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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 238(, התשע"ז-2017

בפקודתמסהכנסה1)להלן-הפקודה(,בסעיף1,בהגדרה"תושבישראל"או"תושב",1צתיקוןסעיף1
האמורבפסקה)ב()2(יסומן")א("ואחריהיבוא:

חזקההיאששליטהעלעסקיושלחברבניאדםוניהולםמופעליםבישראל, ")ב(
אםתושביישראלמחזיקים,במישריןאובעקיפין,בתוםשנתהמסאוביוםכלשהו
בשנתהמסוביוםכלשהובשנתהמסשאחריה,ביותרמ־50%מסוגכלשהושלאמצעי
השליטהבו,כהגדרתםבסעיף88,ואילולאהיורואיםבותושבישראל,סכוםהמס

שהיהמתחייבלאהיהעולהעל15%מכללרווחיו,והיהמתקייםבואחדמאלה:

הואהיהנחשבתושבמדינהשאינהמדינהגומלת,כמשמעותהבסעיףו19; )1(

הואלאהיהחייבבמסבמדינהשהואהיהנחשבתושבבהעלהכנסות )2(
אשרהופקומחוץלה;

החזקהשבפסקתמשנה)ב(ניתנתלסתירההןעלידיחברבניהאדםוהןעלידי )ג(
פקידהשומה;"צ

בסעיף14לפקודה-2צתיקוןסעיף14

)ב()2("יבוא"התקופה )ב()2()ב(,במקום"התקופההאמורהבפסקה בסעיףקטן )1(
האמורהבפסקה)ב()2()א(";

)ב()2("יבוא"התקופה )ד()1()ב(,במקום"התקופההאמורהבפסקה בסעיףקטן )2(
האמורהבפסקה)ב()2()א("צ

ההגדרהבסעיף1לפקודתמסהכנסה)להלן-  סעיפים
הפקודה(לענייןהיותושלחברבניאדם"תושב  1, 2 ו־7 
ישראל"או"תושב"כוללתכיוםשנימבחנים 
חלופיים:האחד-הואהתאגדבישראל,והשני-השליטה
עלעסקיווניהולםמופעליםבישראלצהמבחןהשניפותח
פתחלפרשנויותשונותלגביהשאלהבאילונסיבותייקבע
שהשליטהוהניהולעלעסקיהשלחברהשהתאגדהמחוץ

לישראלמופעליםמישראלצ

לצורךהגברתהוודאותבקרבנישומיםלגבימעמדם
וצמצוםהאפשרותלהתחמקמתשלוםמס,מוצעלקבוע
חזקההניתנתלסתירה,שלפיהיראושליטהעלעסקים
שלחברבניאדםוניהולםכמופעליםבישראלבהתקיים
התנאיםשבסעיףהמוצע,אםלאהוכחשהשליטהוהניהול

נעשיםמחוץלישראלצ

התנאיהבסיסישצריךלהתקייםלשםתחולתהחזקה
השליטה אמצעי של כלשהו מסוג מ־50% שיותר הוא
בחברבניהאדםמוחזקיםבידיתושביישראל,במישריןאו
בעקיפיןצבמצבזהישקשרשלחברהלישראלבאמצעות
בעלימניותיהצנוסףעלכך,נקבעותנאיםשבהתקיימותם
ישתמריץכלכלירב,מבחינתדיניהמס,למתןפרשנות

שלפיהחברבניהאדםאינותושבישראל:

שיעורהמסאשרהיהמוטלעלרווחיו,אילולאהיו
רואיםבותושבישראל,היהנמוךמ־15%צ

היו ולא בישראל, היו לא והניהול השליטה אילו
מדינה תושב נחשב היה הוא ישראל, תושב בו רואים
שאינהגומלת,אושהיהנחשבתושבמדינהגומלתאשר
ישבהמשטרמסשלמיסויטריטוריאליבלבדצלפיסעיףו19
לפקודה,"מדינהגומלת"היאמדינהששרהאוצרהודיעכי

נעשהעמההסכםבדברמתןהקלהמכפלמסצ

שהתיקוןהמוצע מבהירה )ב()2()ג(המוצעת פסקה
הניהול הפעלת מקום של מהותית בחינה מייתר אינו
לצד להתקיים תוסיף אשר אדם, בני בחבר והשליטה
החזקותהמוצעותצכךלמשל,ייתכנומקריםשבהםפקיד
השומהיראהחברבניאדםכתושבישראל,גםאםתושבי

