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 2 מנהל מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי, שמוליק ווינשטיין

 הנישום
 הנישום בישראל

 Aבמדינה 

 רשות מס
 Aבמדינה    

נוגע לעסקאות בין צדדים   - Transfer Pricing))תחום מחירי העברה 
שיש ביניהם יחסים מיוחדים  

 לאומיים-בתוך קבוצות רב



 לאומיות-בקבוצות רב( Business Restructuring)שינוי מבנה עסקי 

 מנהל מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי, שמוליק ווינשטיין

  המדינות בין לאומיות רב קבוצות של הרווחים סך של בחלוקה עוסק
 מיסוי לצורך

   מכוחו והתקנות הכנסה מס לפקודת א85 סעיף – החוקית המסגרת

 לאומיות-רב וקבוצות המס לרשויות OECD של הנחיה קווי - העיקרי הפרשני המקור

  שיש צדדים בין המחיר :(Arm`s Length) "הזרוע אורך" – המרכזי העיקרון
  הצדדים אילו מתקבל שהיה למחיר בהתאם יקבעו מיוחדים יחסים ביניהם

 המיטבי ענינו פי על פועל צד וכל תלויים בלתי היו

   :פונקציונלי ניתוח - הרווחים עוגת וחלוקת העברה מחירי לקביעת הבסיס

   (Functions) מבצע צד שכל פונקציות

   (Assets) הרווחים בהפקת המשתתפים נכסים על בעלות

   (Risks) בסיכונים הנשיאה
 

 הכולל מהרווח חלק גלום וסיכונים נכסים ,מפונקציות אחד בכל

3 

 עקרונות מרכזיים של מחירי העברה
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 4 מנהל מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי, שמוליק ווינשטיין

 מקרא:

 הבעלות 
 זרימה פיזית
 שירות

 משרד ראשי
(בסיכון מוגבל)  

 רכישת החומרים

 שרותי ייצור
 שרותי הפצה 
 הספקת חומרים ולוגיסטיקה

 מכירות

 מרכזי הפצה
(בסיכון מוגבל)  

ניהול שרותי  

הספקת  
 הטובין

 חברת ליבה ספקים לקוחות

 יצרן 
 קבלן משנה או שרות

 שיווק ומכירות
 (בסיכון מוגבל)

 תרשים ההתפתחות של עסק רב לאומי

פ"מרכז מו  
(בסיכון מוגבל)  

 הספקת הטובין

פ"שרותי מו  שרותי שיווק ומכירות 

   :הכלכלית המשמעות .מוחשיים הבלתי בעיקר ,בנכסים בעלות לרכז נועדה (Principal) ליבה חברת
           - המושב מקום .השירותים לנותני תשלום לאחר השיורי לרווח זכאות                                    

   מס מוטב אזור או מס במקלט כ"בד        
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 מנהל מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי, שמוליק ווינשטיין

 עסקי מבנה מהות בשינוי 

 יחסים של ,גבולות חוצה ,מחדש ארגון - "(BR" :להלן) עסקי מבנה שינוי
  לאומית רב בקבוצות  קשורים צדדים בין פיננסים או מסחריים

BR וסיכונים נכסים ,פונקציות של בהעברה לרוב כרוך (להלן: "FAR)"  
  של חיסול/בהפסקה גם להתבטא עשוי אך ,בהם הגלום הרווח ופוטנציאל

 עסקיים הסדרים של מהותי שינוי או/ו פעילות
 

 עסקי מבנה שינוי :בנושא 15/2018 מקצועי חוזר פורסם 2018 בנובמבר
 

 -ו IX פרקים – מוחשיים ובלתי העסקי מבנה שינוי לסוגיות הפרשני הגורם
VI של הנחיה קוו של OECD 

 

BR ממנה מסוים חלק או עסקית פעילות של מכירה ,למעשה ,מהווה 
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 מנהל מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי, שמוליק ווינשטיין

