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   10/3095 החלטת מיסוי

מיזוגי� ,  שינויי מבנה� לפקודת מס הכנסה2חלק ה: תחו� החלטת המיסוי

  ופיצולי�

� מוטב /שלה$ רווחי� ממפעל מאושר , לפקודה103בהתא� להוראות סעי# מיזוג חברות : הנושא 
  החלטת מיסוי בהסכ�

  

  :העובדות

אשר עוסקות בתחומי  ,החברה הקולטת הינ� חברות תושבות ישראל והחברה המעבירה .1

 . בתחו� טכנולוגיפעילות דומי� 

החברה הקולטת מחזיקה במלוא הזכויות בחברה המעבירה ,  נשוא הבקשההמיזוגערב  .2

  .להחלטת המיסוישצור� ' אכמפורט בנספח 

עידוד לבחוק כמשמעותו  ומוטב מפעל מאושרשל  מעמד ה הקולטת ולחברה המעבירהחברל .3

 . #1959ט "התשי השקעות הו�

הכנסת� החייבת המצטברת שחויבה יתרת ,  החברה הקולטת והחברה המעבירהעל פי הצהרת .4

הכנסה פטורה ממס מהמפעל  בהשמקוריתרת הכנסת� המצטברת , בשיעור מס רגיל

ויתרת הכנסת� החייבת המצטברת שמקורה בהכנסה חייבת שחויבה במס , מוטב/המאושר

הינה , למועד המיזוג חולקה עד  שטר�,מוטב/פעל המאושרהממחברות בשיעור מוטב 

יתרת ההכנסה החייבת : "להל� (מיסויהלהחלטת שצור�  'בנספח בבהתא� למפורט 

: ולהל�" מוטב/יתרת ההכנסה הפטורה ממס מהמפעל המאושר: "להל�, "רגילמהמפעל ה

     .)בהתאמה, "מוטב/יתרת ההכנסה החייבת מהמפעל המאושר"

או הפטורה המצטברת מהמפעל /ייבת וכי יתרת ההכנסה הח, יודגש לעניי� זה

קרנות /פרמיה/או רווחי� שהוונו להו� מניות/רגיל הינה בתוספת הכנסות ו/מוטב/המאושר

 . הו�

החברה הקולטת והחברה המעבירה מקיימות את כל התנאי� הקבועי� בתקנות מס הכנסה  .5

 .#1995ה"התשנ, )ה� יחסי� מיוחדי�ימיזוג חברות שמתקיימי� בינ(

  

 :קשהפרטי הב

בדר* של העברת ה ע� פעילות החברה הקולטת  למזג את פעילותהחברה המעבירה מבקשת .1

 וחיסולה של החברה החברה המעבירה לתו* החברה הקולטתכל הנכסי� וההתחייבויות של 

ג 103ובכפו� להוראות סעי� בהתא� להוראות החלק השמיני בחוק החברות  ,המעבירה

 .לפקודה

ייעול העסקי� וחסכו� , בי� השאר, ית ומטרותיו הינ�ת וכלכלהמיזוג נועד לתכלית עסקי .2

 עוסקות באותו החברה הקולטת והמעבירה שכ� # תו* צמצו� כפילויות בתקני� בעלויות

  .תחו� פעילות
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כי לא יראו בהעברת הנכסי� וההתחייבויות , החברה הקולטת והחברה המעבירה מבקשות .3

 לחוק לעידוד 51 # ו47דיבידנד לעניי� סעיפי� כחלוקת , של החברה המעבירה במהל* המיזוג

  . השקעות הו�

  

  :החלטת המיסוי ותנאיה

ג לפקודה 103ובכפו� לתנאי� הקבועי� בסעי�  לפקודה) ד(ט103נית� אישור למיזוג לפי סעי�  .1

 .ובהחלטת המיסוי

, לפיכ*. כי לא יוקצו בשל המיזוג זכויות חדשות בחברה הקולטת לבעלי המניות בה, נקבע .2

 לא תתווס� למחיר המקורי המניות בההקולטת על ידי בעלי החברה  של המניותבעת מכירת 

,  בנוס�.י הקולטת"עלות ההשקעה במניות החברה המעבירה ע,  בחברה הקולטתהמניותשל 

ה לפקודה ולא יווס� לה� 103על הנכסי� המועברי� במסגרת המיזוג יחולו הוראות סעי� 

 .ורילמחיר� המקסכו� נוס� מעבר 

וכי הימנעות , כי המיזוג הינו לתכלית עסקית וכלכלית,  מראשאישור בכפו� לקבלת  כי,נקבע .3

יראו בהעברת  לא ,ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינ� מהמטרות העיקריות של המיזוג

כחלוקת דיבידנד על פי , הנכסי� וההתחייבויות במהל* המיזוג על ידי החברה המעבירה

 :ובלבד שמתקיימות כל ההוראות הבאות,  חוק לעידוד השקעות הו� ל51 # ו47סעיפי� 

של , לפי העניי�, או רגיל/ומוטב או / ומהמפעל המאושרוהפטורה ההכנסה החייבת יתרת  .3.1