ישראלמחזיקיםבפחותמ־50%מאמצעיהשליטהבוצ

131 סעיף את לתקן מוצע החוק להצעת 7 בסעיף
כאמור החזקה כי הטוען אדם חברבני ולחייב לפקודה
אינהחלהעליו,להגישדוחהמפרטאתהעובדותשעליהן
מבוססתטענתו,ולצרףמסמכיםהתומכיםבטענתוציובהר
כיאיןבהוראההמוצעתכדילגרועמחובתהדיווחהחלה
לו היתה אם לפקודה, 131)א()4( סעיף לפי החברה על

הכנסהחייבתבשנתהמסבישראלצ

לראשונה ישראל בתושב הדן לפקודה, 14 בסעיף
ובתושבחוזר,יששתיהפניותלתקופההאמורהבפסקה
)ב()2(להגדרה"תושבישראל"או"תושב",בקשרלמבחן
מי בידי וניהולם אדם בני חבר של עסקיו על השליטה

דינימדינתישראל,נוסחחדשו,עמ'120;ס"חהתשע"ז,עמ'314צ 1
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בסעיףו1אלפקודה,אחרי"עלהחזרתמס"יבוא"אועלמתןפטורממס",אחרי"שילם"3צתיקוןסעיףו1א
יבוא"אויחויבלשלם",אחרי"שהותרלו"יבוא"אוהסכוםאשרצפוישיותרלו"ובמקום

"לאהותרלואולאניתןלוכזיכוי"יבוא"לאניתןלהתרהאולזיכוי"צ

בסעיף75ב)א()5()א(לפקודה-4צתיקוןסעיף75ב

ברישה,הקטעהמתחילבמילים"למעטהכנסה"ומסתייםבמילים"ממשלחיד" )1(
-יימחק;

במקוםפרט)1(יבוא: )2(

הכנסהמריביתאומהפרשיהצמדה,למעטהכנסהאשראילוהופקהאו )1("
נצמחהבישראלהיתהנחשבתלפידיניהמסבישראלכהכנסהמעסקאוממשלח
יד)בהגדרהזו-הכנסהמעסק(אךלרבותהכנסהכאמורמעסקשהתקבלהמצד

קשור;";

בפרט)2(,אחרי"הכנסהמדיבידנד"יבוא"למעטהכנסהכאמורמעסק"; )3(

במקוםפרט)3(יבוא: )4(

הכנסהמתמלוגים,למעטאםהםשולמובשלנכסשמקבלהתמלוגיםפיתח )3("
אותובמישריןוהמשלםאינוצדקשורלמקבלהתמלוגים;";

במקוםפרט)4(יבוא: )5(

הכנסהמדמישכירות,למעטהכנסהמעסק,אךלרבותהכנסהכאמורמעסק )4("
בשלנכסשהושכרלתקופההעולהעלשנה;לענייןזהיראואתתקופתההשכרה

כתקופההמרביתהאפשריתעלפיהסכםהשכירות;"צ

בסעיףו1אלפקודה,אחרי"עלהחזרתמס"יבוא"אועלמתןפטורממס",אחרי"שילם"3צ
יבוא"אויחויבלשלם",אחרי"שהותרלו"יבוא"אוהסכוםאשרצפוישיותרלו"ובמקום

"לאהותרלואולאניתןלוכזיכוי"יבוא"לאניתןלהתרהאולזיכוי"צ

תיקוןסעיףו1א

תיקוןסעיף75בבסעיף75ב)א()5()א(לפקודה-4צ

ברישה,הקטעהמתחילבמילים"למעטהכנסה"ומסתייםבמילים"ממשלחיד" )1(
-יימחק;

במקוםפרט)1(יבוא: )2(

הכנסהמריביתאומהפרשיהצמדה,למעטהכנסהאשראילוהופקהאו )1("
נצמחהבישראלהיתהנחשבתלפידיניהמסבישראלכהכנסהמעסקאוממשלח
יד)בהגדרהזו-הכנסהמעסק(אךלרבותהכנסהכאמורמעסקשהתקבלהמצד

קשור;";

בפרט)2(,אחרי"הכנסהמדיבידנד"יבוא"למעטהכנסהכאמורמעסק"; )3(

במקוםפרט)3(יבוא: )4(

הכנסהמתמלוגים,למעטאםהםשולמובשלנכסשמקבלהתמלוגיםפיתח )3("
אותובמישריןוהמשלםאינוצדקשורלמקבלהתמלוגים;";