 זיהוי שינוי מבנה עסקי

  הנכסים ,בחברה המבוצעות הפונקציות מיפוי–  פונקציונאלי ניתוח
   ואחריו BR לפני  - הניטלים והסיכונים  ,(וכלכלית משפטית) בבעלותה

 

  בזיהוי מוצא נקודת מהווים כתובים הסכמים - החוזיים ההסדרים בחינת
  שהיא ,בפועל הצדדים בהתנהלות תומכים שהם ככל עסקאות והאפיון
 הקובעת

 

 כדאיות חלופות קיימות אם - ממשי באופן החברה בפני הזמינות החלופות
 ,BR לתנאי מסכים היה לא תלוי בלתי צד ,BR לבצע לא הברירה כולל ,יותר
  הטובה החלופה בין הכלכלי הערך אובדן את משקף הפיצוי היקף .פיצוי ללא

 שבוצע העסקי המבנה שינוי לבין ביותר
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 לאומיות-בקבוצות רב( Business Restructuring)שינוי מבנה עסקי 

 7 מנהל מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי, שמוליק ווינשטיין

 אחרי השינוי
 :פונקציות

 מכירה והפצה

 :סיכונים
 אובדן הזכות לתת שרות –אובדן לקוח 

 לפני השינוי
 :פונקציות

 מכירות והפצה
 שיווק אסטרטגי וטקטי

 ניהול מלאים
 טיפול לוגיסטי במשלוחים  

 קביעת מדיניות מחירים
 

 :סיכונים
 מלאים  

 תחזיות מכירות
 גבית חובות מלקוחות
 חשיפה לשערי חליפין

 תנאים שיווקיים ועסקיים כלליים

 ספק שרותי מכירה והפצהלסיכוי מלא /מפיץ בסיכוןמ: - BRל 1דוגמא 

  לצד מלא בסיכון מפיץ הייתה החברה BR לפני

 .הרווח לפוטנציאל מלא סיכוי

  מרווח או עמלה מרוויח העסק ,השינוי לאחר

  עבור "הזרוע אורך" של פיצוי שהוא ,מכירה

   .המכירות שירותי

   אך סיכונים כמעט נותרו לא

 הרווח פוטנציאל כל מכמעט רוקנה החברה
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 8 מנהל מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי, שמוליק ווינשטיין

 אחרי השינוי
 :פונקציות

 שרותי ייצור פיזי
 בקרת איכות שוטפת

 :סיכונים
 אובדן הזכות לתת שרות –אובדן לקוח 

 לפני השינוי

 :פונקציות
 קביעת אסטרטגיה ותקצוב

 תכנון השקעות ארוכות טווח

 תכנון ותזמון הייצור 

 ניהול מלאים והספקה

 מדיניות של בקרת איכות

 מדיניות הרכש

 שווק ומכירות ללקוחות

 :סיכונים
 האטה  , אובדן לקוחות –סיכוני שוק 

 ,מלאים

 ציוד וכושר ייצור

 תביעות מלקוחות, אחריות למוצרים

  ,”+ Cost" לפי מתוגמל העסק ,השינוי לאחר

  שירותי עבור הזרוע אורך של פיצוי המהווה

 .מוגבל בסיכון ייצור

   אך סיכונים כמעט נותרו לא

 הרווח פוטנציאל כל מכמעט רוקנה החברה

 

 

 בקבלנות משנה  ייצרן ל( Full Fledged)עסק יצרני שלם מ: - BRל 2דוגמא 
 ייצורשרותי או ספק     
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 9 מנהל מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי, שמוליק ווינשטיין
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 Future Intangibles (Next generation & New)

 Existing Intangibles

 ,לפני שינוי מבנה עסקי
 סיכוי מלא-בעסק הפועל בסיכון

 (:  פונקציות ונכסים)הרכב תזרימי המזומנים צפויים 

 השפעת שינוי המבנה העסקי על תזרימי המזומנים הצפויים

 ,  לאחר שינוי מבנה עסקי
 פונקציית הספקת שירותים בסיכון מוגבל
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 10 מנהל מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי, שמוליק ווינשטיין

