
 
 

   

 

 
 

בגין  IRS -של העיצומים  שמעת עלהאם , ןכלכל
 ?הערכות שווי למטרות מסב יםדיוק-אי

 

 מאת: רועי פולניצר
 

של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים  (CFV- Corporate Finance Valuator" )"מעריך שווי מימון תאגידי הסמכת

בתחום  ל העוסקיםמהווה את הסטנדרט הגבוה והראוי ביותר בקרב אנשי המקצוע בישרא( IAVFA) הפיננסיים בישראל

 .הערכות שווי תאגידים ונכסים בלתי מוחשיים

 . מתחום הערכות השווי של תאגידיםבמאמר זה אנסה לתת טעימה קטנה 

 יםעיצומ קוד מס בארה"בל 6662 סעיף תוךל איחד( OBRA- Omnibus Budget Reconciliation Act) אומניבוס חוק

 , כגון:מס למטרות שווי בהערכות דיוקים-אי בגיןשונים 

 (לקוד המס בארה"ב 6653סעיף  סגרתמב נקבעזה  עיצוםבעבר ) רשלנות בגין יצוםע .1

העוסק  לקוד המס בארה"ב 6661סעיף  זה נקבע במסגרת עיצוםבעבר ) הכנסהבמס  ניכרת המעטה בגין עיצום .2

 (התחייבות ת שלניכר המעטהב

 למס בנוסף ,לקוד המס בארה"ב 6659סעיף  זה נקבע במסגרת עיצוםבעבר ) בהערכת שווי ניכרת הגזמהבגין  עיצום .3

 (הכנסה מס ךלצור השווי בהערכת הגזמה של במקרה

 6660סעיף  זה נקבע במסגרת עיצוםבעבר )עיזבון או מתנה  מסבהערכת שווי למטרות  ניכרת המעטהבגין  עיצום .4

 (עיזבון או מתנה מס למטרות השווי בהערכת מעטהה של במקרה למס בנוסף ,לקוד המס בארה"ב

 במקרה למס בנוסף, A6659 סעיף זה נקבע במסגרת עיצוםבעבר ) פנסיוניות התחייבויות של ניכרת הגזמהבגין  עיצום .5

 (פנסיוניות התחייבויות של הגזמה של
 

 יותר או אחדשולם, אשר אותו ניתן לייחס להמס שלא  חלק על חל בהערכת שווי למטרות מסים דיוק-אי בגין עיצום

 31 -ה לאחר, מס החזרי חלים על ת שווי למטרות מסובהערכים דיוק-אי בגין עיצומיםה כל. לעיל הסוגיות מחמשת

 .1989 בדצמבר

-אי בגין עיצומים קובע IRS -מקובל שה, )רשות המסים בארה"ב( בנוגע לסוגיות הערכות שווי IRS עם מחלוקותעת ב

באופן " פעל הנישום כאשר אלהשכ עיצומים לאפשר בעקביות מסרב למסים האמריקאי המשפט ביתים. דא עקא, דיוק

בתיאוריות, מתודולוגיות ושיטות עבודה המקובלות על ידי התקשרות עם מעריכי שווי בעלי הכשרה נאותה " סביר

 .של עסקיםשווי ההערכות  בפרקטיקה בתחום
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 נבדלים אלו אתיים אתיים, כאשר סטנדרטים סטנדרטים אוכפים אמריקה מעריכי שווי בצפון ם מקצועיים שלארגוני

 שוויהמעריכי ם שמיעיצומדובר למעשה ב .במסגרת קוד המס בארה"בהמוגדרים  דיוקים-אי בגין עיצומיםמה

 .כפופים להםפוטנציאלית למטרות מס עוסקים בהערכות שווי ה

 

( של CFV- Corporate Finance Valuator" )מעריך שווי תאגידיהסמכת " 1.1

IAVFA 

לשכת  הסמכה מקצועית ייחודית של ההינ (CFV- Corporate Finance Valuator) תאגידי מימון שווי מעריך הסמכת

 בהערכות העוסקים למומחים מקצוע תעודת הינה זו הסמכה (.IAVFA) מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל

 ולעסקאות ורכישות למיזוגים, מס לתיכנון, משפט לבתי מומחה דעת חוות לצורכי מוחשיים בלתי ונכסים תאגידים שווי

 . אחרות
 

 גופים, ביטוח חברות, בבנקים תאגידי מימון שווי להערכות הקשורים תפקידים של רחב מגוון ממלאים CFV מוסמכי

