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תוכן העניינים
 אימוץ התקינה החשבונאית הבינלאומית ) - (IFRSרקע
 אי תחולת תקני  IFRSלצרכי מס בשנים  :2007-2009תיקון  174לפקודת מס
הכנסה )הוראת שעה(
 פוזיציות מס שאינן וודאיות
 דיון בהשלכות המס האפשריות בקשר לתקני  IFRSמסוימים
• חלק א  -תקני  IFRSשאומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
• חלק ב  -תקני  IFRSשלא אומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
)לגביהם קיימים פערים וחידושים ביחס לתקינה הישראלית(
 השפעה על סעיף "העודפים" בעקבות יישום ה  IFRS -לראשונה

2

PricewaterhouseCoopers Israel

אימוץ התקינה החשבונאית הבינלאומית ) - (IFRSרקע
 ביולי  2006פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן מס' - 29
"אמוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים ) "(IFRSלפיו ישויות הכפופות לחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח  1968 -ומחויבות לדיווח על פי תקנותיו של חוק זה ,יערכו את
דוחותיהן הכספיים לפי תקני  IFRSלתקופות המתחילות ב 1-בינואר  2008או
לאחריו )כאשר מועד המעבר ל IFRS -נקבע ל 1 -בינואר .(2007
 בנוסף ,התקבלה החלטה עקרונית על ידי הוועדה המקצועית של המוסד
הישראלי לתקינה בחשבונאות על אימוץ תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות
קטנות ובינוניות החל משנת  .2015כמו כן ,פרסם המוסד הישראלי לתקינה
בחשבונאות הצעה לתקן  32מתן אפשרות לאימוץ תקן הדיווח הכספי
הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות ) ,(IFRS for SMEאשר על פיה הוחלט
לאפשר לכל ישות קטנה או בינונית )כהגדרתן בתקן( להכין את דוחותיה
הכספיים לתקופות המתחילות ביום  1בינואר  ,2011לפי אותו תקן.
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אימוץ התקינה החשבונאית הבינלאומית ) - (IFRSרקע
 כלל ידוע אשר אומץ על ידי בתי המשפט הוא כי במקום בו דיני המס שותקים  -כללי
החשבונאות יכולים לשמש כבסיס מהותי לפרשנות דיני המס .כך למשל בעמ"ה 181/84
בעניין ברנשטיין ואחרים  -לעניין חכירה מימונית ,נקבע כי מהות העסקה היא הקובעת
ולא צורתה המשפטית ,וכי כללי החשבונאות מסייעים בעניין זה כדלקמן:
" ...כאשר שומה על בית המשפט להתעלם מן הצורה ולחפש את התוכן האמיתי ,הרי
שהחוק וכללי החשבונאות יוצאים לאותה דרך ומחפשים אותה מטרה ,וכמובן שבמקרה
זה כללי החשבונאות מסייעים אכן להשגת התוצאה המשפטית הנכונה"
 בתקנים חשבונאיים מסוימים קיימים הבדלים מהותיים בכללי המדידה וההצגה של פריטי
המאזן ופריטים תוצאתיים אחרים )כדוגמת אופן הטיפול במכשירים פיננסים בהתאם
ל IAS 39-ו (IAS 32-אשר לא נקבעו לגביהם דיני מס מפורשים.
 בחודש פברואר  2008פרסמה רשות המסים הודעה לעיתונות לפיה יוקם פורום משותף
לרשות המסים ,ללשכת רו"ח ופורום  CFOאשר ילווה את הטמעת כללי ה IFRS -
בישראל .עבודת הפורום טרם הבשילה לכדי מעשה חקיקה מקיף.
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אי תחולת תקני  IFRSלצרכי מס בשנים 2007-2009
תיקון  174לפקודת מס הכנסה )הוראת שעה(
ביום  4.2.2010פורסם ברשומות תיקון  174לפקודת מס הכנסה לפיו נקבע בהוראת שעה
כי קביעת ההכנסה החייבת לצרכי מס לשנים  2008 ,2007ו  2009 -לא תיעשה בהתאם
לכללי ה IFRS -
87א" .בקביעת ההכנסה החייבת לא יחול תקן חשבונאות מס'  29שקבע המוסד הישראלי
לתקינה בחשבונאות ,אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות המס  2008 ,2007ו -
"2009
השלכות
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ברמה המהותית  -חקיקת מס
רטרואקטיבית  -קביעת דיני מס חדשים
לגבי השנים שלגביהן חל התיקון
)(2007-2009

