החטיבה המקצועית
החלטת מיסוי 2874/10
תחו החלטת המיסוי :חלק ה 2לפקודת מס הכנסה  שינויי מבנה ,מיזוגי
ופיצולי
הנושא :העברת נכסי  העברת נכס לפי הוראות סעי104 #ב)ו( לפקודה ואישור חברת עתירת
מו"פ החלטת מיסוי בהסכ
העובדות:
 .1החברה הינה חברה פרטית תושבת ישראל ,העוסקת במחקר ובפיתוח בשני תחומי שוני
)להל" :תחו א'" ולהל" :תחו ב'"(.
 .2החברה מבקשת לצר משקיעי למימו פעילות המחקר והפיתוח בתחו ב' וללא שיתופ
בכל הקשור לתחו א'.
 .3החברה הצהירה ,כי נתקיימו בה כל התנאי על מנת להיחשב כ"חברת עתירת מחקר ופיתוח"
כהגדרתה בתקנות מס הכנסה )שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח( ,התשנ"ד 1994$
)להל" :תקנות המו"פ"( ,וזאת ,בי היתר ,בשל העובדות הבאות:
 .3.1עיקר פעילותה של החברה ,מיו היווסדה ועד למועד שינוי המבנה הינה פעילות מו"פ,
כהגדרתה בחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה ,התשמ"ד) 1984$להל" :החוק לעידוד
מו"פ"( ,וכ שלבי מעבר לייצור ושיווק של מוצרי שפותחו במחקר והפיתוח שעשתה.
 .3.2כל נכסיה של החברה שימשו ,מיו היווסדה ועד למועד שינוי מבנה ,לפעילות של מו"פ
או יועדו לשמש לפעילות כאמור או לשימוש בתוצאות מו"פ שבוצע עד לשינוי מבנה.
 75% .3.3לפחות מהוצאות המו"פ של החברה הוצאו בישראל.
 .3.4החל מיו היווסדה של החברה ,לא היו ברשותה זכויות במקרקעי ו/או באיגוד
מקרקעי כהגדרת בחוק מיסוי מקרקעי )שבח ורכישה( ,התשכ"ג.1963$
 .3.5החברה קיבלה את אישורו של המדע הראשי ,כי המחקר והפיתוח בו היא עוסקת הינו
כהגדרתו בחוק לעידוד מו"פ .אישור המדע הראשי צור כנספח להחלטת המיסוי.
 .4על החברה לא חלות ולא חלו בעבר הוראות החוק לעידוד השקעות הו ,התשי"ט1959$
ומעול לא קיבלה הטבות במס על פי החוק האמור.

פרטי הבקשה:
 .1החברה מבקשת להעביר לחברה חדשה ,תושבת ישראל )להל" :החברה האחות"( ,ללא
תמורה ,את מלוא הנכסי והזכויות הקשורי לתחו ב' ,והכל בהתא להוראות סעי
104ב)ו( לפקודה ותקנות מ"ה )תנאי להעברת נכס בפטור ממס בי חברות אחיות( ,התשנ"ד$
) 1994להל" :התקנות"(.
 .2החברה והחברה האחות מבקשות ,כי יאושר לכל אחת מה כי ה עומדות בתנאי להחשב
"חברה עתירת מחקר ופיתוח" ,כהגדרתה בתקנות המו"פ.
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החלטת המיסוי ותנאיה:
 .1נית אישור שהחברה והחברה האחות תחשבנה ,כל אחת ,כ"חברה עתירת מחקר ופיתוח",
כהגדרתה בתקנות המו"פ ,וזאת לעניי הוראות סעי 104ד) (1לפקודה בלבד ,בכפו
להתקיימות כל התנאי המפורטי כדלקמ:
 .1.1תו 90 /יו ממועד מת החלטת המיסוי ,החברה האחות תעביר לפקיד השומה ומחלקת
מיזוגי פיצולי אישור מהמדע הראשי ,כי המחקר והפיתוח בה היא עוסקת ה
כהגדרת בחוק המו"פ.
 .1.2עיקר פעילותה של כל אחת מהחברות במש /שנתיי ממועד שינוי המבנה )להל:
"תקופת המו"פ"( היא פעילות של מחקר ופיתוח כהגדרתה בחוק המו"פ ,ולאחר שנה
ממועד שינוי המבנה ועד תו תקופת המו"פ  $לרבות שימוש במוצרי שפותחו במו"פ
שנעשו על יד או שיווק של מוצרי כאמור.
 .1.3כל נכסי החברות ישמשו ,בתקופת המו"פ ,במישרי או בעקיפי ,לפעילות של מו"פ או
ייועדו לשמש לפעילות כאמור.
 75% .1.4לפחות מהוצאות המו"פ שיוצאו על ידי כל אחת מהחברות בתקופת המו"פ יוצאו
בישראל ,למעט הוצאות בשל ניסויי קליניי וטקסלוגיי שאינ ניתני לביצוע
בישראל.
 .1.5לא יהיו ברשות החברות זכויות במקרקעי או זכויות באיגוד מקרקעי ,בתקופת המו"פ.
 .1.6תמורת ההנפקה של זכויות בחברות שתיעשה בתקופת המו"פ תשמש להשקעה במו"פ.
 .2נקבע ,כי אישור החברות כחברות עתירות מו"פ יהא בתוק לעניי תקנה  2לתקנות המו"פ
בלבד ,בשינויי המחוייבי ,ולא יחול על שינויי מבנה נוספי לפי חלק ה 2$לפקודה ,א יהיו
כאלו ,כל עוד לא אושר אחרת על ידי מחלקת מיזוגי פיצולי ברשות המסי בישראל.
 .3נית אישור לביצוע שינוי המבנה לפי סעי 104ב)ו( לפקודה ,והכל בכפו לעמידה בכל תנאי
חלק ה 2$לפקודה ,התנאי הקבועי בתקנות והתנאי הנוספי המופיעי בהחלטת המיסוי.
 .4נקבע ,כי לא תועבר כל תמורה ,לרבות בדר /של תמלוגי ,מהחברה האחות לחברה ,במישרי
ו/או בעקיפי ,לרבות באמצעות צד קרוב לחברות אלו ,למעט תשלו שנעשה במהל /העסקי
הרגיל של החברות ,כפי שהיה נקבע בי צדדי שאינ קשורי זה לזה.
 .5במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות שונות ,כגו :הוראות לעניי המחיר המקורי של
הנכסי המועברי ויו רכישת ,מת ביאור בדוחות הכספיי ובדוחות לצורכי מס של
החברות ,אי התרת הוצאות שינוי המבנה ומגבלות נוספות.
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נספח להחלטת המיסוי
מבנה ההחזקות טר שינוי המבנה:
בעלי הזכויות בחברה

100%
החברה

נכסי
תחו א'

נכסי
תחו ב'

מבנה ההחזקות מייד לאחר שינוי המבנה:

בעלי הזכויות בחברה
100%
החברה

נכסי
תחו א'

100%
החברה האחות

נכסי
תחו ב'