, ומגזרים תאגידים שווי הערכת: כוללות תאגידי מימון שווי הערכות. ממשלתיים ובגופים בחברות גם כמו, מוסדיים

 פגימה בדיקות(, PPA – Purchase Price Allocation) הרכישה עלות עודף ייחוס, מוחשיים בלתי נכסים שווי הערכות

(Impairment )ריאליות ואופציות משובצות אופציות שווי הערכת, למוניטין ,ESOP 409לרבותA  ,אקוויטי רכיבי פיצול 

, והלוואות ערבויות, תלויות התחייבויות שווי הערכת(, PWERM / CCM / OPM) מורכבים התחייבות/ הון ומכשירי

 .(At Arm’s Length) םי העברה בין חברתיים ובין לאומייקביעת שווי הוגן למחיר מיזוג יחסי שווי הערכות
 

 בין מעבר. א"כ אקדמיות שעות 48 בני מודולים 5 -ל המחולקות אקדמיות שעות 240 כולל CFV -הסמכת ה מסלול

 . המודול בדרישות בעמידה מותנה המודולים
 

של אנשי הדו"חות דוגמת  CFVנדרש להכין דו"ח  CFV -הסמכת הולטובת קבלת  CFV -הסמכת הת בסיום תוכני

במפגש עם  CFV -ה . דו"ח זה ילווה את מוסמךבתחום הערכות שווי מימון תאגידי המובילים בארץ ובחו"ל המקצוע

א בפרקטיקות וא אכן בקיי הכאיתות מעסיקים פוטנציאליים או בפעילותו כבעל משרד ייעוץ ויהווה כרטיס כניסה ו

  .CFV -הסמכת ההמיטביות הנהוגות בעולם בתחום 
 

ופרטיהם יפורסמו באתר הלשכה. בנוסף  בישראל הרפו לנבחרת האקטוארים הפיננסיים הטובוצי CFV -המוסמכי 

יקבלו גם תג אלקטרוני אישי הניתן לשיתוף בדפי הרשתות החברתיות והמקצועיות  CFV -הההסמכה, מוסמכי לתעודת 

(Twitter ,Facebook ,Linkedin.ובאתרי האינטרנט )  
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לעשרות חברות לחשיפה  CFV -המוסמכי . בדרך זו יזכו CFV מפנה לדף נחיתה ייעודי לכל מוסמך CFV -ת ההסמכ תג

 , למעסיקים וללקוחות פוטנציאליים.במשק שמנהליהן נמנים עם חברי הלשכה

 

   ןגישת ההכנסות ומחיר ההו: 301FV מודול.1.1.1 

 POCV- Principles ofמודול זה הינו הראשון מבין ארבעת המודולים המהווים את העקרונות להערכת שווי תאגידים )

Corporates Valuation .מודול זה מקנה ידע והבנה בביצוע הערכות שווי לתאגידים באמצעות גישת ההכנסות .) 

 

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 תאגידים שווי להערכת מבוא □

 והצגתו מחקר □

 החברה וסיכון כספיים דוחות ניתוח □

 ההכנסות גישת □

 התשואה שיעור/ההון מחיר □

 המודול נושאי של באקסל יישום □
 

 
 דרישות המודול:

 מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב □

 הגשת תרגילי הבית □

 עמידה בבחינה הסופית  □

 
 ( או תעודתCertificate of Achievementהמודול )בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

 .(IAVFAלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ) ( מטעםCertificate of Participationהשתתפות )

 
 פרטים נוספים:

 מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 □

 שעות כל מפגש 5 □

 ש"ח + מע"מ 4,200: למודול מחיר □

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  Office: +972.77.507.0590    Cell: +972.52.598.1668    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

http://www.intrinsicvalue.co.il/
mailto:info@intrinsicvalue.co.il


 4 

 
 

   

 

 

 

 גישת השוק, גישת הנכסים, דיסקאונטים ופרמיות: 302FV מודול.1.1.2 

 POCV- Principles ofמודול זה הינו השני מבין ארבעת המודולים המהווים את העקרונות להערכת שווי תאגידים )

Corporates Valuation השוק וגישת  גישת(. מודול זה מקנה ידע והבנה בביצוע הערכות שווי לתאגידים באמצעות

 הנכסים. 

