הקשר בי החשבונאות לדיני המס בעקבות
אימו ה  IFRSבמדינות
האיחוד האירופי
משה קיסר ,רו"ח )משפט(
החטיבה המקצועית
1

אימו ה  IFRSבמדינות האיחוד
אימו כללי ה  IFRSבמדינות האיחוד האירופי החל ב  1בינואר
 ,2005וחל לגבי דוחות מאוחדי! של חברות ציבוריות ) Listed
.(companies
מהל $זה הצרי $התייחסות של רשויות המס באות מדינות ,הואיל
והדוחות החשבונאיי! משמשי! כבסיס לחישוב ההכנסה החייבת
במס של החברות .התגובה של רשויות המס במדינות האיחוד השונות
הינה ,ברוב המקרי! ,בהתא! לגישה בה היא נקטה בעבר )לפני אימו
ה  (IFRSלגבי הקשר בי דיני המס לכללי החשבונאות.
בחלק מהמדינות ,ישנה סטיה מהגישה שננקטה בעבר  לדוג' ,גרמניה
ובלגיה.
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הקשר בי דיני המס לכללי החשבונאות

בכל המדינות חיי! כללי החשבונאות בצד דיני המס,
כאשר עוצמתו של הקשר ביניה! ,תלויה במשטר המס
הקבוע באותה מדינה ובגישה בה בחר המחוקק .לעיתי!,
קשר זה נקבע או מעוצב בפסיקה של בתי המשפט
המקומיי!.
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השוני בי כללי ה  IFRSודיני המס
 חשבונאות ה  IFRSמבוססת על תפיסה צופה פני עתיד
המיועדת לשרת משקיעי פוטנציאליי )  הא! כדאי
להשקיע בחברה או לא ?( .לעומת זאת ,התפיסה של
חשבונאות המס צופה פני עבר )  כמה ההכנסה החייבת
במס של החברה בתקופה הנמדדת ?(.
לדוג'  מודל השווי ההוג או ההערכה מחדש נות מידע
לגבי הרווח הגלו! בנכס )עתידי( ,רווח שעדיי לא מומש
מבחינת דיני המס.
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השוני בי כללי ה  IFRSודיני המס
 בכללי ה  IFRSיש שימוש נרחב בשווי הוג ).(Fair value
מיסוי רווחי שערו $שנבעו מהצגת נכסי! בערכי שוק אינו רצוי
מבחינת דיני המס ועומד בסתירה לעקרונות יסוד )עקרו
המימוש ,היכולת לשל! במפגש ע! הכס((.
בעיה זו הינה בעיקר במדינות שאינ מאפשרות קיזוז אחורה של
הפסדי!.

 כללי ה  IFRSמבוססי על הגישה המעדיפה את המהות
הכלכלית על הצורה המשפטית .דיני המס כחוקי! מתמקדי!
בד"כ בצורה המשפטית )למעט בסעיפי! אנטי תכנוניי!(.
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ה  IFRSודיני המס  גישת ההפרדה
גישת ההפרדה )(Independent approach
בהתא! לגישה זו ,החברה מחשבת את הכנסתה החייבת
לצרכי מס בהתא! למערכת ספציפית של חוקי מס
הנפרדת מהדוחות הכספיי! )המבוססי! על כללי ה
 .(IFRSחברה כזו יוצרת דוחות נפרדי! לצורכי מס ,אשר
ישמשו כבסיס לצור $מדידת ההכנסה החייבת במס.
למדינות הנוקטות בגישה זו אי השפעה על מערכת המס
כתוצאה מאימו ה .IFRS
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גישת ההפרדה )המש(
יתרונות:
 לרשויות המס נשמרת האוטונומיה המיסויית.
 תידרש התאמה מזערית של חקיקת המס ,א! בכלל.
 מונע את הבעייתיות של חוסר ההתאמה בי תפיסת
חשבונאות המס לבי תפיסת חשבונאות ה  .IFRSלדוג',
מיסוי רווחי שערו $ללא מפגש ע! הכס( וכיו"ב.
 ביטחו ויציבות פיסקלית  אי חשש לפריצת המסגרת
הפיסקלית הקיימת.
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גישת ההפרדה )המש(
חסרונות:
 הצור $בהכנת שתי מערכות ספרי! )אחת לצרכי!
פיננסיי! ,והשניה  לצורכי מס( כרו $בעלויות של זמ
וכס( מבחינת הנישומי!.
 חוסר ההתאמה בי החשבונאות לדיני המס גור! לגידול
ביצירת מסי! נדחי! במאזני החברה.