במקוםפרט)4(יבוא: )5(

הכנסהמדמישכירות,למעטהכנסהמעסק,אךלרבותהכנסהכאמורמעסק )4("
בשלנכסשהושכרלתקופההעולהעלשנה;לענייןזהיראואתתקופתההשכרה

כתקופההמרביתהאפשריתעלפיהסכםהשכירות;"צ

ותיקצ חוזר לתושב או לראשונה ישראל לתושב שהיה
תיקוןטכני הוא 2להצעתהחוק בסעיף המוצע התיקון
הנדרשבשלסימונההחדששלהפסקההאמורהכפסקה

)ב()2()א(צ

כישרהאוצררשאי ו1אלפקודהקובע סעיף  סעיף 3
להורותעלהחזרתמס,כולואומקצתו,לתושב 
חוץ,אםסכוםהמסשהואשילםבישראלעולהעלהסכום
שהותרלו,בגללתשלוםזה,בארץמושבוהקבועכזיכוימן
המסשחלבאותהארץעלהכנסתושהושגהאושנקבעה
בישראלצמוצעלהבהירכיניתןלתתאתההקלההאמורה
גםבאמצעותפטורממס,כאשרתושבהחוץטרםשילםאת

המסצ

שליטה בעל כי קובע לפקודה 75ב)ב( סעיף  סעיף 4
בחברהנשלטתזרהשישלהרווחיםשלאשולמו, 
יראואותוכאילוקיבלכדיבידנדאתחלקוהיחסיבאותם

רווחיםצ

לפיההגדרותבסעיף75ב)א(לפקודה,"חברהנשלטת
זרה"היאחברבניאדםתושבחוץשרובהכנסתובשנתהמס
היאהכנסהפסיביתאושרוברווחיוהםהכנסהפסיביתצ
"רווחיםשלאשולמו"הםרווחיםשמקורםבהכנסהפסיבית
שלחברהנשלטתזרהשהופקהבשנתהמס,אשרלאשולמו

לבעליהזכויותבהבמהלךאותהשנהצ

ההגדרה"הכנסהפסיבית"כוללתהכנסותמריבית
אומהפרשיהצמדה,מדיבידנד,מתמלוגיםומדמישכירות,
ואולםנקבעבהכיהיאאינהכוללתהכנסהאשראילו
הופקהאונצמחהבישראלהיתהנחשבתלפידיניהמס

בישראלכהכנסהמעסקאוממשלחידצ

הניסיוןמלמדשנישומיםרביםמסווגיםאתההכנסות
שלחברהתושבתחוץבשליטתםשהןמריבית,מהפרשי
הצמדה,מתמלוגיםומדמישכירות,כהכנסהמעסק,עלאף
שמדוברבמקריםאשרבהם,מבחינתתכליתהסעיף,ראוי
לראותבהכנסותאלהכהכנסהפסיבית,שהוראותהסעיף
לפיכךמוצעלקבועכלליםמבהיריםלשם יחולועליהצ

קביעהאםהכנסהמסוימתהיאהכנסהפסיביתצ

לפיהמוצע,כלהכנסהמריביתאומהפרשיהצמדה
שהתקבלהמאתצדקשורתיחשבכהכנסהפסיבית,וגם
הכנסהמריביתוהפרשיהצמדהשהתקבלהמצדשאינו
קשורתיחשבכהכנסהפסיבית,אםלאמדוברבהכנסה
אשראילוהופקהאונצמחהבישראלהיתהנחשבתלפי
דיניהמסבישראלכהכנסהמעסקאוממשלחיד)להלן-

הכנסהמעסק(צ

היא שככלל לקבוע מוצע מתמלוגים הכנסה לגבי
תיחשבכהכנסהפסיבית,אףאםמדוברבהכנסהעסקית,
אךלמעטמתמלוגיםששולמובעבורנכסשמקבלההכנסה
למקבל קשור צד אינו והמשלם במישרין, אותו פיתח

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-ו110,ו'בטבתהתשע"ז,2017צ1צ4 0ו7

בסעיף85אלפקודה-5צתיקוןסעיף85א

בסעיףקטן)ב(- )1(

אחרי"סעיףזה"יבוא"וסעיפים85בו־85ג"; )א(

אחריההגדרה"יחסיםמיוחדים"יבוא: )ב(

""ישות"-חברבניאדם,לרבותיחידהעסקיתשלחברבניאדםשלגביה
נערכיםדוחותחשבונאייםנפרדים;

