
 
 החטיבה המקצועית

 

 9932/18 :מספר החלטת מיסוי

 שינויי מבנה. -לפקודת מס הכנסה  2: חלק המיסוי החלטתתחום 

לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(,  ב)ו(104סעיף הוראות העברת מניות בהתאם ל: הנושא

על פי הוראות סעיף  שינוי מבנה נוסףלאחר מכן ו )להלן: "הפקודה"(, 1961-התשכ"א

במסגרת  2, אשר התווסף לחלק הלפקודה 1י105סעיף א לפקודה, הנעשה מכוח 104

 לפקודה. 242תיקון 

 :העובדות .1

 ,("החברה המעבירה"חברה פרטית, תושבת ישראל )להלן: הינה חברה א',  1.1

מניותיה מלוא הון  .מאה הקודמתה לש 70 -אשר הוקמה בתחילת שנות ה

 תושב ישראל ,א' ( של החברה המעבירה מוחזק מיום הקמתה בידי יחיד100%)

 ."המעבירים" :ביחד להלןהיחיד והחברה המעבירה יקראו . ("היחיד")להלן: 

 ד' -וב', ג' של החברות  (100%) מלוא הון המניותהחברה המעבירה מחזיקה ב 1.2

תושבות ישראל, אשר הוקמו  ,, חברות פרטיות("החברות המוחזקות")להלן 

לכל לחברה המעבירה ו לפקודה. 88כהגדרתו בסעיף  ,לאחר "המועד הקובע"

 ,("החברות המשתתפות בשינוי המבנה")להלן: חברות המוחזקות אחת מה

 ( לפקודה.1)2סעיף כאמור בשונה, הכנסות מפעילות עסקית 

בחברות המשתתפות בשינוי המבנה  בכוונת היחיד לארגן מחדש את החזקותיו 1.3

)להלן: חברת החזקות חדשה  באמצעותבמישרין כולן יחד יוחזקו באופן שבו 

לאפשר כניסת משקיעים הארגון מחדש נועד, בין היתר,  .("הארגון מחדש"

ומבלי צורך בהשקעה בחברות  ,בלבדהמעוניינים להשקיע בחברה המעבירה 

 הלן:יבוצע כדלוהוא  ,י המבנהערב שינו כמתוארהמוחזקות בעקיפין, 

, תושבת חברת החזקות חדשהעל ידי היחיד, ראשון, תוקם הבשלב  1.3.1

( 100%אשר מלוא הון מניותיה ) ,("חברת ההחזקות")להלן:  ישראל

 ויועבר כאמור,חברת ההחזקות . לאחר הקמת היחידיוחזקו על ידי 

הנכסים ")להלן:  המוחזקותחברות המלוא הון המניות של  אליה

ב)ו( 104וזאת בהתאם להוראות סעיף  ,("המועברים בשלב הראשון

ור ממס בין מס הכנסה )תנאים להעברת נכס בפט ותקנות לפקודה

"השלב )להלן: ( ""התקנות)להלן:  1994-חברות אחיות(, התשנ"ד

 (.שינוי המבנה"של הראשון 

, של שינוי המבנה אשר יבוצע מיד לאחר השלב הראשוןשני, הבשלב  1.3.2

)להלן: בחברה המעבירה  (100%) היחיד את מלוא הון המניותיעביר 
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לחברת ההחזקות וזאת תמורת  ,("הנכס המועבר בשלב השני"

א 104הקצאת מניות בחברת ההחזקות בהתאם להוראות סעיף 

 .(שינוי המבנה"של "השלב השני )להלן:  לפקודה

"שינוי : גם השלב הראשון והשלב השני בשינוי המבנה יקראו יחד להלן 

 .המבנה"

על שני  ,שינוי המבנה ת המשתתפות בשינוי המבנה מצהירים, כיוהיחיד והחבר 1.4

נעשה מטעמים כלכליים ועסקיים ולא לשם הימנעות ממס או הפחתת מס  ,שלביו

 בלתי נאותה.

שינוי של השלב הראשון על פי הצהרת החברות המשתתפות בשינוי המבנה,  1.5

 .בתקנותשנקבעו ללים כל הכעומד ב ,המבנה

 :הבקשה .2

סעיף הוראות במס בהתאם ל חויבשינוי המבנה לא ישל ראשון השלב הכי  ,לאשר 2.1

 .מכוחו ב)ו( לפקודה והתקנות104

סעיף הוראות במס בהתאם ל חויבשינוי המבנה לא ישל שני השלב הכי  ,לאשר 2.2

 לפקודה. 1י105וזאת כשינוי מבנה נוסף בהתאם להוראות  ,א לפקודה104

 שינוי המבנה. בוע את מועדלק 2.3

 :הסדר המס ותנאיו .3

 :שינוי המבנהראשון של השלב הלעניין 

יחולו הוראות סעיף הנכסים המועברים בשלב הראשון העברת  נקבע, כי בגין 3.1

רש בסעיף בכפוף להגשת טפסים ומסמכים כנד וזאת ,והתקנותלפקודה ב)ו( 104

ובכפוף  ן,להלכהגדרתו מבנה, שינוי הממועד  ימים 30ז לפקודה, תוך 104

ובתנאים המפורטים בהחלטת  , לתקנותלפקודה 2לעמידה בכל תנאי חלק ה

 מיסוי זו.