תקני  IFRSשכבר אומצו כתקני חשבונאות
ישראליים על ידי המוסד לתקינה שלא
במסגרת תקן  - 29מה תהיה התייחסות
רשות המסים לגביהם?

חוסר וודאות לגבי שנת  2010ואילך

תיקון דוחות מס ברמה המנהלתית:
הכנת מערכת חשבונות לדוחות כספיים
חליפיים אשר תגבה את חישוב ההכנסה
החייבת וכן דיני התיישנות לגבי דוחות אלה
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אי תחולת תקני  IFRSלצרכי מס בשנים 2007-2009
תיקון  174לפקודת מס הכנסה )הוראת שעה(
 בכל מצב של חוסר וודאות קיים סיכון
וסיכוי .לכן בקטע התכנוני יש לבחון
כיצד ניתן לשפר את תוצאות המס
בעקבות יישום מתווה פעולה מסוים ,או
שינוי במתווה פעילות קיים
 גם מן הפן החשבונאי יש לבחון בצורה
מדוקדקת את השלכות היישום של
התקינה החשבונאית בהקשר זה,
הואיל ואימוץ התקינה החשבונאית
עשוי להשפיע באופן מהותי על חישוב
ההכנסה החייבת לצורכי מס ,ובמידת
הצורך ראוי לשקול קבלת חוות דעת
מתאימות
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פוזיציות מס שאינן וודאיות
)פרשנות ביישום ה(IFRS -
זיהוי יחידת
ההכרה

עקרונות המדידה
 עקרונות הצגה וגילוי
 שינוי החוק ועיתוי ההכרה בו

יחידת ההכרה  -בחירת מדיניות חשבונאית:
 התייחסות לכל פוזיציית מס בנפרד
 התייחסות לפוזיציות מס ברמת קבוצות  /רשות מס

מדידה  -בחירת מדיניות חשבונאית בין:
 האומדן הטוב ביותר
 ממוצע משוקלל של כלל ההסתברויות

אי תחולת תקני  IFRSלצרכי מס בשנים 2007-2009
תיקון  174לפקודת מס הכנסה )הוראת שעה(

דיון בהשלכות המס האפשריות בקשר לתקני IFRS
מסוימים -
מתווה הדיון:
 חלק א  -תקני  IFRSשאומצו כחלק מתקני
חשבונאות ישראליים
 חלק ב  -תקני  IFRSשלא אומצו כחלק מתקני
חשבונאות ישראליים
)לגביהם קיימים פערים וחידושים ביחס לתקינה
הישראלית(
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דיון בהשלכות המס האפשריות
חלק א  -תקני  IFRSשאומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
נושאים שידונו:


היוון עלויות אשראי



השימוש בערך נוכחי למדידת הכנסות ו/או הוצאות מסוימות



פחת לפי גישת הרכיבים



עלויות פינוי וסילוק



היוון עלויות מחקר ופיתוח



הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שאינם מוניטין  -שנרכשו במסגרת צירוף עסקים



עסקות עם בעלי שליטה
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תקני  IFRSשאומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
היוון עלויות אשראי
הטיפול החשבונאי לפי התקינה הישראלית
)לרבות הבדלים עיקריים ביחס ל(IFRS -

