
 
 החטיבה המקצועית

 
 5364/16 :החלטת מיסוי 

שינויי מבנה, מיזוגים  -לפקודת מס הכנסה  2-: חלק התחום החלטת מיסוי

 ופיצולים.

         החלטת מיסוי בהסכם  -לפקודה  ט105בהתאם להוראות סעיף  פיצול חברה: הנושא

               

 : העובדות  

מרה למחשבים וי חחברה א' הינה חברה פרטית תושבת ישראל העוסקת במכירת מוצר .1

 "(.בחברה א' פעילות החומרה)להלן: "

 "(.א'בחברה  הזכויותבעלי הינם יחידים תושבי ישראל )להלן: " הזכויות בחברה א'בעלי  .2

חומרה בתחום החברה ב' הינה חברה פרטית תושבת ישראל העוסקת אף היא בפעילות  .3

חשבים )להלן: וכן במתן שרותי תמיכה למ "('בבחברה  פעילות החומרה)להלן: "

 "(.התמיכהפעילות "

שההכנסות ממנה מתחייבות  עסקית מתמשכתכל אחת מהפעילויות לעיל, מהווה פעילות  .4

)להלן:  1961-לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א( 1)2במס על פי הוראות סעיף 

 "(הפקודה"

תה מצד של חברה ב' וזאת לאחר שרכשה או( 100%)חברה א' מחזיקה במלוא הון המניות  .5

"  ו/או השקעת חברה א' בחברה ב'המחיר המקורי של )להלן: " ג' לפני מספר שנים

 ." (המחיר המקורי"

לרכז את הפעילות הקשורה לחומרה בחברה אחת, לפיכך, ב'  -א' ובכוונת החברות  .6

 הנכסים וההתחייבויותעביר את כל לה"( החברה המתפצלתחברה ב' )להלן: "בכוונת 

לחברה "( פצל פעילות החומרה)להלן: "בחברה ב' המצויים החומרה הקשורים לפעילות 

לפקודה  ט105והכל בהתאם להוראות סעיף  (החברה הקולטת בפיצול" א' )להלן: "

כל פעילות לאחר הפיצול המפורט לעיל, ש ךכ ("שינוי המבנהו/או " "הפיצול)להלן: "

 כנהווותר פעילות התובחברה ב' תיבחברה א' תהא מרוכזת של שתי החברות החומרה 

  בלבד.

מקיימות את כל התנאים  "(החברות המשתתפות בפיצולב' )להלן: " -החברות א' ו .7

)מיזוג חברות שמתקיימים ביניהן יחסים מיוחדים(, הקבועים בתקנות מס הכנסה 

 "(.התקנות: ")להלן 1995 – ההתשנ"

בועים בסעיף הקהחברות המשתתפות בפיצול מצהירות כי הן עומדות ביחסי הגודל  .8

()ב( לפקודה וזאת בהתאם להערכות שווי מומחה כהגדרתו בכללי מס הכנסה 6ג)105

 .1996-)בקשה לאישור מראש לתכנית פיצול(, התשנ"ו

עובר למועד שינוי המבנה  ,המשתתפות בפיצולשווי הנכסים בכל אחת מהחברות  .9

 באותה חברה.גבוה משווי ההתחייבויות  ,ולאחריו
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במקרקעין ו/או זכויות באיגוד מקרקעין  תבפיצול אין זכויו לחברות המשתתפות .10

 (.1963 –בחוק מיסוי מקרקעין )התשכ"ג  הגדרתםכ

 

   

 : פרטי הבקשה

בתנאי  ט לפקודה לעניין פיצול לחברה קיימת,105 ףסעילאשר, כי הפיצול עומד בתנאי  .1

 .המיזוג לפקודה לעניין ב103ובתנאי סעיף ( לפקודה לעניין הפיצול 1א)105 סעיף

 לקבוע את מועד הפיצול. .2

 

 : ותנאיה החלטת המיסוי

לתקנות ובהתאם לפקודה ט)ד( 103 -ו ט105, ח)ב(105פים לפי סעי פיצולניתן אישור ל .1

לפקודה  2התנאים המפורטים בפרק השני ובפרק הרביעי לחלק ה ומכוחם ובלבד שיחול

  יתר התנאים שפורטו בהחלטת המיסוי.עמידה בובכפוף ל

 שבה הוגשה הבקשה לפיצול. תום שנת המסביהא מועד הפיצול כי  ,נקבע .2

מאחר ג לפקודה וזאת 105-ו ג103 פיםסעיעל הפיצול יחולו התנאים הקבועים בכי  ,נקבע .3

פעילות החומרה מהחברה אופקי של ומדובר למעשה בהליך של פיצול ומיזוג קרי, פיצול 

 ולטת בפיצול.חברה הקהעם ולתוך פעילות זו ה של המתפצלת ומיזוג

הזכויות  ילבעל בפיצולזכויות חדשות בחברה הקולטת הפיצול כי לא יוקצו בשל  ,נקבע .4

 מאחר ומדובר בפיצול לחברה קיימת. וזאתזו,  בחברה 

בגובה  ,חלק מהמחיר המקורי של החברה הקולטת בפיצול בחברה המתפצלתכי , נקבע .5

בדרך כלשהי וטל ולא יותר יב המתפצלתבחברה  חלקו היחסי של פצל פעילות החומרה

   . לרבות בדרך של היוון וכיו"ב כי מסלצר

שווי השוק של  –" המתפצלתבחברה  חלקו היחסי של פצל פעילות החומרה"לעניין זה 

שווי השוק של החברה חלקי עובר לפיצול  המתפצלתפצל פעילות החומרה בחברה 

 הפיצול.עובר המתפצלת 

  המתפצלתבחברה הקולטת קורי של השקעת חברה המחיר המלאחר הפיצול, נקבע, כי  .6

עובר לפיצול כשהוא  המתפצלתבחברה הקולטת המחיר המקורי של השקעת חברה יהא 

 .המתפצלתחלקו היחסי של פצל פעילות החומרה בחברה ל 1מוכפל בהפרש שבין 

או נכסים בין  םשך שנתיים ממועד הפיצול, לא יהיו העברות של מזומניקבע, כי במנ .7

ה המתפצלת לבין החברה הקולטת בפיצול, למעט אם בוצעו במהלך עסקים רגיל החבר

 ובתנאי שוק.

 בעלי, יחולו על הפיצוללאחר מועד בחברה הקולטת כויות הז, כי לעניין שינוי נקבע .8

 -( ו8ג)103 פיםהקולטת בפיצול המגבלות והתנאים שבהוראות סעי חברההזכויות ב

  . ( לפקודה9ג)103
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המיסוי נקבעו הוראות שונות כגון: מתן באור בדוחות הכספיים במסגרת החלטת  .9

בגין הוצאות  , אי התרת בדבר החלטת המיסוי ותנאיה החברותובדוחות לצורכי מס של 

אישור מצגי החברות , לעובדים שעברו עם פעילות הפצלזכויות רצף הסדר , הפיצול

 ומגבלות נוספות.     
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 א'ספח נ

 

 : הפיצולמבנה ההחזקות לפני 
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 מבנה ההחזקות לאחר הפיצול: 

 

 

 

 

                                                        100% 

 

 

 

                                

 

 בפיצול החברה הקולטת

 מתפצלתהחברה ה

פעילות 
 תוכנהה

 החברה הקולטת בפיצול

 החברה המתפצלת

פעילות 
 החומרה

פעילות 
 חומרהה

פעילות 
 התוכנה