 :כי ,OECD של ההנחיה קווי פי על ,המנחה העיקרון

  בקבוצה פנימי עסקי מבנה משינוי כחלק נהרס ולא נעלם לא שווי

 לאומית-רב



 לאומיות-בקבוצות רב( Business Restructuring)שינוי מבנה עסקי 

 מנהל מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי, שמוליק ווינשטיין

 BRתרשים זרימה של הערכת השווי במקרים של 
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 לאומיות-בקבוצות רב( Business Restructuring)שינוי מבנה עסקי 

 מנהל מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי, שמוליק ווינשטיין

BR התייחסות למחיר הרכישה כנקודת מוצא: בעקבות עסקת רכישת מניות 

 :  מחיר הרכישה הכולל יכלול תמורות ששולמו עבור

 מכל הסוגיםמניות; 

 בתנאי שהוקצו לפני עסקת רכישת המניות הבשילושטרם ו שהבשילואופציות; 

ככל שהיו, זכויות אחרות. 
 

 :והחלפת זכויותשווה כסף , בכסףיכלול תשלומים הרכישה הכולל מחיר 
 מזומן(Cash Consideration); 

 בנאמנות  -המעוכבים לכל בעלי הזכויות סכומים(Escrow); 

 סכומים מעוכבים לחלק מבעלי הזכויות(Holdback); 

או עמידה באבני דרך , תשלומים המותנים בביצועים עתידיים(Earn out); 

 מניות חסומות , מניותכגון , תשלומים שלא במזומןשל ערכם(RSU) ,אופציות; 

 המוכריםהוצאות עסקה של שנטל הרוכש לתשלום ההתחייבויות 
 

 .החשבונאותמהמחיר המדווח לפי כללי להיות שונה עשוי הרכישה מחיר : הערה
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 לאומיות-בקבוצות רב( Business Restructuring)שינוי מבנה עסקי 

 מנהל מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי, שמוליק ווינשטיין

 התמורה הכוללת בעסקת רכישת המניות

 (  מדען הראשי, בונוס לעובדים: כגון)התחייבויות : הוסף 

 (נכס מס, מזומנים: כגון)נכסים לא תפעוליים עודפים : הפחת 

 Enterprise Value))עסקית שווי פעילות 
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 שווי פעילות עסקית –גזירת ערך בר השוואה 

  :כגון ,הרכישה במחיר פרמיה טענות בשל יופחת לא השוואה בר ערך
   .'וכד "המנצח קללת" ,"שליטה פרמיית" ,"סינרגיה"



 לאומיות-בקבוצות רב( Business Restructuring)שינוי מבנה עסקי 

 מנהל מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי, שמוליק ווינשטיין

BR במקרים בהם לא קיימת עסקת השוואה 
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  - ההשוואה בגישת העסקית הפעילות שווי סבירות אומדן יבוצע תחילה
  .דומות חברות נתוני בסיס על

 .ספציפית שווי הערכת מהווה ואינו ,השווי סבירות את תוחם זה אומדן

  של מיזוג/הרכישה ממחיר הנגזרים תפעולי שווי מכפילי - האומדן בסיס
 .(ד"וכ החיים במחזור שלב ,גודל ,הפעילות תחום) ההשוואה ברות חברות

  ציבוריות חברות של שוק שווי על להתבסס ניתן ,רכישה עסקאות בהעדר
  מחיר מייצג כ"בד הבורסה מחיר כי ,בחשבון לקחת יש .השוואה ברות

 .החברות של הכלכלי מהשווי נמוך להיות ועשוי ,המיעוט
 

 .EV/Revenues, EV/EBIT, EV/EBIDTA: כגון, מכפילים תפעוליים

 .ימי מסחר שקדמו למועד הערכה 30שוק ממוצע שווי 

 