השלכות מס אפשריות

לפי תקן  3היוון עלויות אשראי ,קיימת חובה להוון כללי הייסוד לניכוי הוצאות מימון לצורך מס נסמכים על שני
מקורות:
עלויות אשראי על "נכס כשיר" בהתקיים תנאים
מסוימים.
• ניכוי הוצאות מימון פירותיות  -מתוקף סעיף  17לפקודה
פערי GAAP
קיימים הבדלים מסוימים בין תקן  3לתקן
הבינלאומי המקביל ) ,(IAS 23בין היתר
בהיבטים הבאים:

• ניכוי הוצאות מימון לנכסי הון  -מותרות מכוח הוראות סעיף
 (1)17לפקודה אולם היכולת לנכות הינה רק מרגע שהיא
משתלמת על הון ששימש בהשגת הכנסה .לגבי נכס שטרם
החל להניב הכנסה מקובל להוון את הריבית לעלות הנכס

• הגדרת נכס כשיר )התקן הישראלי קובע תנאים בנוסף ,סעיף )18ד( )בשילוב עם פס"ד אינטרבילדינג( קובע
הוראות ספציפיות לייחוס הוצאות מימון ליחידות עבודה
"מגבילים" היוון לנכס שנועד למכירה; ככלל,
שונות אצל קבלנים
הגדרת ה IFRS -רחבה יותר(
• הגדרת עלויות אשראי )התקן הישראלי כולל
בהגדרת עלויות אשראי גם הפרשי שער הנובעים בהתחשב בהבדלי התקינות )ישראלית/בינלאומית( ,במעבר
לדיווח בהתאם ל IFRS-עשויות להיות הוצאות מימון אשר
מאשראי במטבע חוץ; לפי התקן הבינלאומי
תהוונה ב IFRS -לעומת זקיפתן לרווח והפסד בתקינה
קיימת מגבלה להיוון הפרשי שער  -אלו יחשבו
ישראלית ולהיפך
כעלויות אשראי אך ורק במידה שהן נחשבות
כתיאום לעלויות ריבית(
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תקני  IFRSשאומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
השימוש בערך נוכחי למדידת הכנסות ו/או הוצאות מסוימות
הטיפול החשבונאי לפי התקינה הישראלית
)לרבות הבדלים עיקריים ביחס ל(IFRS -

השלכות מס אפשריות

ישות יכולה לרכוש נכסים או למכור נכסים בתנאי סילוק פסיקת בתי המשפט אימצה במקרים רבים את הגישה
הכלכלית על פני הראיה המשפטית הצרה
נדחים .כאשר הסדרים אלו כוללים למעשה עסקת
) .(Substance Over Formיחד עם זאת ,בתי המשפט
מימון ,יש להפריד את מרכיב המימון ולהכיר בו
ורשויות המס מיעטו לחרוג מהעקרון הנומינליסטי של פקודת
כהוצאות/הכנסות ריבית על פני תקופת האשראי
מס הכנסה.

דוגמאות יישום לכלל זה:
• רכישה או מכירה של פריטי רכוש קבוע בתנאי סילוק
נדחים  -תקן  27רכוש קבוע
• רכישת מלאי בתנאי סילוק נדחים  -תקן  26מלאי
• עסקות הכנסה  -תקן  25הכנסות
בהקשר לכך ,קבע סגל רשות ניירות ערך בהחלטה
 11-3כי חזקה הניתנת לסתירה היא ,שעסקה
במסגרתה ניתן לקונה אשראי לתקופה העולה על
ארבעה חודשים )שוטף  (90 +היא עסקה הכוללת
עסקת מימון
פערי GAAP
התקינה הבינלאומית בנושא דומה
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בע"א  4125/90בעניין ענבר עסק בית המשפט בתביעת הוצאות
חיפושי נפט שמומנו בהלוואות זולות .בפסק הדין נקבע כי :
...דרך חישוב ההטבה ,תוך היוון סכומי ההלוואה על פי שיעור
ריבית של  7%לשנה ,מקובלת עלי אף היא" ...
גם רשויות המס הביעו הסכמתם בחוזר מס שבח לעניין דרך קביעת
שווי זכויות בניה בעסקת קומבינציה )מ"ש " :(23/98כאשר קבלת
שירותי הבניה תיעשה בטווחים של למעלה מ 3-שנים והמוכר מבקש
היוון יש להפנות הענין למחלקת שומת מקרקעין בנציבות".

