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

 

-לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( התשכ"א א/30סעיף נכסים בהתאם להוראות העברת : הנושא

שבו משולמת  ,לפקודה 301מיד לאחר מכן מיזוג בהתאם להוראות סעיף ו )להלן: "הפקודה"( 3693

 לפקודה.( 2)א -( ו3)אד301בהתאם להוראות סעיף  ,אגב המיזוג במזומןתמורה 

  

 :העובדות

ביבוא ושיווק תושבת ישראל, העוסקת  ,חברה פרטיתהינה  ,("'"חברה א)להלן: א' חברה  .1

חברת החזקות )להלן: מוחזק בידי א' הון מניותיה של חברה מלוא  .בענף התחבורהמוצרים 

  ."(חברת ההחזקות"

 דומהבפעילות תושבת ישראל, העוסקת  ,הינה חברה פרטית ,("'"חברה ב)להלן: חברה ב'  .2

חברת בידי גם הוא ' מוחזק בהון מניותיה של חברה מלוא  .בענף התחבורה לפעילות חברה א'

 .ההחזקות

בפעילות "(, הינה חברה פרטית, תושבת ישראל, העוסקת אף היא חברה ג'חברה ג' )להלן: " .3

' מוחזק בידי גהון מניותיה של חברה מלוא . בענף התחבורה ב' -דומה לפעילות חברות א' ו

 "(.חברה ד')להלן: " חברה ד'

מלבד הפעילות בתחום ענף התחבורה )להלן: פעילויות נוספות  ג' -חברות א', ב' והלכל אחת מ .4

 ."(הפעילויות הנוספות"

 בכל אחת מהןשבענף התחבורה  פעילותהאת  31.12.2.13ביום ג' למזג  -חברות א', ב' וכוונת ב .5

יוותרו הפעילויות מהחברות אחת כל בהמיזוג לאחר כך ש לתוך חברה חדשה שתוקם לצורך זה,

 .הנוספות

 :המיזוג כאמור יעשה בשני שלבים .6

כל רנה את תעב ,("האםחברות ג' )להלן: " -ב' ו א',חברות הכל אחת מ - ראשוןהשלב ה 6.1

 ת( לחברת ב"הנכסים המועברים")להלן: לפעילות בענף התחבורה הקשורים  הנכסים

חברת " -" וחברת בת ב'", "חברת בת א'" :)להלןאחת מהן כל על ידי  אשר תוקם החדש

בהתאם תמורת הקצאת מניות בלבד ווהכל  "(חברות הבנותיחד " ה אובהתאמ ,"בת ג'

שינוי בשלב הראשון ה או " "העברת הנכסים)להלן: " א לפקודה1.4להוראות סעיף 

 .(המבנה"

 ".החברות המשתתפות בשינוי המבנה" :חברות האם וחברות הבנות יקראו יחד להלן 6.2

חברה בת ב' וחברה בת ג' בכוונת , בשינוי המבנה מיד לאחר השלב הראשון -  שניהשלב ה 6.3

"החברה )להלן:  א' בת להתמזג עם ולתוך חברה, (המעבירות""החברות )להלן: 

תוך חיסולן ללא , הקולטת הלחבר נכסיהןרנה את מלוא תעבהן  באופן שבו ,(הקולטת"

חוק בפירוק של החברות המעבירות, והכל בהתאם להוראות הפרק הראשון בחלק השמיני 

לפקודה  1.3בסעיף להגדרת מיזוג ובהתאם לחלופה הראשונה  ,1111-החברות, תשנ"ט

 .("המיזוג")להלן: 
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' תמורה במניות החברה גתקבל חברה קולטת, חברה הבמסגרת מיזוגה של חברה בת ג' ל 6.4

וזאת בהתאם "( מהחברה הקולטת התמורה במזומןהקולטת ותמורה במזומן )להלן: "

 .( לפקודה2)א-( ו1)אד1.3ובכפוף להוראות סעיף 

 ."החברות המתמזגות"החברות המעבירות והחברה הקולטת יקראו יחד להלן:  6.5

 ".שינוי המבנההעברת הנכסים והמיזוג יקראו יחד להלן: " 6.6

הקבועים  תנאיםעומדת בבמועד המיזוג כי התמורה במזומן  ,מצהירות החברות המתמזגות .7

 ( לפקודה. 1ד)א1.3בסעיף 

פעילותן לצורך ניהול ותפעול מאוחד של  נעשההמיזוג  ,על פי הצהרת החברות המתמזגות .3

 . השגת יתרון לגודלולשם  ,פועלותהן בענף בו  יתטהסינרגות עסקיה

נעשה מטעמים כלכליים ועסקיים על כל שלביו  שינוי המבנהכי  ,מצהירות המתמזגות החברות .1

 .בלתי נאותה ולא לשם הימנעות ממס או הפחתת מס

לחוק  1באיגוד מקרקעין, כאמור בסעיף זכויות אין זכויות במקרקעין או  ותהמעביר חברותל ..1

 מיסוי מקרקעין.