כל אחד מהנכסים המועברים בשלב יום הרכישה והמחיר המקורי של  , כינקבע 3.2

 ה לפקודה.104בידי חברת ההחזקות יקבע בהתאם להוראות סעיף הראשון, 

ב 94מעותם בסעיף חלק יחסי של הרווחים הראויים לחלוקה כמש, כי נקבע 3.3

 "שווי היחסי"בהתאם ללחברת ההחזקות לפקודה של החברה המעבירה, יועבר 

שווי השוק של  - שווי היחסיה ,לעניין זה. הנכסים המועברים בשלב הראשוןשל 

כולל שוק של החברה המעבירה ביחס לשווי ההנכסים המועברים בשלב הראשון, 

 לחברתהעברתם לפני הנכסים המועברים בשלב הראשון שווי השוק של 

 ההחזקות.
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 :שינוי המבנהשני של השלב הלעניין 

הנכס המועבר נקבע, כי העברת  ,לפקודה 1י105מכוח סמכות המנהל בסעיף  3.4

ובכפוף להגשת  ,לפקודהא 104לא תחויב במס מכוח הוראות סעיף  ,בשלב השני

שינוי ימים ממועד  30וך לפקודה, תז 104טפסים ומסמכים כנדרש בסעיף 

לפקודה ובתנאים  2וף לעמידה בכל תנאי חלק הלהלן, ובכפכהגדרתו  ,המבנה

 המפורטים בהחלטת מיסוי זו.

העברת הנכסים המועברים בשלב נקבע, כי מועד שינוי המבנה יהיה מועד  3.5

של שינוי  השניובלבד שהשלב  ,בפועלהראשון והנכס המועבר בשלב השני, 

"מועד שינוי )להלן:  של שינוי המבנה יבוצע מיד לאחר השלב הראשון המבנה

 .(מבנה"ה

 :כללי

 ,בידי חברת ההחזקותהנכס המועבר בשלב השני, של כי יום הרכישה , נקבע 3.6

ם הרכישה כפי שהיה בידי יו ,, דהיינוה לפקודה104יקבע בהתאם להוראות סעיף 

הנכס המועבר של  המחיר המקורינקבע, כי  ,כמו כן .ם שינוי המבנההיחיד טר

של הנכס המועבר בשלב  המחיר המקורייהיה  חברת ההחזקותבידי בשלב השני 

של שווי השוק מוכפל בשהוא כ ,שינוי המבנהטרם  ,כפי שהיה בידי היחיד השני

בשינוי החברות המשתתפות  שווי השוק שלמחולק בוהנכס המועבר בשלב השני 

 .המבנה, כפי שהיה ערב שינוי המבנה

יחולו  ,היחידעל ידי  , כולן או חלקן,מניות של חברת ההחזקותהבמכירת נקבע, כי  3.7

על רווח החל כי בחישוב המס  ,ודגשבעניין זה ה. לפקודה ו104הוראות סעיף 

על ידי כאמור בשל מכירת מניות  ,לפקודה( 88גדרתו בסעיף ההון הראלי )כה

 .לפקודה( 3ו)104חולו הוראות סעיף י ,היחיד

לפקודה יחולו על כלל החזקותיו של  ()ב(1א)א()104עיף הוראות ס, כי ודגשה 3.8

 היחיד במניות חברת ההחזקות.

ה)ג( לפקודה יחולו על חברת ההחזקות בגין 104הוראות סעיף י כהובהר,  3.9

 החזקותיה בחברות המשתתפות בשינוי המבנה.

בדוחות  יםאוריבמסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות נוספות כגון: מתן ב 3.10

, בחברת הכספיים ובדוחות לצורכי מס של החברות המשתתפות בשינוי המבנה

רה של הפרת הוראות במקיחולו אשר הוראות ו ההחזקות ובדוחות היחיד

 מגבלות ותנאים נוספים.כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי נקבעו  .החלטת המיסוי
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 תרשים מבנה החזקות

 :טרם ביצוע שינוי המבנה חזקותמבנה הה
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 :א104 -השלב השני של שינוי המבנה  ביצוע חזקות לאחרמבנה הה

 

 

 

 

 

 

 

 .100%* כל ההחזקות 

 יחיד

 חברה א'

 חברה ד' חברה ב' 'חברה ג

 יחיד

 חברת ההחזקות

 חברה ד' חברה ב' חברה ג'

 חברה א'

 יחיד

 חברת ההחזקות

 חברה א' חברה ד' חברה ב' חברה ג'