לפיכך ניתן לכאורה לתמוך במעבר לחשבונאות מס
המבוססת על ערכים נוכחיים.
סוגיות מס  -הרוכש:
•התרת הוצאות מימון כמרכיב עלות נפרד )האצת ההפחתה
בפרט כאשר נרכש רכוש קבוע(.
•ניכוי מס במקור על מרכיב הריבית הגלומה באשראי
סוגיות מס  -המוכר:
•סיווג מקור ההכנסה על מרכיב האשראי כהכנסה
אינטגראלית לעסק או כהכנסה פסיבית מסעיף :(4)2
 קיזוז הפסדים מועברים מעסק כנגד אותה הכנסה אינטגרליות ההכנסה במפעל מאושר/מוטבPricewaterhouseCoopers Israel

תקני  IFRSשאומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
רכוש קבוע  -גישת המרכיבים ועלויות פינוי וסילוק
הטיפול החשבונאי לפי התקינה הישראלית
)לרבות הבדלים עיקריים ביחס ל(IFRS -
לפי תקן  27רכוש קבוע יש להקצות את הסכום שהוכר
לראשונה ,לחלקים משמעותיים של הרכוש הקבוע ולהפחית
כל מרכיב בנפרד על פני אורך החיים השימושי שלו.

השלכות מס אפשריות
•

הפרדת נכס למרכיביו אינה מובנת מאליה לצורכי
מס .למשל בפס"ד קולנוע רינה נקבע כי למחוברים
למבנה שאין להם קיום עצמאי באם ינותקו ממנו ,יש
להתייחס כאל חלק מהמבנה ולא כאל ציוד נפרד.

•

בהתבסס על פסיקה אחרת מבוצעת הפרדה של
מרכיבים שונים במבנה )מעליות ,מערכות מיזוג
אויר ,וכיוצ"ב(.

פערי GAAP
התקינה הבינלאומית בנושא דומה )(IAS 16

•

יתכן שהפרדה חשבונאית תסייע להפרדת הרכוש
לצורכי הטיפול המיסויי

תקן  27רכוש קבוע קובע שהחברה נדרשת לקבוע האם
קיימת לה מחויבות לפירוק לפינוי ושיקום האתר .אם קיימת
מחויבות כזו ,היא תוכר כהתחייבות ומנגד תגדיל את העלות
הפנקסנית של הנכס .טיפול כאמור ישפיע כמובן על ההכרה
בהוצאות מימון ועל סכום ההפחתה של הנכס בדוחות
הכספיים.

•

יש לבחון כללי ההכרה בהפרשות כאמור לעיל אשר
השפעתן על דוח רוו"ה היא לאורך זמן )פחת(.

•

ככל שההוצאה איננה ביצור הכנסה ו/או לא קיימת
התחייבות לצד ג' ,ייתכן כי הפרשות שנרשמו
בדוחות על בסיס כללי ה IFRS-לא יותרו ככלל
בניכוי ולפיכך יש לתאמן בדוח ההתאמה למס

אורך החיים השימושיים אינו בהכרח זהה לאורך החיים
הכלכלי )הבחינה נעשית מנקודת ראותה הסובייקטיבית של
החברה(; במצב בו אורך החיים השימושיים קצר מאורך
החיים הכלכלי ,סביר שיהיה לנכס ערך שייר.

