
  
 

    

  

  
  

הערכות שווי של חברות ועסקים לצורך 
איזון משאבים בהליך גירושין: שיעור 

  המס הראוי
  

  אורי וולףמאת: 
  

או עסק המצויים בבעלותם במסגרת תהליך גירושין קיימים מקרים רבים בהם הנכסים אשר צברו בני הזוג כוללים חברה 

של אחד או שני בני הזוג. לפי חוק יחסי ממון, עסק או חברה מעין אלו המהווים נכס "בר חלוקה", נדרשים לחלוקה בין 

בני הזוג, בין בעין ובין, עפ"י רוב, לפי ערכם. לצורך חלוקה זו ובמקרה הנפוץ בו אין מתבצעת חלוקה בעין, יש צורך בביצוע 

  כלית לעסק או לחברה המדוברת.הערכת שווי כל

  

(שיטה אשר  DCF -קיימות שיטות מקובלות להערכת שווי חברות ועסקים, כמו שיטת "היוון תזרמי המזומנים הפנויים" 

נקבעה לאחרונה כמתאימה ביותר עפ"י שני פסקי דין של בית המשפט העליון), שיטת ההשוואה לחברות דומות או שיטת 

הנכסי הנקי, ועוד. על אף שהשימוש באחת משיטות המקובלות הללו ישים באופן כללי גם  ה"מכפילים", שיטת השווי

  במקרה זה, הרי שקיים הבדל המייחד את הערכות השווי במסגרת תהליך של איזון משאבים בין בני זוג. 

  

 מס החברותילה נעשה שימוש בשיעור ההבדל נעוץ בשיעור המס בו נעשה שימוש לצורך ההערכה. בהערכת שווי רג

הסטטוטורי הרלוונטי כאשר ההפרשה למס עפ"י שיעור זה מופחתת מאומדן הרווח לפני מס לצורך אומדן הרווח הנקי 

ותזרים המזומנים הפנוי. בתהליך הגירושין ובמהלך הפרוד, נותר (עפ"י רוב) אחד מבני הזוג בעלים של מלוא חלקו בחברה 

למעשה את מחצית מההחזקות המהוות (עפ"י חוק) את חלקו של בן הזוג  או בעסק, כאשר בתהליך האיזון הוא "רוכש"

  השני. 

  

הצד הרוכש משלם למעשה עבור צבר תזרים המזומנים העתידי המהוון לאחר מס של העסק הצפוי להיוותר בידיו ואשר 

גם לאחר תשלום מס משקף את שוויו המוערך. עם זאת, התזרים הצפוי להיוותר בידיו הינו לאחר תשלום מס חברות כמו 

אישי. לפיכך, מן הראוי כי באומדן הרווח הנקי העתידי הצפוי של העסק במסגרת הערכת השווי, יילקח בחשבון ממד המס 

  עד רמת המס האישי של הבעלים וזאת בנוסף כמובן למס החברות. 
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  ניתן לעשות זאת במספר אופנים:

למס החברות גם את המס על משיכת יש להפחית מאומדן הרווח החזוי בנוסף  –במקרה של הערכת חברה בע"מ   .א

 לשאינו בעל שליטה). 25% -לבעל שליטה ו 30%דיווידנדים (

יש להפחית מס בהתאם לשיעור המס השולי הרלוונטי, לרבות שימוש  –במקרה של תאגוד כ"עוסק מורשה"   .ב

 בדרגת מס גבוהה יותר במקרה של יחוס שכר ראוי לבעלים במסגרת אומדן הרווח.

מת אפשרות לחשב במדויק את מס רווחי הון הצפוי לחול במכירה (בד"כ בעסקים ובחברות במקרים בהם קיי  .ג

  גדולות יותר), יש לבצע זאת באמצעות הנתונים הספציפיים.

  

  

  

  :אורי וולףמר  אודות

הינו בעל ניסיון רב בתחום הערכות  וולףמר . אורי וולף יעוץ כלכלי ופיננסי בע"ממר וולף הינו בעלים ומנהל של חברת 

פועלים שוקי סמנכ"ל , חיים בן שחר כיועץ כלכלי בכיר במשרד הייעוץ כלכלי של ה"ה הפרופסורהשווי והייעוץ הכלכלי, 

חברת ההשקעות של בנק מיסודה של  ואחראי על תחום המיזוגים והרכישות, מנהל כספים וכלכלה בחברת השקעותהון 

  .ישראל) BDOישראל ובזמנו  Deloitte (כיום בע"מ באלמגור ושות' ייעוץ כלכלי ופיננסימנהל ושותף כו דיסקונט

) מטעם לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל CFVהינו מוסמך כמעריך שווי מימון תאגידי ( וולףמר 

)IAVFA(,  בעל תאריB.A ו- M.A בכלכלה ו- MS'c בבית רצה מבחקר ביצועים מאוניברסיטת ת"א ושימש מספר שנים כ

  .בכלכלהשונים בקורסים  אביב-באוניברסיטת תל לכלכלה הספר

  

  :חברת אורי וולף יעוץ כלכלי ופיננסי בע"מ אודות

. כלכליות ופיננסיותבמגוון רחב של עבודות  אסטרטגי, כלכלי ועסקימתן ייעוץ ב מתמחה חברת אורי וולף יעוץ כלכלי ופיננסי בע"מ

לקוחות החברה  ם והחשבונאות. ביןיווק, הפיננסייהבקיאים בתחומי הכלכלה, הש אנשי מקצוע בכיריםהחברה מעסיקה צוות של 

וארגונים ציבוריים, רשויות  מוסדות, חברות ציבוריות, חברות פרטיות, מוסדות הפעילים בשוק ההון , בין היתר,יםנמנ

   .סקים ומשקיעים פרטייםאנשי ע וכן מוניציפליות
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