וזאת  ,לפקודה( 6ג)1.3 יחסי גודל כאמור בסעיףעומדות בכי הן  ,מצהירות החברות המתמזגות .11

כהגדרתו בכללי מס הכנסה )בקשה לאישור  ,מומחה ל ידישנערכה ע בהתאם להערכת שווי

 .1115 -, התשנ"ה מראש לתכנית מיזוג(

 

 :הבקשה

אם לחברות המתמזגות לא תחויב לאשר, כי העברת הנכסים המועברים של כל אחת מחברות ה .1

 א לפקודה. 1.4בהתאם להוראות סעיף  במס

 לקבוע את מועד העברת הנכסים המועברים. .2

 ג לפקודה.1.3כי המיזוג עומד בתנאים המפורטים בסעיף  לאשר, .3

 .31.12.2.13יהיה ב  מועד המיזוג כילקבוע  .4

לאשר, כי השלב השני בשינוי המבנה אינו מהווה הפרה של התנאים לביצוע השלב הראשון  .5

 .לפקודה 1י1.5ת למנהל מכוח הוראות סעיף ינקבשינוי המבנה וזאת בהתאם לסמכות המו

מאת החברה הקולטת אגב המיזוג יחולו  חברה ד'במזומן בידי  י על מרכיב התמורהלאשר, כ .6

 ג לפקודה. 1.3הפרה של סעיף  משוםד לפקודה וכי אין בו 1.3הוראות סעיף 

 

 :הסדר המס ותנאיו

ולתנאים א לפקודה 1.4ניתן אישור להעברת נכסים בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בסעיף  .1

 ובהסדר מס זה. 2השנקבעו בחלק 

ג 1.3תנאים הקבועים בסעיף עמידה בט)ד( לפקודה ובכפוף ל1.3ניתן אישור למיזוג לפי סעיף  .2

 ובהסדר מס זה.  2ולתנאים שנקבעו בחלק הלפקודה 

מועד העברת הנכסים המועברים בפועל ובלבד שלא יעשה  יהא העברת הנכסיםמועד , כי נקבע .3

 .)אשר נקבע כמועד המיזוג( 31.12.2.13 לאחר

וזאת מכוח שינוי המבנה תנאי השלב הראשון ב לשכי המיזוג אינו מהווה הפרה  ,ניתן אישור .4

 לפקודה. 1י1.5סעיף סמכות המנהל לפי 



 
 החטיבה המקצועית

 
ד ולא יהיה 1.3אגב המיזוג יחולו הוראות המשולמת התמורה במזומן ניתן אישור כי על  .5

 (2א) -ו (1ד)א1.3זאת בכפוף לעמידה בתנאי סעיף ו הפרת תנאי המיזוגמשום בתשלום זה 

 2לא יחולו ההטבות הקבועות בחלק ה במזומן תמורהההובהר, כי על בהקשר זה לפקודה. 

 . בהתאם להוראות חלק ה' לפקודה במס חויבת יאוה לפקודה

שלהן יחולו הוראות המחיר המקורי על ועל הזכויות בעדן שולמה תמורה במזומן הובהר, כי  .6

 ( לפקודה. 3()2ד)א1.3סעיף 

 החברל ותהמעביר ותברחמה הנכסים המועבריםשל ויום הרכישה המחיר המקורי כי  ,נקבע .7

והכל בהתאם  כפי שהיו בחברות המעבירות אילו לא הועברו הנכסים ואגב המיזוג יהי קולטתה

  .ה)א( לפקודה1.3להוראות סעיף 

של לבעלי המניות ( לפקודה 5) -( ו4ג)1.3הוראות סעיפים בהתאם ל הקצאת המניותכי בע, נק .3

במיזוג מניות המועברות רק כנגד חלקן של ה תיעשה ,בחברה הקולטת ותהמעביר ותהחבר

 .שבגינן לא התקבלה תמורה במזומן

כי יום הרכישה והמחיר המקורי של המניות שהוקצו במסגרת המיזוג יקבע בהתאם  ,הובהר .1

 ו לפקודה.1.3להוראות סעיף 

למחיר המקורי של תווסף לא ת ,הקולטת , כי התמורה המשולמת במזומן על ידי החברההובהר ..1

ו/או הפסד  ותר בניכוי ו/או בקיזוזתלא  וכןזכויות החברה הקולטת שבידי בעלי הזכויות בה. 

  .כנכס לצרכי מס םרשתילא ו

אור בדוחות הכספיים ובדוחות ימתן ב :במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות נוספות כגון .11

רה של הפרת במקיחולו אשר הוראות נוי המבנה, לצורכי מס של החברות המשתתפות בשי

 וכן מגבלות ותנאים נוספים. ,החלטת המיסויהוראות 
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  תרשים מבנה החזקות לפני ואחרי שינוי המבנה
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 A -  לחברת בת א' 'ג -שבסופו של שינוי המבנה מתמזג מחברה א' ב' והפעילות תחום 

 B,C  ו- D - ת )בכל אחת מהחברות(נוספוהפעילויות ה 

  1וא הבהון המניות של כל אחת מהחברות ה ההחזקשיעור..% 
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