פערי GAAP
התקינה הבינלאומית בנושא דומה )(IFRIC 1 ;IAS 16
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תקני  IFRSשאומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
עלויות מחקר ופיתוח
הטיפול החשבונאי לפי התקינה הישראלית
)לרבות הבדלים עיקריים ביחס ל(IFRS -
לפי תקן  30נכסים בלתי מוחשיים:
• עלויות מחקר וכן עלויות פיתוח ,אשר אינן עומדות
בתנאים להיוון ,תיזקפנה לרווח והפסד כהוצאות בעת
התהוותן
• עלויות פיתוח ,בהתקיים תנאים מסוימים )לרבות
היתכנות טכנולוגית( ,יהוונו כנכס נכס בלתי מוחשי
במאזן
• עלויות פיתוח שהוונו יופחתו החל ממועד השלמת
הפרויקט )או קודם לכן בעקבות ירידה בערכו( לרווח
והפסד על פני אומדן אורך החיים השימושי
• סיווג ההפחתה והמחיקה על פני דוח רווח והפסד
פערי GAAP
התקינה הבינלאומית בנושא דומה )(IAS 38
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השלכות מס אפשריות
סעיף 20א לפקודה איננו מבחין בין 'מחקר' ל'פיתוח'.
שלב ההיוון
יש לאתר ולבחון את מכלול הוצאות המו"פ בדוחות
הכספיים )מאזן+דו"ח רוו"ה( על מנת לבחון את ניכויים
באופן שוטף בהתאם לסעיף 20א לפקודה.
במפעלים מאושרים /מוטבים  -קיימת חשיבות יתרה
להתחקות אחר הוצאות המו"פ לצורכי בחינת הזכאות
לשחיקת מחזורי בסיס ) 7%הוצאות מו"פ מכלל
המחזור(.
שלב ההפחתה
בעת ההפחתה יתכן ויעלה הצורך לתאם את ההוצאה
החשבונאית בדוחות המס ,אם כבר הוכרה למס קודם
לכן
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תקני  IFRSשאומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים

זיהוי והפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בעסקת צירוף עסקים
הטיפול החשבונאי לפי התקינה הישראלית
)לרבות הבדלים עיקריים ביחס ל(IFRS -
• צירוף עסקים  -רכישת "עסק"  -בדרך של רכישת הנכסים נטו
או רכישת מניות
• זיהוי וייחוס נכסים בלתי מוחשיים  -קבוצות נפוצות:
• נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לשיווק;
• נכסים בלתי מוחשיים הקשורים ללקוחות;
• נכסים בלתי מוחשיים מבוססי חוזים;
• נכסים בלתי מוחשיים מבוססי טכנולוגיה
• טיפול עוקב:
• נכס בעל אורך חיים שימושיים מוגדר
• נכס בעל אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר

השלכות מס אפשריות
החל מיום  1ביולי  ,2003הפחתת נכס בלתי מוחשי שהוא מוניטין ,מותרת על
פני  10שנים בהתאם לתקנות מס הכנסה )שיעור פחת למוניטין( ,התשס"ג –
.2003
בית המשפט העליון בפס"ד שרון )ע"א  7493/98שרון ואח'( קבע כי על מנת
לזהות קיומו של מוניטין לצורכי מס ,נדרש כי ימצאו סממנים המעידים על
העברת המוניטין מהמוכר לקונה ,כגון :העברת תיק לקוחות; קיומה של תניית
אי-תחרות וכיוצ"ב .כלומר על מנת שתתקיים העברה של מוניטין ,נדרש כי
ימצאו סממנים נוספים שיש בהם כדי להצביע על העברה כזו.

