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שווי מעריכיהאגודה הישראלית ל  

IAA- Israeli Association of Appraisers 
 

 למעריכי שוויהאגודה הישראלית 

  

IAA 

 .נ,א.ג

אשר יוקדש  ,שווי מעריכישל האגודה הישראלית ללערב עיון להזמינך מתכבדים הרינו 

מקצועיים ויעמיק בנושא הערכות שווי לצרכי מס, לאור השלכות חוזר מקצועי חדש לעדכונים 

והערכת של רשות המסים, המבהיר את עמדתה בעניין שינוי מבנה עסקי ומנחה בזיהוי, אפיון 

 . שווי של שינוי המבנה

בקמפוס האקדמי של המכללה  ,16:30-20:00בין השעות  22/01/2019' ג ס ייערך ביוםוניהכ

המכללה בחניונים החיצוניים של חניה חופשית  ., בניין ג'227 םאוללמנהל בראשון לציון, ב

  .למנהל בראשון לציון

שלוח ניתן להירשם ול. מותנה ברישום מוקדםאך פתוח לקהל המתעניינים, ללא עלות ערב העיון 

 .info@ivaluation.org.il -ל במייל חוזרלפאנל דירקטוריון האגודה שאלות 

 :על סדר היום

 וכיבוד קל חברים מפגש  16:30

 

 מנהל , רו"ח אלי אלעלFVG   

   פתיחה דברי

 מר שמואל ווינשטיין, רשות המסים 

 מנהל תחום בכיר, מנהל מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי 

הערכות שווי ברשות המסים: השלכות חוזר מס הכנסה בנושא שינוי מבנה עסקי בקבוצות 
 רב לאומיות

  ,רו"ח שלום סופרPWC –  מחלקה כלכליתשותף 

 הנישומים דצ הערכות שווי בתחום המסים:

 דיוויד סמסון, KMPG-  מנהל תחום מחירי העברהKMPG  ישראל 

 הזווית הישראלית -סוגיות מס בהערכות שווי בין לאומיות

 ומר שמואל ווינשטיין דירקטוריון האגודה 

 ותשובותפאנל שאלות 

 

 סיום  20:00

  



 

 
 

שווי מעריכיהאגודה הישראלית ל  

IAA- Israeli Association of Appraisers 
 

 למעריכי שוויהאגודה הישראלית 

  

IAA 

 

  שווי מעריכיהאגודה הישראלית לרקע: 

בתחום הערכות השווי  יםאיכותיו יםמקצועיסטנדרטים קביעת  האגודה היא מטרת

בישראל, באמצעות יישום אמות מידה וכללים מקצועיים ואתיים, על ידי פיקוח ובקרה 

, ייצוג מקצוע מעריכי השווי והגנה על חופש מקצועית, הסמכה והכשרה מקצועית בתחום

 העיסוק, כבודם וזכויותיהם של מעריכי השווי המקצועיים בישראל. 

התחום נותר  למרות הצעדים הרגולטוריים הראשוניים בתחום הערכות השווי בישראל,

מערערות את מעמדו של מקצוע הבתת פיקוח עמוק אשר מאפשר מתן חוות דעת לקויות, 

 .לסיכונים רביםווי בישראל וחושפות את כלל המשתתפים בתחום הערכות הש

דן , יהןפקח עלמכניות העבודה לוועדות המקצועיות, תווה את תמ האגודה דירקטוריון

 אשרן.מבהמלצותיהן ו

  )חל"צ(. לתועלת הציבור חברהשווי הינה  מעריכיהאגודה הישראלית ל

 

(, שחר זיו Deloitteאון )-(, דני ברIDCחברי דירקטוריון האגודה: פרופ' אמיר ברנע )

(BDO ,)( ארז טלKPMG ,)( גיל מורPWC ,)( ואדים פורטנויVPBC ,) שלומי שוב

(IDC) ,( עינת שפרלינגEY   ,)אלי אל לשעבר ( עלFVG.) 