 

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 השוק גישת □

 הנכסים גישת □

 ופרמיות דיסקאונטים שווי הערכת □

 ( USPAPסטנדרטים מקצועיים בהערכות שווי ) □

 כתיבת דו"ח □

 המודול נושאי של באקסל יישום □
 

 דרישות המודול:

 301FVמעבר בהצלחה של מודול  □

 מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב □

 תרגילי הביתהגשת  □

 עמידה בבחינה הסופית □
 

 ( או תעודתCertificate of Achievementהמודול )בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

 (IAVFAלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ) ( מטעםCertificate of Participationהשתתפות )

 
 פרטים נוספים:

 מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 □

 שעות כל מפגש 5 □

 ש"ח + מע"מ 4,200: למודול מחיר □
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 הערכת שווי יישויות שקופות: 303FV מודול.1.1.3 

 POCV- Principles ofזה הינו השלישי מבין ארבעת המודולים המהווים את העקרונות להערכת שווי תאגידים ) מודול

Corporates Valuation( מודול זה מקנה ידע והבנה בביצוע הערכות שווי ליישויות שקופות .)Pass-Through Entities.) 

 

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 (Pass-Through Entitiesהערכת שווי יישויות שקופות ) □

 (Estate, Gift, and Income Tax Valuationsהערכת שווי נכסים ומתנות לצורכי מס ) □

 ניתוח פסקי דין בנושא הערכות שווי לצורכי מס בארה"ב □

 (Shareholder Disputesסיכסוכים בין בעלי מניות ) □

 (ESOPsהקצאות אופציות לעובדים )סוגיות בהערכת שווי  □

 שווי בהליכי גירושיןהערכות  □

 סוגיות בהערכת שווי עסקים קטנים □

□ Benchmarking אסטרטגי של השווי 

 המודול נושאי של באקסל יישום □
 

 דרישות המודול:

 302FVמעבר בהצלחה של מודול  □

 מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב □

 תרגילי הביתהגשת  □

 עמידה בבחינה הסופית □
 

 ( או תעודתCertificate of Achievementהמודול )בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

 (IAVFAלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ) ( מטעםCertificate of Participationהשתתפות )

 
 פרטים נוספים:

 מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 □

 שעות כל מפגש 5 □

 ש"ח + מע"מ 4,200: למודול מחיר □
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 הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים: 304FV מודול.1.1.4 

 POCV- Principles ofשווי תאגידים )מודול זה הינו הרביעי מבין ארבעת המודולים המהווים את העקרונות להערכת 

Corporates Valuation.מודול זה מקנה ידע והבנה בביצוע הערכות שווי לנכסים בלתי מוחשיים .) 
 

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים  □

 (Business Damagesנזקים עסקיים ) □

 כספיהערכת שווי לחברות ציבוריות ו/או לצורכי דיווח  □

 מכירה-סוגיות בהערכת שווי הסכמי קנייה □

 סוגיות בהערכת שווי מניות בכורהו הערכת שווי חוב □

 (Restricted Stocksהערכת שווי מניות חסומות ) □

 (Early-Stageהערכת שווי חברות טכנולוגיה בשלבי פיתוח מוקדמים ) □

 יותסוגיות בהערכות שווי הקשורות לאופציות למניות ותשלום אחר מבוסס מנ □

 הערכת שווי אופציות ריאליות □

 מיקסום שווי בעלי המניות □

 המודול נושאי של באקסל יישום □
 

 דרישות המודול:

 303FVמעבר בהצלחה של מודול  □

 מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב □

 תרגילי הביתהגשת  □

 עמידה בבחינה הסופית □
 

 ( או תעודתCertificate of Achievementהמודול )בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

 (IAVFAלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ) ( מטעםCertificate of Participationהשתתפות )
 

 פרטים נוספים:

 מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 □

 שעות כל מפגש 5 □

 ש"ח + מע"מ 4,200: למודול מחיר □
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 יהערכות שווי מימון תאגיד: 305FV מודול.1.1.5 

והוא מקנה ידע והבנה בביצוע הערכות שווי מימון תאגידי  CFV -מודול זה הינו מודול ההתמחות של תוכנית הסמכת ה

(Corporate Valuations.) 
 