8

ה  IFRSודיני המס  גישת העקיבה

גישת העקיבה )(Dependent approach

בהתא! לגישה זו ,יש לאמ באופ גור! את עקרונות החשבונאות
הפיננסית אל תו $דיני המס ולעשות בה! שימוש ,כל עוד אלה אינ
סותרי הוראת חוק מפורשת .כלומר ,כללי החשבונאות חלי! באופ גור(
עת דיני המס "שותקי!" )הדי בגרמניה(.

במספר מדינות ,מיושמת גישת העקיבה באופ כזה שחשבונאות
המס "הולכת" אחר החשבונאות הפיננסית ,כל עוד זו אינה סותרת
את הכללי ומושכלות היסוד שבבסיס דיני המס )הגישה הנוהגת
באנגליה(.
יש לציי כי אימו כללי החשבונאות אל תו $דיני המס רלוונטית
בעיקר בכל הקשור לכימות ועיתוי ההכנסה או ההוצאה.
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גישת העקיבה )המש(
נית לחלק את מדינות האיחוד האירופי הנוקטות בגישת העקיבה
לשתי קבוצות:
 מדינות בה התערבות דיני המס הינה מינורית  עקיבה
"טהורה".
 מדינות בה התערבות דיני המס הינה רחבה יותר  עקיבה
"מעורבת".
בהתא! לגישת העקיבה ,החברה מחשבת את הכנסתה החייבת
לצרכי מס על בסיס הרווח המוצג בדוחותיה הכספיי! )המבוססי!
על כללי ה  ,(IFRSאלא שבמדינות העקיבה "המעורבת" אימו
כללי ה  IFRSכבסיס למס לווה בתיקוני חקיקה נרחבי לנטרול
השפעות לא רצויות.
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גישת העקיבה )המש(
גישת העקיבה "הטהורה" )חקיקת מס מינורית(:
יתרונות:
 חברות מכינות סט אחד של דוחות – לצרכי! פיננסיי!
ולצרכי מס.
 הצור $ביצירת מסי! נדחי! במאז תהא זניחה.
 לא יהא צור $בחקיקת מס מורכבת לש! מדידת ההכנסה
לצרכי מס ,היות וזה יקבע במסגרת כללי החשבונאות.
 רוב מדינות האיחוד נוקטות בגישת העקיבה )ברמה זו או
אחרת(.
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גישת העקיבה )המש(
חסרונות:
 קיימת בעייתיות של חוסר ההתאמה בי התפיסות השונות
של חשבונאות המס וחשבונאות ה .IFRS
 פגיעה באוטונומיה המיסויית.
 פגיעה בביטחו וביציבות הפיסקלית.
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גישת העקיבה )המש(
גישת העקיבה "המעורבת" )חקיקת מס נרחבת(:
יתרונות:
 חברות מכינות סט אחד של דוחות  לצרכי! פיננסיי!
ולצרכי מס ,ומבצעות התאמות לדיני המס.
 בסוגיות בה יש חוסר התאמה בי התפיסות השונות של
חשבונאות המס וחשבונאות ה  ,IFRSנית לבצע שינויי
חקיקה.
 לרשויות המס נשמרת האוטונומיה המיסויית והשליטה על
קביעת המדיניות.
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גישת העקיבה )המש(
חסרונות:
 יהא צור $בחקיקת מס מורכבת ,בנוגע לסוגיות של חוסר
ההתאמה בי התפיסות השונות של חשבונאות המס
וחשבונאות ה .IFRS
 רשויות המס ומומחי מס ידרשו להתמחות ג! בדיני המס
וג! בכללי החשבונאות.
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ה  IFRSודיני המס – דחיית העקיבה
דחיית העקיבה  המודל הגרמני
בגרמניה ,אשר נקטה בעבר בגישת העקיבה ,הרווח לצורכי
מס מחושב על בסיס דוחות הערוכי! לפי כללי חשבונאות
מקומיי! .מדובר בדחייה זמנית של השפעות ה  IFRSולא
במניעה ,היות ובעתיד צפויה גרמניה לאמ בעתיד את
עקרונות ה  IFRSאל כללי החשבונאות המקומיי! )במידה
וזה לא יצא לפועל ,המשמעות היא נטישת גישת העקיבה
ואימו גישת ההפרדה(.
בגישה זו נוקטות ג! מדינות כמו אוסטריה ,שבדיה ובלגיה.
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דחיית העקיבה  המודל הגרמני
היתרו בגישה זו היא שמדינות הנוקטות בגישת העקיבה
אינ נדרשות לספוג את השפעות ה  IFRSבבת אחת.
בתקופת הדחייה ,עד לאימו ה  IFRSלתו $הכללי!
המקומיי! ,יהא לרשויות המס די זמ לעדכ ולהתאי! את
דיני המס לחשבונאות החדשה ,באופ עקבי והגיוני ,תו$
שמירה על היציבות הפיסקלית.