"קבוצהרב־לאומית"-קבוצההמורכבתמשתיישויותאויותראשר
מתקיימיםלגביהןשניאלה:

אחתמהןלפחותהיאתושבתחוץ; )1(

באמצעי בעקיפין, או במישרין מחזיקה, מהן אחת ישות )2(
השליטהשלכלאחתמהישויותהאחרות,כךשמתקייםבהןאחד

מאלה:

ישביניהןיחסיםמיוחדים; )א(

בהתאםלכלליחשבונאותמקובליםאובהתאםלדין )ב(
מאוחדים, כספיים דוחות להכין עליהן היה עליהן החל
אושהיונדרשותלעשותזאתאםאחתמהןהיתהנסחרת

בבורסה;";

סעיףקטן)ג(-בטל; )2(

בסעיףקטן)ה(,פסקה)3(-תימחקצ )3(

הוספתסעיפים
85בו־85ג

אחריסעיף85אלפקודהיבוא:וצ

"חובותתיעוד
במחיריהעברה

שרהאוצררשאילקבוע,באישורועדתהכספיםשל85בצ )א(
הכנסת,הוראותלענייןרישוםותיעודוהוראותלענייןדוחות
נישום על יחולו אשר השומה, לפקיד שיוגשו ומסמכים

שמתקייםלגביואחדמאלה:

לקבוע מוצע שכירות מדמי הכנסה לגבי התמלוגיםצ
שכירות מדמי הכנסה גם פסיבית כהכנסה יראו כי
המהווההכנסהמעסק,אםהנכסהושכרלתקופההעולה

עלשנהצ

המצב את להשאיר מוצע מדיבידנד הכנסה לגבי
הקיים,היינוהכנסהכאמורמעסקאינה"הכנסהפסיבית"צ

,2002 בשנת הוסף אשר לפקודה, 85א סעיף  סעיפים
המקיימים צדדים בין הנעשות בעסקאות דן  5 ו־6
ביניהםיחסיםמיוחדים,כאשראחדהצדדים 
הואתושבחוץ,אושההכנסהמהעסקהחייבתבמסגם
מחוץלישראלצכאשרנעשותעסקאותביןצדדיםכאלה,
הםיכוליםלקבועמחירותנאיםלעסקהשלאישקפובהכרח
אתמחירהשוקצכמוכן,צדדיםקשוריםיכולים,באמצעות
ניצולשיעוריהמסבמדינותהשונות,לקבועאתהמחירואת

התנאיםשלהעסקהבאופןשישולםהמסהמינימליצ

בחלקם עלייה של מגמה ניכרת האחרונות בשנים
היחסישלתאגידיםרב־לאומייםבסחרהעולמיועלייה

ביכולתשיתוףהפעולהביניהם,עקבהתפתחותאמצעים
זו,יחדעםהפיתוחהמתמידשלדיני טכנולוגייםצמגמה
המסבמדינותשונות,מגבירותאתחשיבותהסדרתהנושאצ

ביוםכ"בבתשריהתשע"ו)5באוקטובר2015(פרסם
BEPS)BaseErosionand–במסגרתפרויקטה,OECD–ה
ProfitShifting(,תכניותפעולהבדברשחיקתהמסבשל
הסטתרווחיםביןמדינותעלידיתאגידיםרב־לאומייםצ
,)Action 13( 13 מספר פעולה תכנית היא מאלה אחת
הדנהבכלליתיעודודיווחהנדרשיםבמחיריהעברה-
מחיריעסקאותביןצדדיםקשוריםבמדינותשונות)להלן
-תכניתפעולה13(צעלרקעפרסומיה–OECDהאמורים
והתפתחותתחוםמחיריהעברהבארץובעולם,וכדילשפר
אתהליכיהבקרההקיימיםבתחוםזה,מוצעלעדכןאת
דרישותהתיעודוהדיווחבמחיריהעברהבאופןשישקף
אתהתפתחותהתחוםמאזחוקקהסעיףוכןיחדד,יבהיר
ויפשטאתדרישותהתיעוד,כךשיעמדובאמותהמקובלות

במדינותרבותצ
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הואמשתייךלקבוצהרב־לאומית; )1(

בסעיף כאמור בין־לאומית עסקה עשה הוא )2(
85א)א(צ

)2(חייבלהמציא נישוםכאמורבסעיףקטן)א()1(או )ב(
לפקידהשומה,לפידרישתו-

לעסקה הנוגעים והנתונים המסמכים כל את )1(
הבין־לאומיתאולצדלעסקהשהואתושבזראולכל
ישותבקבוצההרב־לאומיתאשרצדלעסקהכאמור