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 חברות בתחומי הבנייה, סוכנוית הרכב, הרדיו, המסעדנות, הברים וכו' שווי ערכתה □

 PPA – Purchase Price Allocationרכישה,  עלות ייחוס □

 ( למוניטיןImpairmentפגימה ) בדיקות □

 מוחשיים בלתי נכסים שווי הערכות □

 ריאליות ואופציות משובצות אופציות הוגן שווי □

 409A(, לרבות ESOPלעובדים ) אופציות הוגן שווי □

 (PWERM / CCM / OPMמורכבים ) התחייבות/הון ומכשירי אקוויטי רכיבי פיצול □

 והלוואות ערבויות תלויות, נזקים, התחייבויות לכימות שווי הערכת □

 עסקאות וייעוץ מיזוג יחסי שווי הערכות, משפטיים בהליכים מומחה דעת חוות □

 המודול נושאי של באקסל יישום □
 

 דרישות המודול:

 304FVמעבר בהצלחה של מודול  □

 מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב □

 הגשת תרגילי הבית □

 CFVהגשת דו"ח  □

  CFV -עמידה בבחינת ההסמכה ל □
 

 ( או תעודתCertificate of Achievementהמודול )בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

 (IAVFAלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ) ( מטעםCertificate of Participationהשתתפות )
 

 פרטים נוספים:

 מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 □

 שעות כל מפגש 5 □

 מש"ח + מע" 4,200: למודול מחיר □
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 רועי פולניצר
 עבודות אלפי על אחראי רועי היה האחרון תלויות. בעשור בלתי שווי בהערכות המתמחה "שווי פנימי"בעליו של 

משרדי רואי חשבון,  עבור בוצעו אשר פיננסי ומידול כלכלי ייעוץ, עלות עודף ייחוס, שונות חברות של שווי הערכות

 .בישראל וציבוריות פרטיות משרדי ייעוץ כלכלי, חברות
 

בתחום והן  עסקי מבנה שינוי בנושא שווי הערכות בתחוםהן  רשות המסים בישראל רשימת היועצים שלנמנע על  רועי

נמנה על רשימת המומחים הכלכליים בנוסף, רועי  .מקרקעין בעסקאות מוחשיים בלתי בנושא נכסיםהערכות שווי 

משמש  הפיננסית והוא שווי והאקטואריהההערכות  מיבתחו )שלום ומחוזיים כאחד( מספר בתי משפט בישראל של

 .(IAVFA) לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראלכמנכ"ל ויו"ר 
 

הוא ו ודירקטורים הנהלה חברי בפני המופיע, הפיננסית שווי והאקטואריהההערכות  מיבתחו מבוקש מרצה רועי הינו

כמו גם בראש פורום  IAVFA כללי האתיקה והסטנדטים המקצועיים שלעמד בראש צוות המשימה שגיבשה את 

 דוחות בניתוח מתקדמים בקורסים צהכמררועי  שימש ובעבר. IAVFAגילויי הדעת של הפרקטיקנים שקובע את 

 .שונים אקדמיים ובמוסדות במכללה האקדמית אשקלון חברות שווי והערכת כספיים
 

-בן מאוניברסיטת (במימון התמחות) בכלכלה ראשון ותואר (במימון התמחות) במנהל עסקים שני תואר בעל רועי

מוסמך  רועי, כמו כן. בישראל ך לרישיון מנהל תיקיםניירות ערלרשות הבחינות ששת את כל רבה גוריון ועבר בהצלחה 

כאקטואר (, FEM) כמודליסט פיננסי וכלכלי(, QFV) כמותי כמעריך שווי מימון(, CFV) כמעריך שווי מימון תאגידי

כאקטואר סיכוני (, ORA) כאקטואר סיכונים תפעוליים(, CRA) יכאקטואר סיכוני אשרא(, MRA) סיכוני שוק

השווי  לשכת מעריכי מטעם(, PRA) וכאקטואר סיכונים פנסיוניים(, LRA) כאקטואר סיכוני חיים(, IRA) השקעות

 מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים( CRM)מוסמך כמנהל סיכונים (, IAVFA) והאקטוארים הפיננסיים בישראל

(IARM )פיננסיים סיכונים וכמנהל (FRM )איגוד העולמי למומחי סיכוניםה מטעם (GARP) . 
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 GARP (EXAM PARTאינטגרטיביים של -ת הכמותייםבינלאומיההסמכה ה נימבחשני רועי עבר בהצלחה רבה את 

I ו- EXAM PART II ,)כלכלנים וסטטיסטקאים שנבחנו ב 11,500מבין  99 -כאשר בשניהם ציוניו דורגו באחוזון ה- 

במתמטיקה  מתקדמים בנוסף, רועי בוגר קורסים ות ברחבי העולם באותן הבחינות ובאותם המועדים.מדינ 90

במתמטיקה ומימון  וסטטיסטיקה במסגרת לימודי תעודה באקטואריה באוניברסיטת חיפה ובוגר קורסים מתקדמים

 גוריון.-בן תואר שני בכלכלה באוניברסיטתל
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