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 13.2015 סיםמ חוזר
הכרה במכירת סימן מסחר ולוגו כמכירת מוניטין ובנפרד מעסקת מכירת 

 פס"ד תדיראן –מניות 

 

 

 ,יקרים וידידיםלקוחות 

תדיראן בע"מ נ' פשמ"ג, במסגרתו  749/13דינו של ביהמ"ש העליון בע"א -ניתן פסקלאחרונה 
לחברה בת ונקבע כי עסקה למכירת סימן מסחר ולוגו  "מ,התקבל ערעורה של חברת תדיראן בע
, ובנפרד מעסקת מכירת המניות מהווה עסקה למכירת מוניטיןבמקביל למכירת מניותיה לצד שלישי, 

 .וזאת על אף שזו בוצעה לאחר תקופה לא מבוטלת מהעברת "העסק החי" לחברה הבת

כיום תחרות יכולה לאפשר  -מכירת המניות עצמן לבין מרכיבים של מוניטין ואי ההפרדה ביןנציין כי 
, את הפחתת המרכיבים הנ"ל לצרכי מסיתרון מיסויי למוכר יחיד, וכמו כן לאפשר במקרים מסוימים 

 .בידי הרוכש

  כאן צולח -לצפייה בחוזר המלא 

 כאן צולח -לצפייה בפס"ד תדיראן 

 

 

 נוספים:למידע ופרטים 

 03-6085532 טל': דירקטור ומנהל המחלקה המקצועית, חטיבת המס, ,עו"ד ורו"ח דני גבאי

 03-7181709מחלקת מיסוי ישראלי, חטיבת המס, טל':  ,מלכא-עו"ד ורו"ח לימור ליבוביץ

 

 

 אין שכן מתאימה, מקצועית עצה לקבל מבלי כלשהו שימוש בו לעשות או/ו זה חוזר תוכן על להסתמך אין

 בו. לאמור לבך תשומת את להסב אלא החוזר מטרת

 כל הזכויות שמורות.© 

 

   
 קישורים רלבנטיים:     

 

 דף הבית של חטיבת המס

 לניוזלטר "רשת המס"

  2014לארכיון חוזרים מקצועיים 

 2015לארכיון חוזרים מקצועיים 
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