
הערכות שווי בתחום המיסים

יום עיון

Advisory

2019ינואר 

ח שלום סופר"רו

PwC Israel -שותף ב



PwC

2019ינואר 

:הקדמה

עמדתאתבהכרחמייצגואינוסופרשלוםח"רושלהאישיתדעתועלהאמורכל•

PwC Israel.

יש.מחייבתכהמלצהבולראותואיןבלבדכללילידענועדזובמצגתהאמורכל•

.לגופומקרהכללבחון
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:השוויהערכת

יישוםידיעלנעשיתIP-השלההוגןהשוויהערכת,לישראלמחוץIPשלבהעברה•

Acquisitionשיטת Price Method:

מחיר עסקה

ניכוי פעילות שנשארת  
בישראל

D&Rמרכז •
פעילות הפצה•

IP-שווי ה
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:2DAY-בהשוויהערכת

100תמורת',בחברהשלמניותיהכללאת'אחברהרכשה1.1.2001ביום•

שלגםומכאן)'בחברהשלשוויה,שנים3כעבור.בלבדIP'בבחברה.ח"ש

IP-האתלהעביר'אחברההחליטה,יוםבאותו.ח"ש10-לירד(IP-ה

.לשליטתה'בשבחברה

'?אלחברההעברתוביוםמסלצרכיIP-השלשוויומהו•

גישת מס הכנסה אינה מכירה בתרחיש של כישלון
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-המנחההדיןפסק

:סבאכפרשומהפקיד'נמ"בעיטקו'ג13-01-49444מ"ע

בתום משא ומתן שנמשך •
נחתם  , מספר חודשים

הסכם לרכישת מניות חברת  
,  על ידי מייקרוסופטיטקו'ג

.מיליון דולר90עבור 

2006נובמבר 

יטקו'גהעברת עובדי •
לחברת הבת מיקרוסופט  
ישראל ונחתם הסכם בין 

השתיים למתן שירותי כוח  
.Cost+אדם על בסיס 

לאחר החתימה
יטקו'גהסכם בין •

למיקרוסופט למכירת הקניין 
.יטקו'גשבבעלות הרוחני

התמורה שנקבעה במסגרת  •
הועמדה על סך של PPA-ה

.מיליון דולר26.6

2007יולי 
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:העסקהמחירקביעת

המותניםלמיניהםבונוסיםאו,Retentionתשלומיישנם,רבותבעסקאות•

.המייסדים/הבכירהההנהלהבהישארות

במחירנכללתאינהעובדבהישארותמותניתאשרתמורה,החשבונאותכללילפי•

.הרכישהשלאחרכהוצאהמוכרתאלא,הרכישה

אתלהוסיףישלפיההמיסיםרשותטענתאתהמשפטביתשלל,יטקו'גד"בפס•

מדוברשכן,החברהלשוויולמייסדיםל"למנכהמותנהוהתשלוםלעובדיםהבונוס

אינםולכןלעובדיםישירותמשולמיםהבונוסים,ולראיההאישיבמישורבתשלום

.החברהשללשוויהתורמים
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:המיסיםרשותעמדת-15/2018הכנסהמסחוזר

:לגופומקרהכללבחוןיש

תשלום הבונוס ניתן 
לעובדים ללא תלות 

–בהישארות 

התחייבות עודפת  
המתווספת למחיר  

.הרכישה

תשלום הבונוס מותנה 
התשלום + בהמשך עבודה 

עתיד להיות ממוסה  
ביד  פירותיתכהכנסה 

העובד וכהוצאת שכר בידי  
–החברה 

הוצאת שכר ולא  
.התחייבות עודפת
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:הרכישהממחירניכויים

פרמיית שליטה

תניבשהחברההערךתוספת•
.שבההשליטהמהחלפתכתוצאה

שלמיכולתםנובעתזוערךתוספת•
אתלהעלותהחדשיםהשליטהבעלי
טובניהולבאמצעותהחברהערך
.יותרויעיל

סינרגיות

משילובהמושגהפוטנציאליהשווי•
בלתינכסים,חברות,עסקים

.מוחשייםאו/ו,מוחשיים

ביןסינרגיה,מסוימותבנסיבות•
עשויהלאומיתרבבקבוצהחברות
עלהמושגתהרווחיםלרמתלתרום

.ידה

מניעת,ניהולתהליכיייעול:לדוגמה•
השגת,ועלויותבמאמציםכפילויות
מערכותמשילובלגודליתרונות

