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) של  53528-01-16ע"מ של בית המשפט המחוזי (פורסם פסק הדין  8.5.2002ביום 
   .") מדינגו" ו/או "החברה בעניינה של חברת מדינגו בע"מ (" כב' השופטת סרוסי  

הינה חברה ישראלית שפיתחה משאבת אינסולין אלחוטית ייחודית עבור חולי   מדינגו 
את מלוא הון מניותיה של   Rocheרכשה קבוצת  2010סוכרת בשם "סולו". בשנת 

 ").  רכישת המניותמיליון דולר ארה"ב (" 160-החברה בתמורה לכ
 

  הסכמי  שלושה Rocheמספר חודשים לאחר רכישת המניות נחתמו בין החברה לבין 
חדש, שיווק ותמיכה   לקניין רוחני שירותי מו"פ   -Rocheשירות לפיהם תספק החברה ל

נוסף על   . ")הסכמי השירות("  Cost+5% - והכל בתמורה לסולו ושירותי ייצור הלמוצר 
זכות שימוש בקניין   Rocheהסכמי השירות נחתם הסכם רישיון לפיו העניקה מדינגו ל 

") בתמורה לתשלום תמלוגים  הקניין הרוחני הישןהרוחני שפותח עד לאותה נקודה ("
  3"). כלל ההסכמים נחתמו לתקופה של הסכם הרישיון מהמכירות ("  2%בשיעור של 

 . 2013שנים המסתיימת בתום שנת  
 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


  כלל  את   מדינגולפיו תמכור   Rocheנחתם הסכם בין החברה לקבוצת  2013בנובמבר 
 מיליון ש"ח.   166-בתמורה לכ -Rocheשבבעלותה להקניין הרוחני הישן 

 
")  FARהחברה העבירה את עיקר הפונקציות, נכסים וסיכונים ("כי פקיד השומה טען 

לגזור את שווי   יש וכי  בסמוך לרכישת המניות    2010הקשורים לפעילותה כבר בשנת 
תוך ביצוע התאמות   תשהועברו מהתמורה ששולמה במסגרת רכישת המניו -FARה

מגלה   לדידו של פקיד השומה, ההתקשרות בהסכמי השירות והסכם הרישיון  .מסוימות 
ל החברה מבלי שזו תקבל רווחים  כי רוש קיבלה לרשותה את הקניין הרוחני הישן ש 

 בגינו וכי עצם ההתקשרות בהסכמים אלה מהווה מכירה של הקניין הרוחני הישן. 
 

כי מאחר וההסכמים הבין חברתיים   נקבע  :בית המשפט קיבל את ערעור החברה 
מהווים עסקה בין צדדים קשורים, יש לבחון בראי הוראות קווי ההנחייה, האם עצם היות  

הצדדים קשורים השפיע על אפיון ותמחור העסקה. כמו כן ובמנותק מהאמור, בית  
המשפט בחן האם ההסכמים מהווים במהותם מכירה של פעילות החברה אף אם אלה  

 בין צדדים שאינם קשורים. היו נעשים 
 

עליהן הוא   שתי שאלות בחינת בחינתו של בית המשפט את האמור לעיל נעשתה תוך 
 :  עונה בשלילה

האם ההסכמים הבין חברתיים כשלעצמם ובמנותק מהיות החברה   -השאלה הראשונה
כי מחומר הראיות עולה כי   ? נקבע, מהווים מכירה של הפעילות-Rocheקשורה ל

 פעילותה של החברה המשיכה ואף ביתר שאת.  
 

האם העובדה כי הצדדים קשורים השפיעה על אפיון ההסכמים כך   - השאלה השנייה
  את מבחן אפיון העסקה ותמחורה קבע ט בית המשפ? שיש לראות בהם כהסכמי מכירה

קבע כי בנסיבות העניין לא נפל פגם באפיון העסקה לאור  נתחת עיקרון אורך הזרוע. 
הראיות בדבר עסקאות בעלות אפיון דומה שנערכות בין צדדים שאינם קשורים שסיפקה 

 החברה.  
 

ממשיך את  בית המשפט עומד על האבחנה בין סיווג עסקה בין חברתית לתמחורה ו
יסווג מחדש פקיד  לא בנקל לפיה   ,ברודקום  ענייןפסה"ד בב שנקבעה  המגמה 

אם עסקאות דומות לה מתקיימות בין צדדים שאינם    , השומה עסקה בין חברתית 
   ואם הצדדים פעלו בהתאם להסכמות החוזיות ביניהם. קשורים 

האם שינוי מודל עסקי התקיים אם לאו, מייחס בית המשפט    ,בניתוח השאלה 
ולוודא כי הסכמים  חשיבות להסכמים הבין חברתיים ולפיכך, נמליץ להיערך מראש 

 .  אלו מבטאים באופן נכון את העסקה
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 : למידע נוסף וייעוץ
 052-3331829, חטיבת המס, טל': מיסוי בין לאומי שותף, מנהל מחלקת   ,יצחק צ'יקורל 

 054-7572058 במחלקת מחירי העברה, חטיבת המס, טל':  בכיר  מנהל  , שגיא דרזון
 054-6482019 , חטיבת המס, טל':  מיסוי בין לאומימחלקת , מנהל , דוד - זיו בן

 
 

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