16

הקשר בי החשבונאות לדיני המס
בעקבות אימו ה  – IFRSמדינות אירופה

קבוצה ג'
הפרדה

קבוצה ב'  עקיבה "מעורבת"

"טהורה"
–עקיבה "טהורה
א' –עקיבה
קבוצה א'

)תיקוני חקיקה נרחבי(

)תיקוני חקיקה מינוריי(

יש חובה /אפשרות
לאמ IFRS

אי אפשרות לאמ IFRS
)לצרכי מס(
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הקשר בי החשבונאות לדיני המס בעקבות
אימו ה  IFRSבגרמניה
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הקשר בי החשבונאות לדיני המס
בעקבות אימו ה  IFRSבגרמניה
חוק המס הגרמני קובע את הרווח לצרכי מס כרווח המחושב ישירות
מהדוחות הכספיי! של משל! המס )גישת העקיבה(.
 סעי(  5לחוק המס קובע כי הדוחות הכספיי יהיו ערוכי על פי
כללי חשבונאות מקובלי ,כפי שנקבעו בחוק המסחרי הגרמני 
") "handelsgesetzbuchלהל" :חוק ה .("HGB
 סעי(  4לחוק המס קובע כי הרווח )לצור מס( נקבע על פי הדוחות
החשבונאיי.
כאמור לעיל ,מדובר בדחייה זמנית של השפעות ה  IFRSולא במניעה,
היות ויש כוונה בגרמניה לאמ בעתיד את עקרונות ה  IFRSאל כללי
החשבונאות המקומיי! במסגרת האחדת כללי החשבונאות במדינות
האיחוד האירופי ,כחלק ממהל $ליצירת "בסיס מס" אחיד.
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הקשר בי החשבונאות לדיני המס
בעקבות אימו ה  IFRSבגרמניה
משרד האוצר הגרמני החליט בשלב זה לא לייש! את כללי
ה  IFRSלצרכי מס ,ולא לתק את סעי(  5לחוק המס .דהיינו,
הרווח לצרכי מס מחושב לפי ה .German GAAP
בדברי ההסבר להצעת חוק לרפורמה בחוק המסחרי הגרמני מיוני
 ,2004ניתנו שלש סיבות עיקריות להחלטה דלעיל:
 חשבונאות ה  IFRSהמבוססת על שווי הוג ,עלולה להוביל
לחלוקת רווחי! שלא מומשו )רווחי שערו ($אשר תפגע בנושי
החברה.
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הקשר בי החשבונאות לדיני המס
בעקבות אימו ה  IFRSבגרמניה
 התוצאות בחשבונאות ה  IFRSאינ יציבות והפכפכות – פוגע
בודאות של הנישומי ורשויות המס ביחס לנטל המס.
לרשויות המס חשובה אמינות זו בכדי לתכנ את הפדיו
ממסי! )לצרכי תקציב(.
 הסיבה המרכזית בעטיה לא אומצו כללי ה  IFRSנובעת
בעיקר מהעובדה שמהל $כאמור עלול להביא לאובד
האוטונומיה המיסויית בגרמניה.
בעוד המחוקק הגרמני הוא זה שקובע את כללי החשבונאות
בגרמניה ,המעבר לשיטת ה  ,IFRSשכלליו נקבעי! על ידי
מועצת ה  ,IASBיביא לכ $שרווחי משלמי המס בגרמניה
ייקבעו על ידי גו( בינלאומי ולא על ידי המחוקק הגרמני.
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הקשר בי דיני המס לכללי החשבונאות
הדי הישראלי