.ועודמימון,רכש
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:שליטהפרמיית

מדובר בזכות כלכלית נפרדת שניתן לראות בה כשייכת לרוכש •
IP-ולא מועברת כחלק מה

: טענת הנישומים

והוא " מחוץ לקופסא"ערך מסוג פרמיית שליטה אכן מצוי •
ערך זה  . לנכסיה או לפעילותה, בוודאי אינו משויך לחברה

.משויך לבעלי המניות אשר יכולים לממשו בעת מכירת המניות

יטקו'גד "פסיקת בית המשפט בפס
( : התייחסות אגב)
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:שליטהפרמיית

:נישומיםשלנוספותטענות•

–זכותמהווהשליטהפרמית1.

עלרקלמימושהניתנתזכותמייצגתשליטה,(תאגידשלפעולותצדדיחדבאופןלממשיכולת)הצבעהזכותבהיותה

.הנמכרתלפלטפורמהתרומהבגדראינהזווזכותהיעדמניותשלהבעליםידי

–בנפרדלזיהויניתנתשליטהפרמית2.

.ושוויההרוכשתהחברהשלניתוחמצריכהואינהאחדבעסקשוכנתשליטהפרמית,לסינרגיהבניגוד

–מהימןבאופןלמדידהניתנתשליטהפרמית3.

.המיעוטלמניותהרובמניותשוויביןההפרשמדידתידיעללדוגמה

IPשליטה ניתנת לזיהוי ואמידה בנפרד ואינה מהווה מרכיב של נכסי פרמית, לסיכום
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:שליטהפרמיית

הכנסהמסחוזר•

כי לצורך ההשוואה ואמידת השווי יש להתייחס לתמורה  , עמדת רשות המיסים היא"•

אין להפחית ממחיר הרכישה כל הפחתה בשל טענות כגון  . הכוללת בעסקת רכישת המניות

".פרמיית שליטה או כל הפחתה אחרת, סינרגיה
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:סינרגיות

-יטקו'גד"פס•

שימוש במשאבי הנרכשת לצורך  –מדובר בסינרגיה ייחודית לרוכשת •
.  פיתוח מוצר של מייקרוסופט

: טענת הנישום הראשונה

אין משמעה כי  , העובדה שלרוכש מסוים יש יתרון ייחודי ברכישת נכס מסוים•
שגם בגינו מוכן הוא לשלם תמורה  , לרוכש אחר לא קיים יתרון ייחודי אחר

.  עודפת

החברה הרוכשת לא הייתה משלמת מחיר עודף אם הייתה מאמינה כי אין  •
.חברות שהיו מוכנות לשלם מחיר כזה

: פסיקת בית המשפט
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:סינרגיות

-יטקו'גד"פס•

מחוץ  "אלא נכס , הסינרגיה אינה נכס בבעלות המוכרת•
"לקופסא

: טענת הנישום השנייה

גם אם הסינרגיה אינה נכס בבעלות המוכרת ובין אם ניתן •
אין חולק על כך שמשפיעה על  , להגדירה כנכס נפרד או לאו

.שווי הנכסים שבידה

: פסיקת בית המשפט
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:סינרגיות

הכנסהמסחוזר•

כי מאחר וסינרגיה קבוצתית אינה מוחזקת או נשלטת על ידי צד , עמדת רשות המיסים היא"

הסינרגיה הקבוצתית אינה  , לפיכך. לעניין מחיר העברה" בלתי מוחשי"אין היא מהווה , כלשהו

".אלא משפיעה על ערכם של הבלתי מוחשיים, מהווה נכס כשלעצמה
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:2DAY-בסינרגיות

בכוונהח"ש100תמורת'בחברהשלIP-האת'אחברהרכשה1.1.2001ביום•

.שלההמובילהמוצרייצורתהליךאתלשפרכדיבולהשתמש

בתנאישינויבשלהמקוריתהסינרגיהבמיצוי'אחברהכשלהIP-הרכישתלאחר•

.השוק

?זהבמקרהIP-השווימהו•

16

גישת מס הכנסה אינה מכירה בתרחיש של כישלון
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:2DAY-בסינרגיות

ערךלחברההניבזהשילוב.שלהאחרבמוצרIP-האתשילבה'אחברהכיהניחוכעת•

.ח"ש1,000שלנוסף

?האחרבמוצרבשילובובהתחשבIP-השווימהו•

17
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:PPAלפישוויהקצאת

–הכנסהמסחוזר•

שמכינים הרוכשים לאחר השלמת העסקאות אינן אומדות את מחירי אורך  PPAעבודות " 