רשויות המס בעניין מכירת קופ"ג ניסו לבדל את המוניטין למרכיביו
)המלצות דו"ח הועדת לבחינת השלכות המס הכרוכות ביישום המלצות
ועדת בכר לעניין מכירת קופ"ג(:

• הכרה במוניטין " /מוניטין שלילי" )לאחר "ייחוס" לנכסים
 נקבע כי לא ניתן להפחית את הזכות החוזית לניהול חשבונות או את
מסוימים שנרכשו(
הנכסים הבלתי-מוחשיים האחרים הבאים )מותג ,שם מסחרי ,סינרגיה,
נכסי תפעול ,מידע( אשר לא הוגדרו בתקנות הפחת.
 20%-15%מהתמורה תיוחס לנכסים בלתי מוחשיים אחרים אלה.
פערי GAAP
הועדה ממליצה לקדם הליכי חקיקה לקביעת שיעורי פחת לנכסים
עשויים להיווצר פערים מסוימים בין התקינה הישראלית
לתקינה הבינלאומית המפורטת בנושא )בפרט בהקשר ליישום בלתי מוחשים ,וכן ציינה כי במידה ויתגבשו הסדרי פשרה עם פקיד
תקן צירופי העסקים  ;(IFRS 3R -לרבות ,אופן חישוב המוניטין השומה ,על דרך של הסכם ,ניתן לתת משקל לאפשרות להפחית נכסים
והמוניטין השלילי )לא ייעשה "ייחוס" של מוניטין שלילי לנכסים מסוימים ,בהתאם לקצב התכלות מוסכם של הנכסים.
דו"ח הועדה מהווה קווי הנחיה כלליים ,על פיהם עשויים לפעול פקידי
האחרים שנרכשו(
השומה בכל עסקאות רכישת המוניטין
14
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תקני  IFRSשאומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
זיהוי והפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בעסקת צירוף עסקים  -המשך
השלכות מס אפשריות  -המשך
דו"ח הועדה קבע שבעסקת מניות ,להבדיל מהטיפול החשבונאי ,לא ניתן להכיר בקיומו של
מוניטין לצרכי מס.
הפרדה חשבונאית של מרכיבי המוניטין יכולה לבסס ביתר שאת את רצונן של רשויות המס
לבדל בין מוניטין לבין נכסים בלתי מוחשיים אחרים.
בפס"ד יעקב יעקבי ובניו בע"מ ובפס"ד ענבר היכלי כלה ויופי ,הורחבה ההשקפה לפיה ניתן
לתבוע פחת כלכלי על נכסים ונדחתה הטענה לפיה ,אין אפשרות לקבוע פחת על בסיס צפי
כלכלי בלבד ,מבלי שנקבע לנכס העומד לדיון שיעור פחת ספציפי בתקנות.
במקרים בהם החשבונאות מכירה ב"מוניטין שלילי" יש להידרש לשאלה האם גם כאן נכיר
בהכנסה מיידית מחד גיסא ובהפחתת תוספת ההערכה של הנכסים הקבועים לאורך זמן.
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תקני  IFRSשאומצו* כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
עסקות עם בעלי שליטה
הטיפול החשבונאי לפי התקינה הישראלית
)לרבות הבדלים עיקריים ביחס ל(IFRS -

השלכות מס אפשריות
האם רשויות המס יוכלו לקבל רישום שטר הון
בערך מהוון ולא בערך נומינלי? :

* בשונה מהנושאים הקודמים שנדונו ,התקן הישראלי
•
שפורסם )תקן  23הטיפול החשבונאי בעסקאות בין
ישות לבין בעל השליטה בה( אינו מבוסס על תקן
בינלאומי מקביל שעוסק במפורש בעניין .בהתאם,
בנסיבות ובעסקות מסוימות עשויים להיווצר פערי
•
 GAAPבנושא בין תקן  23לבין הטיפול שייושם לפי
הIFRS -
הטיפול החשבונאי בהלוואות מסוימות בין חברה לבין
בעל שליטה בה לפי תקן :23
•
• שטרי הון בעלי מועד פירעון
• שטרי הון שלא נקבע להם מועד פירעון
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מה דין הוצאות שערוך שטר ההון בספרי החברה
המנפיקה ? מהו הטיפול בקרן הון לאחר פרעון שטר
ההון?
לגבי הלוואות וחייבים בין צדדים קשורים מומלץ
להיצמד לריבית החוזית שנקבעה בין הצדדים )בכפוף
להוראות מלאכותיות העסקה( ולהחיל על נותן ההלוואה
את הוראות סעיף )3י( במקרים שבהם מתקיימים תנאי
הסעיף] .ברקע – הצעה לתיקון חקיקת )3י([
בהתאם לדין הקיים יש לזקוף ההכנסה רעיונית בגובה
שיעור הריבית שנקבע בתקנות ,וזאת בשונה מהטיפול
החשבונאי לפיו זקיפת ההכנסות הינה בהתאם לשיעור
התשואה לפדיון השורר בשוק על חובות דומים.