או פטורה של החברה /תיווס� להכנסתה החייבת ו, נכו� למועד המיזוג, החברה המעבירה

כאילו נוצרה (חברה המעבירה ובהתא� לשנה שבה נוצרה ב, בהתא� למקורה, הקולטת

וזאת לצור* ביצוע חלוקה בעתיד מהחברה , )מלכתחילה בחברה הקולטת באותה שנה

  .ולעניי$ זה בלבדהקולטת 

שטר� קוזזו עד , כי הפסדי� לצורכי מס בחברה הקולטת ובחברה המעבירה, יובהר .3.2

ההכנסה רת מית, בשו� מקרה, או יופחתו/לא יגרעו ו, )א� ישנ� כאלו(למועד המיזוג 

החברה המעבירה המועברת מוטב של / שמקורה מהמפעל המאושראו הפטורה/והחייבת 

 . לעיל3.1במהל* המיזוג לחברה הקולטת בהתא� לאמור בסעי� 

שצור� להחלטת  'בנספח גב "בהתא� למצ(החברה הקולטת תצר� בכל שנה ושנה נספח  .3.3

פקיד : "להל�(דולי� לדוח ההתאמה למס המוגש לפקיד השומה למפעלי� ג) המיסוי

אשר יכלול דיווח על היתרה והתנועה של ההכנסה החייבת והפטורה מהמפעל , ")השומה

אשר כוללת בתוכה את יתרת ההכנסה החייבת (רגיל בחברה הקולטת /מוטב/המאושר

דרישה זו תכנס לתוק� החל ). מוטב של החברה המעבירה/והפטורה מהמפעל המאושר

 .לפקיד השומה לאחר מועד המיזוגמהדוחות הראשוני� שיוגשו 

לחוק ) 4)(ד(74על כל חלוקה מהחברה הקולטת לאחר מועד המיזוג יחולו הוראות סעי�  .3.4

כנוסחו (לחוק לעידוד השקעות הו� ) 3)(ב(74וסעי� ) כנוסחו כיו�(לעידוד השקעות הו� 

או / ומהמפעל המאושרוהפטורה ההכנסה החייבת יתרת . לפי העניי�, )60לפני תיקו� 
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 בהתא� למפורט תהא, לצור* החלוקה כאמור, או רגיל של חלקי המפעל השוני�/ומוטב 

 .   לעיל 3.3 #ו  3.1 בסעיפי� 

 וכ� #1999 ט"התשנ,  כהגדרתה בחוק החברות–" חלוקה",  לעיל3.1 # 3.3 לעניי� סעיפי�  .3.5

כנוסחו לפני (ח לחוק לעידוד השקעות הו� 51 בסעיפי� כל אחד מהמקרי� המפורטי�

אשר רואי� בה� כחלוקת , )כנוסחו כיו�(לחוק לעידוד השקעות הו� ) ב(ב51 #ו) 60תיקו� 

 .       דיבידנד

יראו , במידה ולחברה הקולטת במועד המיזוג הו� עצמי שלילי, לעיל 3 בסעי� על א� האמור  .4

לחוק לעידוד השקעות ) ג(51במיזוג החברות כחלוקת דיבידנד מהחברה המעבירה לפי סעי� 

לפי , )ו כיו�כנוסח(ב לחוק לעידוד השקעות הו� 51או לפי סעי� /ו) 60כנוסחו לפני תיקו� (הו� 

 . וזאת עד לגובה ההו� העצמי השלילי, העניי�

או /או קביעה לגבי אירועי� ו/ לעיל משו� אישור ו3  # 4 כי אי� באמור בסעיפי� , הובהר .5

שיתכ� ויש לראות בה� כחלוקת דיבידנד לעניי� סעיפי� , פעולות שנעשו לפני ולאחר המיזוג

, ב לחוק לעידוד השקעות הו�51 # ו) 60כנוסח החוק לעידוד השקעות הו� לפני תיקו� (ח 51

 .   נושא שיתכ� ויבח� על ידי פקיד השומה

יוענקו , עידוד השקעות הו�לחוק ה לפי במיזוגהטבות המס לה� זכאיות החברות המשתתפות  .6

וזאת בהתא� , מרשות המסי�נוס� רק במידה ונית� לכ* אישור , חברה הקולטתבעתיד ל

יחול מס , אישור האמורנית� הכל עוד לא . עידוד השקעות הו�לב לחוק 74להוראות סעי� 

 לפקודה על כלל ההכנסות בחברה הקולטת לאחר המיזוג) א(126בשיעור הקבוע בסעי� 

תקופת , הוראות ומגבלות לגבי מכירה:  כגו�,תנקבעו הוראות שונו, במסגרת החלטת המיסוי .7

לאחר מועד , מחיר המקורי וקביעת יו� הרכישה של מניות החברה הקולטתהקביעת , החזקה

אי התרת הוצאות , ברותמת� ביאור בדוחות הכספיי� ובדוחות לצורכי מס של הח, המיזוג

  .אישור מצגי החברות ומגבלות נוספות, שינוי המבנה
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  לטת המיסוי להחנספח

  :המיזוגמבנה ההחזקות טר� 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  :המיזוגמבנה ההחזקות לאחר 
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