הזרוע של הבלתי מוחשיים ויעודן לספק הערכות של שווי הוגן של נכסים בלתי מוחשיים  

.בהתאם לכללים החשבונאיים החלים על הרוכש, נרכשים

מכילות לעיתים מידע חשוב לגבי העסק  PPAעמדת רשות המיסים היא כי אף שעבודות 

".אינן רלוונטיות לקביעת מחיר ותנאי השוקPPAהקביעות והתחשיבים בעבודות , הנבדק
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:PPAלפישוויהקצאת

?המקומיתהמסרשותראותמנקודתהחברהרווחימופקיםהיכן–מנחהעקרון•

:ביןהבחנה•

הקנייניתהזכותבעלת

החוזיתהזכותבעלת

השירותים/המוצרספקית

יצרנית

Transfer)ההעברהמחיריאתלחשביש,הכנסהמסלצרכי• Prices),המסרשותשרואההעלותכלומר

.פעילותכלמתרחשתבובמקוםהמקומית
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:PPAלפישוויהקצאת

בקבוצההישויותכלכאשר,הרכבבתחוםהעוסקלאומירבתאגידהינהמולטי:דוגמה•

:הולנדמולטישלהמלאהשליטתהתחת

IP-בעלת ה

רווחים עודפים

מולטי הולנד

(בעלת הזכות החוזית)הפצה 

2.5% EBIT MARGINS

ב"מולטי ארהמולטי יפן

נותנות שירותים ליתר ישויות הקבוצה

COST+6%

מכירה ושיווק-מולטי צרפתפ"מו-מולטי אירלנד

יצרנית הרכב

COGS+4 %

מולטי ספרד

מיסוי ספרד בהתאם לעלות 
הייצור

מיסוי באירלנד וצרפת

לפי הרווח התפעולי המדווח

ב על "מיסוי ביפן וארה
רווח מהמכירה 2.5%

מיסוי הולנד על שארית  
הרווח מהמכירה

ה
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:(Royalties)תמלוגים

לעשות שימוש מלא  , אסטרטגיים ואחרים, יעדיף הרוכש משיקולים עסקיים, במקרים מסוימים

.IP-בבעלות חברה אחת מבלי לרכוש בו בעלות וזאת תמורת תשלום עיתי לבעלת הIP-ב

IPרכישת 

Day 1-בעלות ב

תשלום חד פעמי

הסכם תמלוגים

-פריסה לאורך תקופת השימוש ב
IP

לעומת קיטון  )תשלום תקופתי 
(מינוף/ במזומניםמיידי

במודל אחוז  )גמישות בתשלום 
לא  -לא הכנסת"-מהכנסות

"(שילמת
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:(Royalties)תמלוגים

:המיסיםרשותעמדת

הרימוחשייםבבלתיהבעלותזכויותחלקיאומלאבאופןהועברואם"–הכנסהמסחוזר•

שימושזכותרקניתנהאם,זאתלעומת.הוניתכעסקהשתסווגמכירהבעסקתשמדובר

".פירותיתכעסקהשתסווגבעסקהשמדוברהריזמנית

מהו אורך החיים  
הכלכלי של הנכס 

?המועבר

האם מקבל הזכות  
מקבל זכויות  

בפיתוחים עתידיים  
של הנכס 

?המועבר

מיהו הגורם הנושא  
בסיכון ובעלויות  

הקשורות לשמירה 
ולפיתוח בלתי 

?מוחשיים

מיהו הגורם 
המקבל החלטות  
עסקיות בקשר  
לנטילת סיכונים  

פיתוח ושמירה על 
?הבלתי מוחשיים
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:(Royalties)תמלוגים

:טענות הנישומים

עיתיבאופןמבוצעבפועלהתשלוםשכן,המסאתלפרוסיש.

"הניצולאתמשקפתהפריסה-"אמתמס-IP:להכנסותמותאםהתשלום.

להיפךאלא,נפסדיוצאאינוולכן(מהווןערך)הזמןערךעלפיצוימקבלהכנסהמס.

להיותשעתידהסכוםבדברוודאותאין,מההכנסותנגזרהתמלוגיםשיעורכאשר

:ואופורטוניסטיתעקביתאינההכנסהמסשלשיטתו.משולם

יתנגדלאולכןהכנסהמסעםמטיבההפריסה,חיוביותהחברהשהכנסותככל.

