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  :העובדות

  

רובוטים ייצור ושיווק של , עוסקת בפיתוח, 1991אשר החלה את פעילותה בשנת , החברה .1

קו המוצרים .  של חלקי חילוף לרובוטים כאמור וכןלניקוי בריכות שחיה פרטיות וציבוריות

, הנבדלים זה מזה בגודל וביכולת הביצוע, של החברה כולל מספר דגמי רובוטים שונים

 .בהתאם לסוגים השונים של בריכות השחייה ולדרישות המשתנות בשווקי היעד

צור לחברה מספר חברות אחיות הממוקמות מחוץ לישראל אשר עוסקות גם הן בפיתוח ויי .2

הפיתוח בחברה מבוסס על "). החברות האחיות: "להלן(של רובוטים וציוד לבריכות שחיה 

או בבעלות אחת מן החברות האחיות של /ו ר נמצאים בבעלות החברהשאידע וטכנולוגיה 

 . ב ואירופה"ארה, רשומים על שמה בישראלהלחברה מספר פטנטים . החברה

לצורך מכירת  ,1עם חברה ציבורית זרה נכנסה החברה למשא ומתן 2010מהלך שנת ב .3

אשר בסופו הקימה החברה הזרה חברת בת בישראל לצורך קליטת פעילות , מפעלה

 . בישראלבאופן שכלל נכסי החברה יועברו לחברת הבת , החברה

בת הת אשר הושקעו בחברהזרה   החברהבכספיהוא מקור כספי הרכישה ששולמו לחברה  .4

 ).הון מניות ופרמיה(יות כנגד הקצאת מנכולם  ,בישראל

לא  ועל כן  הנוכחיתובמתכונת, בישראל המפעללהפעיל את ולהמשיך  ה הזרהחברהבכוונת  .5

ת הבת בעקבות העברתו מהחברה לחבר יחול כל שינוי בפעילות הייצורית של המפעל

מחוץ ) חלקואו /וכולו (לא תעתיק את פעילות המפעל ת הבת בישראל חבר, כמו כן. בישראל

 .ללישרא

רכשה החברה הזרה גם את מפעליהן של החברות  ,החברהרכישת פעילות במקביל ל .6

 בדרךרכישה נעשתה ה .ות בנות מקבילות של החברה הזרה מחוץ לישראלחברלהאחיות 

מלוא מניותיהן של ב שולטת החברה הזרה, המיזוגים הופכיים כאשר לאחר השלמתשל 

 .החברות

בהתאם ' ות בחירה להרחבת מפעלה באזור פיתוח א כשנ2006 - ו2004ים שנבחרה בחברה ה .7

 "). החוק: "להלן (1959-ט"התשי,  לחוק לעידוד השקעות הון51להוראות סעיף 

  

  

  

  

                                                 
1
 .מים והשקיה, בריכות שחייהבתחומי רב של מוצרים מגוון בפיתוח וייצור החברה הזרה עוסקת  



  

  :פרטי הבקשה

ה י והסבת מפעל מהחברהפעילותהלאשר לה כי רכישת , בין היתר, הביקשהחברה הזרה  .1

תקופת , רציפות ההטבותלא יפגעו ב,  הזרהלחברה) 2006 - ו2004 ת בחירהושנ (יםהמוטב

 .ים המוטביםההטבות ויתר התנאים והוראות החוק החלים על המפעל

פעילותה לחברה הזרה והסבת מפעליה לאשר לה כי מכירת , בין היתר, החברה ביקשה .2

לא יפגעו בהטבות שתבעה מכוח החוק , לחברה הזרה) 2006- ו2004שנות בחירה (המוטבים 

 .הטרם מכירת פעילות

  

  

  :החלטת המיסוי ותנאיה

  

 ותלעניין ההרחבלחברה ' מחברה אפעל המהעברת כי , בין היתר, נקבע בהחלטת המיסוי .1

 יםתנאים והוראות החוק החלים על המפעללא תפגע ב, 2006 ו 2004ן ת בחירתוששנ

 ל בעקבות העברתוזאת מאחר ולא חל כל שינוי בפעילות הייצורית של המפע, יםהמוטב

 .  בישראללחברת הבת

הן , נקבע כי אין בהחלטת המיסוי משום אישור להשלכות המס הנובעות מהעברת הפעילות .2

 נושא אשר - לחוק והן לעניין כל דין אחר 3ב51או סעיף / לחוק ו2)ח(51לעניין הוראות סעיף 

 .יהיה כפוף לבחינתו של פקיד השומה

להעסיק מספר שראל חברת הבת ביתמשיך , מאחר ובעקבות העברת הפעילותנקבע כי  .3

או / והעובדים כאמור יעניקו שירותי מחקר ומחוץ לישראלמסוים של עובדי מחקר ופיתוח 

נקבע מנגנון ביזור להכנסות ,  בישראלת הבתגם לחבר) או בעקיפין/במישרין ו(פיתוח 

 החברה בישראל

באמצעות , בין היתר,  עד למועד העסקה את מוצריהפיתחהמאחר והחברה , נקבע כי .4

 דלעיל יחול גם על החברה  3מנגנון הביזור המפורט בסעיף , חברות האחיות מחוץ לישראלה

או הייצור אשר בוצעה /וזאת בגין פעילות הפיתוח ו, בכל הקשור לשנות המס הפתוחות

 .מחוץ לישראל

 .במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים .5
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  . לחוק60עובר תיקון  
3
  . לחוק60לאחר תיקון  


