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הבדיקות והשאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו 
רגע לפני רכישת עסק חדש

בעולם הגלובלי - רכישת עסקים מכל המינים נעשית מהירה יותר ומעשית יותר והתכנסו במשרדנו 
לא מעט סוגיות, מה שהביא אותנו להעלות בפניכם רשימת טיפים והדגשים.

סוגיית רכישת עסק או פעילות חלקית, משמעותית ולא פעם גם מורכבת ויש בה היבטים כלכליים, 
מיסויים ומשפטיים.

חשוב לשקלל את כל הנקודות הרלוונטיות לצורך קבלת ההחלטה האם לרכוש את העסק.
מעבר לקבלת ההחלטה לגבי הכדאיות הכלכלית - יש לתת את הדעת לגבי האופן והתהליך.

תמחור הרכישה 
מחיר הרכישה יקבע על סמך הערכת שווי הנכסים בעסק: הרכוש הקיים )עלות רכישה - חשבוניות 
בניכוי פחת בהתאם לטופס פחת, או בהתאם להערכה משותפת או הערכת שמאי(, מלאי )עלות או 
הערכה בפועל המשקללת מלאי מת וכו'(, חובות לקוחות שניתן לגבות תוך אומדן עלות פחת הגביה 
צפויים.  רווחים  בתוספת  וכמובן  לספקים  או  לעובדים  התחייבויות  בניכוי  בגביה,  הטיפול  ועלות 
יכולת של העסק לייצר הכנסה מעבר לנכסים המוחשיים - זה הנכס הבלתי מוחשי העומד למכירה  

)מוניטין, זכויות יוצרים, מאגרי מידע ולקוחות וכו'(. 
סקירה עצמאית של תוצאות דוחות כספיים וניתוח רווחים משנים קודמות - אינה משקפת. שכן 
אולי יש שינוי מגמה בענף לטוב או לרע, אולי קיימת תלות גבוהה בין המנהלים בעבר לבין שיעור 
הרווח ואולי הדוחות הכספיים אינם משקפים נאותה את תמונת המצב. חשוב תמיד לנסות לאתר 
עסקים דומים ולהשוות. בעסקאות משמעותיות מומלץ לפנות לכלכלנים או רו"ח המתמחים במיפוי 

ובבחינת סבירות ענפים - ניתוח דוחות כספיים.

סיווג העסקה
כרכוש  בספריו  התשלום  את  ירשום  העסק  רוכש  פעמית.   חד  כמכירה  מאופיינת  הונית-  עסקה 
 10 ויפחית כהוצאה במהלך השנים הבאות בהתאם למהות הרכוש. מוניטין למשל יופחת על פני 

שנים. )שעור המס של המוכר יהיה 25%(
עסקה פירותית- כאשר מדובר בתמלוגים או יעוץ מקצועי לאורך תקופה, כלומר לא משולם סכום 
חד פעמי אלא המוכר מתחייב להמשיך ללוות את העסק בהיקף המצדיק קבלת תמלוגים/סכומים 
לאורך תקופה. רוכש העסק ידווח על ההוצאה באופן שוטף וההוצאה תוכר בשנת התשלום. )שעור 
המס של המוכר יהיה ככל הכנסה פירותית בהתאם לשיעור המס השולי של המוכר ויתאפשר קיזוז 

הפסדים מהעבר(.
יתכן כי יהיה שילוב ותבוצע רכישה הונית בתוספת הסכם לתשלומי שכר עבור יעוץ מתמשך. 

אופן ההתאגדות
יש לבחון האם העסק יפעל כעסק עצמאי או כחברה - תלוי ברצון לדחיית מס וביצוע השקעות, 

בשיתוף משקיעים או מספר שותפים וכן הלאה.
סוגיית החברה גם היא מאפשרת מספר אופנים - חברה נפרדת לעסק קיים או חברת בת של העסק 

הקיים. או שמא הפעילות תבלע ותעבור לחברה קיימת. 

לכבוד
חברות ועסקים

שלום רב, חוזר חודשי 7.2016

יולי 2016
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יולי 2016

רצף מעסיקים
רוכש הפעילות “נכנס בנעלי המעסיק הקודם”  ועלול להתחייב לגבי שנים קודמות לגבי כל הפרש 

שכר שלא שולם אי פעם. 
חשוב  להחתים את המוכר על שיפוי עתידי ככל שתהיה תביעה ולבחון אפשרות של בטחונות וכיוצ’. 

ככל שהדבר אפשרי מומלץ לוודא תשלומי פיצויים ע”י המוכר וסיום יחסים מול העובדים.
כאשר לא מדובר ברצף העסקה וקיים רצון לנתק ולפתוח דף חדש - יש לבחון כי אכן קיים ניתוק 
וחיתוך מלא. למשל: שינויים בצוות, במדיניות העסקה, בשעות הפעילות, בתנאי השכר וכו’. קליטת 
עובדים שעבדו בעסק בעבר תעשה מחדש - ראיון, חוזה עבודה וכן הלאה. בכל מקרה של ספק 

מומלץ להוועץ ביועץ משפטי.
כאשר מדובר ברצף העסקה- העסק עומד באותו מקום ובאותו האופן עם אותם ספקים ולקוחות 
ואותה מדניות עבודה, העובדים לא פוטרו ולא קבלו פיצויים ולא נקלטו לאחר מכן מחדש - במקרה 
כזה קיימת חבות כלפי העובדים גם לגבי תקופות העבר ויש לבחון בזהירות את ההסטוריה. בעיקר 

לעניין פיצויים, אבל לא רק.

קופות פיצויים
היתכנות  ולבחון  הכנסה  למס  לתקנות  בהתאם  לדווח  לזכור  יש  קופות  רצף  במקרה של שמירת 
לעובדים שהחברה הקולטת לקחה  נטו  ככל שקיימת התחייבות  הרוכשת.  לחברה  ארוע מס  של 
על עצמה והביאה בחשבון כחלק מהעסקה - מאחר ומדובר בהוצאה שבפועל נדחית למועד סיום 
היחסים, סכום ההתחייבות יחשב בשלב הרכישה כהכנסה בחברה הרוכשת וירשם כהוצאה רק בעת 

תשלומי הפיצויים בפועל בעתיד.

המידע הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ פרטני,
 יש להתייעץ לגבי כל מקרה בנפרד.

נשמח לעמוד לשרותכם!

אילה אוברמייסטר, רו"ח אביגיל שקוביצקי, רו"ח       
מנהלת מחלקת עסקים      

מה
חדש?

הארכת מועד 
גילוי מרצון

30.6.2016 הודיעה רשות המיסים על הארכת נוהל "גילוי מרצון" האנונימי  בתאריך 
עד ליום 31.12.2016, נזכיר כי גילוי מרצון עוסק בהכנסות ונכסים לא מדווחים כגון 

נדל"ן בחו"ל, חשבונות בנק וכו'(.
כמו"כ הורחבה תחולת הנוהל על עבירות הלבנת הון שמקורן בעבירות מס. זאת על 
רקע החקיקה כי גם עבירות מס חמורות תחשבנה עבירות מקור לעניין חוק איסור 

הלבנת הון ותהיינה כפופות לכל הסנקציות שבחוק.
גילוי מרצון במסלול האנונימי  המשמעות היא חסינות מהליכים פליליים, באמצעות 

ובמסלול המקוצר, הן מפני העמדה לדין בעבירות הלבנת הון הנובעות מעבירות מס.