ולכן(תמלוגיםאין)הכנסהמסעםמריעההפריסה,לחברההכנסותשאיןככל

.IPבמכירתשמדוברויטעןיתנגד



PwC

אדםכוחמכירת

26



PwC

2019ינואר 

27

עובדיםהעברת

הכנסהמסחוזר

,  כוח אדם מיומן עשוי להשפיע על מחיר אורך הזרוע של השירותים המסופקים על ידי העסק"

במקרים של שינוי  . או על היעילות בה מסופקים השירותים או מופקים המוצרים של העסק

מיון והכשרה של כוח , תחסוך עלויות וזמן של גיוסהעברה של כוח אדם מיומן , מבנה עסקי

של עצם הגישה אליו עשויה להשביח את השווי , אף אם כוח אדם מיומן לא מועבר. אדם

."הבלתי מוחשיים

.מס הכנסה תמיד רואה העברת עובדים כמכירת פעילות, בפרקטיקה
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עובדיםהעברת

הנישומיםעמדת–יטקו'גד"פס

למשנהואחדמתאגידאותולמכורשניתןקנייןאונכסאינםעובדים;

עובדיםהשמתעלותנחסכה,היותרלכל;

בהווהקייםשלא,עתידיאדםכוחבחשבוןלהביאניתןלא;

פיתוחים/עתידיםמפעילותהנגזריםכאלהלא,המוכרתבידהקיימיםמפיתוחיםשווילייחסיש

;הרוכשתהישותידיעלישולםביצועםעבורלעובדיםהתשלוםאשר,עתידיים

עבודהכשכרובעתידהמכירהבעדבהווה,בכפלתשלםהרוכשת;

שלוכישוריהםניסיונםואילוהרוחניבקנייןגלוםזהידע.ידעעללויתורשקולהאינהעובדיםהעברת

.למכוריכולהאינהשהמערערתשלהםנכסיםהינםהעובדים
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עובדיםהעברת

המשפטביתפסיקת–יטקו'גד"פס

השייך למערערת כשם שלאחר  " נכס"אלה בוודאי אינם בבחינת . אכן לא ניתן למכור עובדים"

אינני רואה קושי של ממש לייחס  .. עם זאת. מעברם למיקרוסופט הם אינם נכסים שלה

או כמעט כמקשה  , ביכולתה לגרום לכך שעובדיה יעברו כמקשה אחתלמערערת נכס שביטיו 

גם אם המערערת אינה יכולה לכפות על עובדים את המעבר  . לחברה אחרת, אחת

למנוע מהעובדים  היא אף יכולה . יכולה לסיים עבודתם אצלההיא בוודאי , למיקרוסופט

,  אם הייתה עושה כן. בעת עבודתם במיקרוסופטלעשות שימוש בידע וסודותיה המקצועיים

...כל היתרון שראתה מיקרוסופט ברכישת המערערת היה אובד

ערך כלכלי זה השתקף היטב בתמורה ששולמה בעסקת רכישת המניות ואיני רואה הכיצד  

"ערך זה התפוגג ואינו קיים יותר, ניתן לומר כי בעסקת הטכנולוגיה



PwC

2019ינואר 

30

עובדיםהעברת

חלופיותגישות

ניתן לאמוד את כוח העבודה שהועבר במסגרת העסקה כעלות שחסכה החברה בגין גיוס  
.  והכשרת אותו כוח עבודה

עלות ההכשרה ועלות הגיוס

יש לו כישורים בסיסיים  . הנמכרIP-לכוח עבודה כזה אין ערך מוסף מיוחד בקשר עם ה
.גישה המתיישבת עם גישת עלות ההכשרה והגיוס, בתחום פעילות החברה

שילוב במערך הקיים

אין נפקות להעברת כוח  , כאשר הפעילות המועברת אינה דורשת מומחיות והכשרה ייחודית
.גישה המתיישבת עם גישת עלות ההכשרה והגיוס, האדם הספציפי

כוח עבודה לא מיומן

מכביד על עלויות בגין סיום  , כוח עבודה שכזה אינו בהכרח מוסיף ערך לחברה ואף להיפך
.יחסי עבודה

שיקולים מבניים ונורמטיביים  
,  קיצוצים הדרגתיים, אמפתיה)

(סעיפים כובלים
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