•

האם שטר ההון המוצג בערכו המהוון כל שנה יעמוד
בתנאי סעיף )3י( לפקודה )ככלל ,כיום שיעור ריבית של
.(3%

•

למותר לציין כי לא יותרו הוצאות רעיוניות בשטרי הון
בין צדדים קשורים כאשר על המלווה חלות הוראות
PricewaterhouseCoopers Israel
סעיף )3י(

דיון בהשלכות המס האפשריות
חלק ב  -תקני  IFRSשלא אומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים )לגביהם
קיימים פערים וחידושים ביחס לתקינה הישראלית(
נושאים שידונו:
 מכשירים פיננסים
• סיווג ומדידה של מכשירים פיננסים מסוימים
• חלוקת דיבידנד בשל מכשיר פיננסי המסווג כהתחייבות פיננסית
• פיצול רכיב ההמרה ממכשירים פיננסים מורכבים
• רווח מפדיון מוקדם של אג"ח המיר צמוד
• סיווג מכשיר פיננסי כמכשיר הוני או כהתחייבות פיננסית
• נגזרים משובצים
• גריעת מכשירים פיננסים  -שחלוף התחייבויות פיננסיות
 מענקים מהמדען הראשי
 הפרשות ותלויות
 חכירת קרקעות ממינהל מקרקעי ישראל
 התחייבות בגין פיצויי פיטורין
17
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תקני  IFRSשלא אומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
סיווג מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסיים יסווגו לאחת מהקבוצות הבאות:
IFRS
)(IAS 39

תקינה ישראלית
)גילוי דעת (44

שווי הוגן כנגד רווח והפסד
Fair Value Through Profit or Loss

נכסים פיננסים המוחזקים לפדיון

השקעה
שוטפת

Held to Maturity

•

קריטריונים לסיווג לכל
קטגוריה

•

הבחנה בין נייר ערך
סחיר לנייר ערך שאינו
סחיר

•

הבחנה בין מכשירי הון
למכשירי חוב

•

בסיס ואופן המדידה
בכל קטגוריה

הלוואות וחייבים
Loans & Receivables

נכסים פיננסים זמינים למכירה

השקעת
קבע

Available for Sale

18
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תקני  IFRSשלא אומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
נכסים פיננסיים
הנושא
מדידת
מכשירים
פיננסיים
בשווי הוגן
דרך רווח
או הפסד
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IFRS
)(IAS 39
זקיפת השינויים
לדוח רווח והפסד
השקעות הון סיכון -
ככלל ,יוצגו כנכס
פיננסי בשווי הוגן
דרך רווח או הפסד

