
 

 

 

 פסק הדין בעניין קונטירה טכנולוגיות 

 לקוחות ועמיתים יקרים,

קונטירה בפרשת  העליוןשל פסק דינו של בית המשפט  השלכותיובעדכון זה נסקור בפניכם את 

 ,. לפי עמדה זוקיבל בית המשפט העליון את עמדתה של רשות המיסים. בפסק דין זה טכנולוגיות

רותי פיתוח עבור חברת אם זרה, ומחייבת את חברת האם שימבצעת במקרה בו חברה ישראלית 

את  גםCost) בבסיס העלות ) יש לקחת בחשבון, + Costשלה עבור השירותים על בסיס מנגנון של 

תוצאת פסק הדין היא חיוב במס של עלות  .החברה לעובדי המוענקותאופציות העלות הקצאת 

 על המרווח )+( בלבד. האופציות בתוספת המרווח )+(, להבדיל מתשלום מס

עוד עסק פסק הדין בסמכותה של רשות המיסים להתערב ביחסים בין הצדדים ולקבוע שיעור רווח 

 מהמוסכם לצורך מיסוי העסקה.+(  -)שיעור השונה 

 מפי השופט ד' מינץ – 3קונטירה טכנולוגיות בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב  943/16ע"א 

 :ברון ובהסכמת השופטים ע' פולגמן וע'

 תמצית העובדות:

"( הינה חברה ישראלית המספקת שירותי קונטירהחברת קונטירה טכנולוגיות בע"מ )להלן: "

חברת לחברת האם שלה, חברה זרה תושבת ארה"ב )להלן: " "(השירותים)להלן: " מחקר ופיתוח

 תמורת השירותים,תשלם הסכם השירותים הנחתם בין הצדדים קבע כי חברת האם,  "(.האם

אי הכללת פקיד השומה קבע כי "(. + Costהסכם )להלן: " 7%לקונטירה את הוצאותיה בתוספת 

א לפקודת מס הכנסה שעניינו 85הוצאות הענקת האופציות אינה עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 

את עלות  השומהפקיד  הכלילעל כן  ."(א85סעיף )להלן: " מחירי העברה בעסקה בין חברתית

 . 9.1%-ל 7% – מהגדיל את המרווח האופציות ו

אשר נדחה על ידי בי המשפט  קונטירה הגישה ערר לבית המשפט המחוזי על שומת פקיד השומה

 ומכאן הערעור לעליון. המחוזי

 ט העליון:פפסיקתו של בית המש

ותקנות מס הכנסה )קביעת א וכן על 85פסיקתו של בית המשפט העליון הסתמכה על הוראות סעיף 

כי מחיר ותנאי בית המשפט קבע כי נטל ההוכחה . "(התקנות"להלן: ) 2006–שוק(, התשס"זשווי 

מוסיף עסקה עולים בקנה אחד עם תנאי שוק מקובלים, רובץ על כתפיו של הנישום. פסק הדין 

כי המסמכים ומחקרי השוק שהגישה קונטירה לפקיד השומה לא תמכו בעמדתה כי אין וקובע 

. בית המשפט העליון קיבל את קביעתו של בבסיס העלות לצורכי מסיות האופצעלות להכיל את 

בית המשפא המחוזי כי בבחינת מהותם הכלכלית של הוצאות הענקת האופציות, מדובר בהוצאות 

ומהוות הוצאות בייצור הכנסה  המהוות חלק אינטגרלי מעלויות השירותים שסופקו לחברת האם
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הכללת עלות הקצאת *

 + Costאופציות במודל 

 *חברתית -בעסקה בין 
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 .+ Costלפקודת מס הכנסה ומשכך יש לכלול הוצאות אלו בבסיס העלות בהסכם  17כלשון סעיף 

בבסיס ההוצאות הכללת הוצאות הענקת האופציות שלאחר עוד קבע בית המשפט עליון כי מכיוון 

ר רווחיות הנמוכים התמורה ששולמה על ידי חברת האם הובילה את קונטירה לשיעושל קונטירה 

רשאי פקיד השומה למסות את העסקה בהתאם לערך החציוני של  ,מהטווח המקובל לפי תנאי שוק

 )ג( לתקנות.2הטווח הבין רבעוני המקובל וזאת בהתאם לתקנה 

מבסיס  9.1%קונטירה תחוייב במס בגין רווח בשיעור לאור האמור לעיל קבע בית המשפט כי 

 גם את הוצאות הקצאת האופציות לעובדים. העלות שלה, הכולל בתוכו

 דגשים בעקבות פסק הדין:

בדומה למצב בו טוען פקיד השומה לקיומה של "עסקה מלאכותית", נטל ההוכחה רובץ     .1

לכן מומלץ כי תמחור עסקה בין חברתית יגובה בהסכם שירותים על כתפיו של הנישום. 

 .מבעוד מועד ולא בדיעבד מתאים וחקר שוק רלוונטי

לפקודת מס  102סעיף שבאופציות מוענקות בהתאם למסלול ההוני כאשר תשומת הלב, כי     .2

אין מותרת לחברה הוצאה ולכן החברה תתחייב במס בגין מלוא שווי האופציות ובתוספת 

 .המרווח )+(

 פסק הדין, מוצע לבחון את אופן ואת כלי התגמול של העובדים לאור פסק הדין.לאור    .3

 

 

 

 

    

 מיסיםהמחלקת 
 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנולמידע נוסף 

 

 ashavit@fbclawyers.com 03-6944203 ענת שביט
............................................................................................................................... 

 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

  news@fbclawyers.comם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:  להירש
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