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 בעל ידי-על מוניטין של נפרד מרכיב במכירת הכרה

 מניות במכירת המס שיעור, המניות עם ביחד מניות

 המס אירוע ומועד 2003 לפני למסחר שנרשמו

 מניות במכירת
 המחוזי ש"ביהמ של ריזמן שלמה ד"פס
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את חברת אזימוט טכנולוגיות בע"מ,  1986"( ייסד בשנת המערערריזמן )"שלמה 

, חתם המערער על הסכם 2010. בשנת 2000אשר מניותיה נרשמו למסחר בשנת 

למכירת חלקו במניות אזימוט לחברת אלביט מערכות בע"מ, כאשר במסגרת ההסכם 

ת המוניטין נקבע שבגין התמורה שתתקבל, מתחייב המערער להעביר לאלביט גם א

 תחרות ולהמשך מתן שירותים.-שלו תוך התחייבות לאי

 

במספר עוסק של בית המשפט המחוזי מרכז של כב' השופט סטולר, פסק הדין 

 : ובמרביתם התקבלה עמדת המערערנושאים, 

 

האם ניתן לייחס חלק מתמורת מכירתן של מניות למוניטין אישי של בעל  )א(

 הועבר מוניטין במסגרת העסקה, כדעת המערער.נקבע כי אכן  המניות המוכר?

 

כ"מיסוי ליניארי"  2003שיעור המס בשל מכירת מניות שנרשמו למסחר לפני  ()ב

)בגין תקופת האחזקה במניות ממועד הרכישה/השקעה ועד למועד הקובע, 

, יחול שיעור מס שולי ומהמועד הקובע ועד למועד מכירת המניות יחול 1.1.2003

 ?25%שיעור מס רווחי הון( או כרווח הון בשיעור אחיד של 

כעמדת המערער ולא יבוצע  נקבע כי רווח ההון יהא חייב במס רווחי הון בשיעור אחיד

 .ליניארי", כפי שביקש פקיד השומה פיצול"מיסוי בדרך של 

 

ידי -האם במועד החתימה על ההסכם ואישורו על -קביעת מועד עסקת רווח ההון)ג( 

האסיפה הכללית או במועד קבלת התמורה בפועל? נקבע כי הדין עם המשיב ויש 

 לראות את מועד העסקה כמועד החתימה על ההסכם.

 

יצוין, שהשופט העביר ביקורת חריפה על התנהלותה של מפקחת מס הכנסה 

 שהונחו לפניה. בטיפולה בתיק, תוך התעלמות בוטה מהעובדות
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מתאימה, שכן אין מטרת החוזר אלא להסב אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית 

 את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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