נכללבה;

מסמכיםונתוניםבדברדרךקביעתמחירהעסקה )2(
הבין־לאומיתובדברתנאיהעסקה;

לקבוצה הנוגעים ונתונים דוחות מסמכים, )3(
הרב־לאומית;

מסמכים,דוחותונתוניםנוספיםשהנישוםנדרש )4(
לפיסעיף להוראותשנקבעו ולתעדבהתאם לרשום

קטן)א(צ

מסרהנישוםמסמכים,דוחותאונתוניםכנדרשבסעיף )ג(
קטן)ב(,תחולעלפקידהשומהחובתהראיהאםקבעקביעות

שונותמההסכמותביןהצדדיםצ

דיווחישות־אם
בקבוצהרב־לאומית

בסעיףזה,"ישות־אםסופית"-חברבניאדםהמחזיק,85גצ )א(
במישריןאובעקיפין,ברובאמצעיהשליטהבישויותהאחרות
בקבוצהרב־לאומית,כךשהיהעליולהכיןדוחותכספיים
מאוחדים,לפיכלליחשבונאותמקובליםבישראל,אושהיה
נדרשלעשותזאתאםהיהנסחרבבורסה,ובלבדשלאמחזיק
בוחברבניאדםאחרהנכללבקבוצההרב־לאומיתשמתקיים

בוהתנאיהאמורצ

על יצהיר רב־לאומית בקבוצה ישות שהוא נישום )ב(
כךבטופסשיקבעהמנהל;ההצהרהכאמורתכלולפרטים

הדרושיםלביצועסעיףזהותצורףלדוחכאמורבסעיף131צ

ישות־אםסופיתשהיאתושבתישראלושייכתלקבוצה )ג(
רב־לאומיתשמחזורעסקאותיהעולהעל4צ3מיליארדשקלים
חדשים,אוסכוםנמוךיותרשקבעשרהאוצרלענייןזהבאישור
ועדתהכספיםשלהכנסת)בסעיףזה-ישותחייבתבדיווח(,
תגישלמנהל,באופןמקוון,דוחעלאודותהקבוצהופעילותה

בכלמדינהלכלשנתמס,בתוךשנהמתוםשנתהמס;

הואמשתייךלקבוצהרב־לאומית; )1(

בסעיף כאמור בין־לאומית עסקה עשה הוא )2(
85א)א(צ

)2(חייבלהמציא נישוםכאמורבסעיףקטן)א()1(או )ב(
לפקידהשומה,לפידרישתו-

לעסקה הנוגעים והנתונים המסמכים כל את )1(
הבין־לאומיתאולצדלעסקהשהואתושבזראולכל
ישותבקבוצההרב־לאומיתאשרצדלעסקהכאמור

נכללבה;

מסמכיםונתוניםבדברדרךקביעתמחירהעסקה )2(
הבין־לאומיתובדברתנאיהעסקה;

לקבוצה הנוגעים ונתונים דוחות מסמכים, )3(
הרב־לאומית;

מסמכים,דוחותונתוניםנוספיםשהנישוםנדרש )4(
לפיסעיף להוראותשנקבעו לרשוםולתעדבהתאם

קטן)א(צ

מסרהנישוםמסמכים,דוחותאונתוניםכנדרשבסעיף )ג(
קטן)ב(,תחולעלפקידהשומהחובתהראיהאםקבעקביעות

שונותמההסכמותביןהצדדיםצ

דיווחישות־אם
בקבוצהרב־לאומית

בסעיףזה,"ישות־אםסופית"-חברבניאדםהמחזיק,85גצ )א(
במישריןאובעקיפין,ברובאמצעיהשליטהבישויותהאחרות
בקבוצהרב־לאומית,כךשהיהעליולהכיןדוחותכספיים
מאוחדים,לפיכלליחשבונאותמקובליםבישראל,אושהיה
נדרשלעשותזאתאםהיהנסחרבבורסה,ובלבדשלאמחזיק
בוחברבניאדםאחרהנכללבקבוצההרב־לאומיתשמתקיים

בוהתנאיהאמורצ

על יצהיר רב־לאומית בקבוצה ישות שהוא נישום )ב(
כךבטופסשיקבעהמנהל;ההצהרהכאמורתכלולפרטים

