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 20.2017חוזר מסים 
 את שרכשה אם לחברת רוחני קנין מכירת שווי

  – כן לפני קצר זמן המוכרת מניות
 יטקו'ג ד"פס

 

 

 שלום לכולם,

 

את ( בורנשטין. ש ר"ד השופט' כב) לוד-מרכז המחוזי ש"ביהמ פרסם לפני מספר ימים
לפסק הדין יש  .סבא כפר שומה פקיד' נ מ"בע יטקו'ג 49444-01-13 מ"ע דין פסק

חשיבות רבה למקרים רבים בהם נרכשות מניות/ פעילות של חברה תושבת ישראל 
 ע"י תושבי חוץ.

רכשה חברת מיקרוסופט ארה"ב את מניותיה של חברת ג'יטקו בתמורה  2006בשנת 

מספר חודשים  .וכל עובדיה הועברו למיקרוסופט ישראל מיליון דולר 90לסך של 

לאחר מכן, נחתם הסכם בין ג'יטקו למיקרוסופט למכירת הקניין הרוחני של ג'יטקו 

 מיליון דולר. 26.6תמורת 

ר המחלוקת העיקרית הייתה האם מדובר בעסקה למכירת קניין רוחני בלבד או שמדוב

, הצדדים היו חלוקים באשר לשווי העסקה ? כמו כןבמכירת מלוא פעילותה של ג'יטקו

 אותו יש למסות. 

פסק הדין קובע כי שווי של חברה לא "מתאייד" בחיסול פעילות וכי יש למסות את 

 מלוא השווי של רכיבי הפעילות שיצאו מהחברה. 

את עמדת רשות המיסים וקבע כי יש להניח שצדדים לעסקה  קיבל ביהמ"שכמו כן, 
לי ואינם משלמים תמורה העולה באופן משמעותי על זו שהייתה פועלים באופן רציונ

לפיה הסכום ששולם בגין  המערערתמתקבלת מרוכשים אחרים ובכך דחה את טענת 
לפעילותה של מיקרוסופט ועל כן לא נכלל בשווי  ה כולל תמורה בגין סינרגיהימניות

 מכירת הקנין הרוחני.



 

      לחצו כאן - בחוזר המלאלצפייה 
    

 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085540': טל, המס חטיבת מנהלת, רוןימ אלונה ח"רו
 דירקטור, מנהל המחלקה המקצועית של חטיבת המס,  ,דני גבאי עו"דו רו"ח

 03-6085532טל': 
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