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השנים   12 -בדולר מיליוני  117,411עסקאות בשווי של מעל  2,018הישראלי מציג  A&M-שוק ה

האחרונות

  

מיליון דולר למיליארד דולר 5ניתוח העסקאות בוצע בהתבסס על עסקאות שהושלמו בטווח שבין *

GTנתוני ועיבודי , בלומברגנתוני מערכת :מקור*

מבוססים על נתוני עשרה וחצי החודשים הראשונים של השנה 2018נתוני שנת **

(*) )מיליוני דולר(עסקאות ושווין ' מס
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מיליון דולר 50שיעור גבוה של עסקאות עד 

(*)התפלגות עסקאות לפי טווחי שווי 

(**)2018                                          2017

מיליארד דולר 1 -מיליון דולר ל 5ניתוח העסקאות בוצע בהתבסס על עסקאות שהושלמו בטווח שבין *

GTנתוני ועיבודי , בלומברגנתוני מערכת :מקור*

מבוססים על נתוני עשרה וחצי החודשים הראשונים של השנה 2018נתוני שנת **
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(*)נבחרות באירופהבמדינות ומספר העסקאות בישראל 

.  נהיה יותר ויותר גלובלי ומאפשר לחברות לממש את אסטרטגית הצמיחה שלהן M&A -שוק ה

מיליארד דולר 1 -מיליון דולר ל 5ניתוח העסקאות בוצע בהתבסס על עסקאות שהושלמו בטווח שבין *
מבוססים על נתוני עשרה וחצי החודשים הראשונים של השנה 2018נתוני שנת *
GTנתוני ועיבודי , בלומברגנתוני מערכת :מקור*

בישראל לעומת מדינות נבחרות באירופה A&Mעסקאות 
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באירופהנבחרות בישראל לעומת מדינות  A&Mעסקאות 

.ג כבר הרבה שנים"מובילה במונחי עסקאות יחסית לתמאבל שנה  20זכתה באירוויזיון אחרי ישראל 

GDP 2018E  

(billion USD) 

Number of 

transaction 

to GDP in 

billions

ישראל 366 0.65        

צרפת 2,795 0.17        

גרמניה 4,029 0.14        

בריטניה 2,809 0.56        

ספרד 1,437 0.11        

שוויץ  709 0.38        
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  GTסקר משותף של משרדי  -הסייבר המובילות בתחום 

בהובלת אנגליה ישראל וגרמניה
השנים האחרונותלאורך  A&Mמספר עסקאות     )A&M )2018-2012עסקאות מספר מצטבר של 
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Cross-Border -פריסה מגוונת של עסקאות ה

פריסת רכישות של משקיעים ישראלים לאורך השנתיים האחרונות

ניתוח העסקאות לא כולל רכישות באמצעות שותפויות עסקיות*

Country

Canada

United States

Brazil

UK

France

Spain

Belgium

Germany

Israel

India

Hong Kong

China

Switzerland
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שינוי מבנה עסקי בקבוצות רב לאומיות – M&Aעסקאות 

הנחיות ה- 
OECD 

 יטקו'גפסק דין  
)מיקרוסופט(

  חוזר מס הכנסה
שינוי מבנה עסקי 

בקבוצות רב  
לאומיות

  השלכות החוזר
עסקאות על 

?מקומיות

השלכות החוזר על 
?מקומיותחברות 

 השלכות החוזר
חברות  על 

?מקומיות
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עסקת בביצוע חשוב מרכיב מהוות המס השלכות M&A - שיכולה החשיפה את להבין הרוכש הארגון על 

.הרכישה מועד לאחר בו המבוצעים מבניים משינויים כתוצאה להיווצר

עסקי מבנה שינוי" בנושא מקצועי חוזר 13.11.2018 ביום פרסמה המיסים רשות" )Business

Restructuring(. המרכזיות הסוגיות לגבי ,שנתגבשה כפי ,המיסים רשות עמדת את להציג נועד החוזר 

.בנושא

על מדברות המס רשויות החוזר י"עפ FAR )Functions, Assets and Risk( הנכסים על רק ולא  

.הרכישה בחוזה המצוינים

העסקאות בביצוע קריטית הינה הכנסה למס שניתנו המיוחדים והכלים הכנסה מס של המבט נקודת הבנת  

.המעורבים לצדדים אופטימאלית ושתהיה החשיפות את שתקטין כך

שינוי מבנה עסקי בקבוצות רב לאומיות – M&Aעסקאות 
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שינוי מבנה עסקי בקבוצות רב לאומיות – M&Aעסקאות 
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מוניטין

טכנולוגיה

זיכיון

מותג

קשרי לקוחות

נכסים מוחשיים 

 בטרמינולוגיה החדשה רשויות המס מדברות עלFAR (Functions, Assets and Risk)   ולא רק על

.הנכסים המוכרים בהקצאת עלות הרכישה

  –החשבונאית הזווית 

ייחוס עלויות לנכסים

הסכם אי תחרות

פונקציית  

שיווק
פונקציית  

ייצור

פונקציית  

עובדים פונקציית  

פ"מו

 – המיסוייתהזווית 

"FAR”

ומיסוייתניתוח העסקה ומרכיביה מנקודות מבט חשבונאית 
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 – שינוי מבנה עסקי בקבוצות רב לאומיות – M&Aעסקאות 

תרשים ניתוח העסקאות

  13.11.2018שינוי מבנה עסקי בקבוצות רב לאומיות  -חוזר מס הכנסה : מקור
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  13.11.2018שינוי מבנה עסקי בקבוצות רב לאומיות  -חוזר מס הכנסה : מקור

 – שינוי מבנה עסקי בקבוצות רב לאומיות – M&Aעסקאות 

שימוש בנתונים שלאחר תאריך ההערכה