הדרושיםלביצועסעיףזהותצורףלדוחכאמורבסעיף131צ

ישות־אםסופיתשהיאתושבתישראלושייכתלקבוצה )ג(
רב־לאומיתשמחזורעסקאותיהעולהעל4צ3מיליארדשקלים
חדשים,אוסכוםנמוךיותרשקבעשרהאוצרלענייןזהבאישור
ועדתהכספיםשלהכנסת)בסעיףזה-ישותחייבתבדיווח(,
תגישלמנהל,באופןמקוון,דוחעלאודותהקבוצהופעילותה

בכלמדינהלכלשנתמס,בתוךשנהמתוםשנתהמס;

התיקוןהמוצעיאפשרלרשותהמסיםלקבלמידע
בישראל הפועלים רב־לאומיים תאגידים על יותר רחב
לטפל המסים לרשות יאפשר המידע בעולםצ ופעילותם

בנישומיםאלהבאופןיעיליותרצ

במסגרתתכניתפעולה13נקבע,ביןהשאר,שדרישות
countrybycountryצדרישות התיעודיכללודוחבשם
המאוחד העסקים שמחזור חברות על רק יחולו הדוח
שלהםעולהעל750מיליוןאירוצהדוחיכלולמידעעלכלל
הישויותבקבוצהרב־לאומית,ויאפשרניתוחשלהפעילות
העולמיתשלהכדילוודאשמחיריעסקאותיההמדווחות
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יראוישותחייבתבדיווחאשרהפרהאתחובתהדיווח )ד(
131 )ג(,כאילוהפרהחובתדיווחלפיסעיף לפיסעיףקטן

לפקודהצ

ישותחייבתבדיווחרשאיתלבקשאישורמאתהמנהל )ה(
לכךשישותאחרתבקבוצה)להלן-ישות־אםחלופית(תגיש
דוחכאמורבסעיףקטן)ג(;נתןהמנהלאישורכאמור,תהיה
הישותהחייבתבדיווחפטורהמחובתהדיווחכאמורבסעיף

קטן)ג(,ובלבדשהמנהלקיבלדוחכאמורצ

שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאי )ו(
לקבוע-

פרטיםאשרייכללובדוחכאמורבסעיףקטן)ג(; )1(

כלליםלענייןאישורישות־אםחלופית; )2(

כלליםשלפיהםהמנהליהיהרשאילחייבחברה )3(
בקבוצההרב־לאומית,שהיאתושבתישראל,להגיש
דוחכאמורבסעיףקטן)ג(,אףאםלאהתקיימולגביה

התנאיםכאמורבאותוסעיףקטןצ"

בסעיף131)א(לפקודה,אחריפסקה)5ו(יבוא:7צתיקוןסעיף131

)ב()2()ב(להגדרה חברבניאדםשמתקיימתבוהחזקההקבועהבפסקה ")5ז(
"תושבישראל"או"תושב"שבסעיף1,והחזקהנסתרהלטענתחברבניהאדם,
כאמורבפסקה)2()ג(לאותההגדרה-דוחהמפרטאתהעובדותשעליהןמבוססת

טענתובלבד,שאליויצרףאתהמסמכיםהתומכיםבטענתו,אםישכאלה;"צ

משקפותאתמחירהשוקותנאיוצהדוחייתןכליםלראיית
פעילותכללהקבוצהברמהמפורטתצהתיקוניםהמוצעים
תואמיםאתהדרישותהאמורותועוליםבקנהאחדעם

סעיפיםבאמנותלמניעתמסיכפלשישראלצדלהןצ

לאורהאמור,מוצעלחייבקבוצהרב־לאומיתאשר
חברתהאםשלה,אוחברהאחרתשהוגדרהלענייןזה,היא
תושבתישראל,להגישדוחשנתיהכוללנתוניםכספיים
ועסקייםעלכללהישויותבקבוצהצדוחלשנתמסיוגש

עדתוםשנתמסהעוקבתצכמוכןמוצעלהסמיךאתשר
את לקבוע הכנסת, של הכספים ועדת באישור האוצר,

הנתוניםשישלכלולבדוחצ

מוצעגםלקבועכלליתיעודודיווחחדשיםאשריציגו
באופןברוריותראתחובותהצדדיםבמסגרתהתדיינות
בנושאיםשלמחירהעברהוכןלקבועכידרישותהתיעוד
במחיריהעברה,לפיסעיף85אלפקודה,יחולוגםלעניין

צדדיםקשוריםבקבוצהרב־לאומיתצ
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