22

במהל $חודש יולי  2006אישרה הוועדה המקצועית של המוסד
הישראלי לתקינה בחשבונאות את תק חשבונאות מספר – 29
"אימו תקני דיווח כספי בינלאומיי )  "(IFRSהקובע כי,
ככלל ,חברות הכפופות לחוק ניירות ער ,$התשכ"ה1968
ומחויבות לדווח על פי תקנותיו ,יערכו את דוחותיה הכספיי! לפי
תקני  IFRSלתקופות המתחילות החל ביו!  1בינואר .2008
מהל $זה של אימו התקינה הבינלאומית על ידי החברות
הציבוריות בישראל יאפשר הטמעה והשתלבות טובה יותר של
שוק ההו הישראלי בזירת שווקי ההו המובילי! בעול!.
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תק חשבונאות מס' 29
תק חשבונאות מס'  29של המוסד לתקינה מאמ אל התקינה
החשבונאית הישראלית את כל תקני החשבונאות הבינלאומיי! ומעניק
לה! מעמד מחייב .תק  29מקנה לתקינה הבינלאומית מעמד על ,וקובע
כי התקינה הבינלאומית תגבר על תקינה ישראלית קודמת סותרת.
תק  29מחייב חברות הכפופות לחוק ניירות ער בלבד.
יחד ע! זאת ,מאפשר תק  29לחברות פרטיות לערו $את דוחותיה
הכספיי! לפי תקני דיווח כספי בינלאומיי! ,וקובע בנוס( ,כי חברה
פרטית שאינה עוברת ליישו! תקני דיווח כספי בינלאומיי!  תמשי$
לייש! את כללי החשבונאות המקובלי! בישראל ,לרבות תקני
החשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית )שרבי מה
מבוססי על תקני חשבונאות בינלאומיי(.
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הקשר בי החשבונאות לדיני המס
בדי הישראלי
בפסיקה הישראלית ,נאמר לא אחת שבמקו שבו דיני
המס שותקי ,מסתמכי על כללי החשבונאות
המקובלי.
יש לציי כי גישה זו יושמה ע"י בתי המשפט בישראל ,בעיקר
בכל הקשור לכימות ועיתוי ההכנסה או ההוצאה.
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הקשר בי החשבונאות לדיני המס
בפסיקה הישראלית
ע"א  ,494/87חב' קבוצת השומרי נ' פקיד השומה למפעלי גדולי
"ככלל אי פקודת מס הכנסה עוסקת בתורת החשבונאות .היא מקבלת
את כללי החשבונאות הרגילי! המקובלי! בעול! המסחר ,שרואי
חשבו סומכי! את יד! עליה!  ...א אלה לא תמיד עולי בקנה אחד
ע מדיניות המס של המחוקק המשתקפת בפקודה .במצב כזה נפרדות
הדרכי! ,וחשבונאות המס ,המתאימה עצמה לדי ,היא הקובעת ...
באי הוראות מחייבות בפקודה בדבר שיטת הרישו או העיתוי הקובע
לעני הכנסה או ההוצאה מוסדר הנושא בכללי החשבונאות המקובלי!
על רואי חשבו"
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הקשר בי החשבונאות לדיני המס
בפסיקה הישראלית
עמ"ה  ,181/84ברנשטיי ואח' נ' פ"ש ת"א 1
"...לא תמיד כללי החשבונאות ודיני המיסוי מדברי בקול אחד .וודאי
לא כאשר הכלל החשבונאי סותר די מדיני המיסוי ,כגו רישו! פחת
במקרי! מסוימי! וכיו"ב .אול! ,כא במקרה דנ ,כאשר שומה על בית
המשפט להתעל! מ הצורה ולחפש את התוכ האמיתי ,הרי שהחוק
וכללי החשבונאות יוצאי לאותה דר ומחפשי אותה מטרה ,וכמוב
שבמקרה זה כללי החשבונאות מסייעי אכ להשגת התוצאה
המשפטית הנכונה"
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הקשר בי החשבונאות לדיני המס
בפסיקה הישראלית
בתי המשפט א( עשו שימוש נרחב יחסית בכללי חשבונאות מקובלי!
לצרכי! פרשניי! )יעקובי  הוצאות פרסו! כהוצאה הונית או פירותית,
שלמה שרו  אופ חישוב המוניטי לצורכי מס וכיו"ב(.
יחד ע! זאת ,בתי המשפט לא היססו לסטות מכללי החשבונאות
המקובלי! אימת שאלה סברו כי הדבר יביא ,שלא בצדק ,לעיוות תמונת
ההכנסה החייבת )גני עופר וארקיע  ניכוי הוצאות כנגד רישו! הפרשה
חשבונאית ,פזגז ואמישראגז  מיסוי פיקדונות והתרת הוצאות שיערו$
פיקדונות וכיו"ב(.
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הקשר בי החשבונאות לדיני המס
בדי הישראלי  סיכו
מ האמור עולה כי השיטה הנוהגת בישראל היא שיטת
העקיבה )בדומה לדי באנגליה(.
חסרונה הגדול של השיטה הישראלית הוא שאי בה הוראת
חוק כללית ועקרונית המבהירה את היחס שבי עקרונות
הדיווח החשבונאיי אל מול הדיווח לצורכי מס ,קרי הוראה
כללית המחייבת עקיבה של דיני המס אחר עקרונות
חשבונאיי או לחילופי ,הוראה כללית המורה מתי נית
לסטות מעקרונות אלה.
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תודה על ההקשבה
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