תקינה ישראלית
)גילוי דעת (44

השלכות מס אפשריות

• סיווג ההכנסה כהונית או פירותית.
נייר ערך סחיר שסווג
• במידה ומדובר בהכנסה הונית – האם להחיל את
כהשקעה שוטפת -
מדידה בשווי שוק כנגד עיקרון המימוש שנקבע בחלק ה' לפקודה.
רווח והפסד
• במידה ומדובר בהכנסה פירותית  -יש לקבוע
בכל המקרים האחרים עקרונות מיסוי – כיום ,אין התייחסות מפורשת
בפקודה.
 מדידה לפי עלות• בכל אופן ,הן אם הרווח ממכירת ני"ע מסווג כהוני
בניכוי ירידת ערך
או פירותי כאמור לעיל ,יש לקבוע את אופן ההכרה
שאינה זמנית  /עלות
בהכנסות מדיבידנד וריבית הנובעים מניירות הערך -
מופחתת
בסיס מזומן /מצטבר.
•הטיפול בירידת ערך – עקרון המימוש עשוי לעקר
מתוכן את הטיפול בסוגיה זו.
• סוגיית אינטגרליות ההכנסה לעסק )פס"ד מספנות
ישראל ,קי.בי.עי ,פלאז'ה( – רלוונטי בעיקר לחברות
בחוק עידוד השקעות הון ,וכן לחברות הפועלות
בחו"ל לעניין סוגיית מקום הפקת ההכנסה ,זכות
מיסוי ראשונית/שיורית וכו'
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תקני  IFRSשלא אומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
נכסים פיננסיים
הנושא

IFRS
)(IAS 39

מדידת
השקעות
המוחזקות
לפדיון

מדידה לפי עלות
מופחתת )על בסיס
שיטת הריבית
אפקטיבית( ,בניכוי
ירידות ערך

מדידת
נכסים
פיננסיים
זמינים
למכירה

מדידה לפי שווי הוגן
כאשר שינויים בשווי
הוגן ייזקפו לרווח
כולל אחר )(OCI
למעט:
לגבי מכשירי חוב -
ריבית אפקטיבית
תיזקפנה לרווח
והפסד
לגבי מכשיר הון -
דיבידנד ייזקף לרווח
והפסד
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תקינה ישראלית
)גילוי דעת (44
בדרך כלל,
השקעות אלו
ימדדו לפי עלות/
עלות מופחתת,
בניכוי ירידת ערך
שאינה זמנית
)בהנחה שלא
עומדים בהגדרת
"השקעה שוטפת"(

השלכות מס אפשריות
•בסיס הדיווח של ההכנסה מריבית מהאג"ח  -מזומן או
מצטבר )לפי שיטת הקו הישר או שיטת העלות
המופחתת – בסיס ריבית אפקטיבית(
•לגבי אג"ח סחירות הפרקטיקה המקובלת כיום היא
הכרה בהכנסת ריבית על בסיס מזומן.
•אג"ח שאינן סחירות – מסווגות בקבוצת הלוואות
וחייבים
•סיווג ההכנסה כהונית או פירותית .יש לציין כי סווג ני"ע
כזמין למכירה לצרכי החשבונאות עשויה ללמד במקרים
מסוימים על סווגו לצרכי מס כנכס הוני.
•במידה ומדובר בהכנסה הונית – האם להחיל את
עיקרון המימוש שנקבע בחלק ה' לפקודה.
•במידה ומדובר בהכנסה פירותית  -יש לקבוע עקרונות
מיסוי – כיום אין התייחסות מפורשת בפקודה.
•בכל אופן ,הן אם הרווח ממכירת ני"ע מסווג כהוני או
פירותי כאמור לעיל ,יש לקבוע את אופן ההכרה
בהכנסות דיבידנד וריבית הנובעים מניירות הערך -
בסיס מזומן /מצטבר.
•סוגיית אינטגרליות ההכנסה – עקרונות הפסיקה
PricewaterhouseCoopers Israel

תקני  IFRSשלא אומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
נכסים פיננסיים
הנושא
מדידת
הלוואות
וחייבים
)מכשירים
שאינם
סחירים(
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IFRS
)(IAS 39
מדידה לפי עלות
מופחתת )על בסיס
שיטת הריבית
אפקטיבית( ,בניכוי
ירידות ערך

תקינה ישראלית
)גילוי דעת (44
מדידה לפי עלות מופחתת
)על בסיס שיטת הריבית
אפקטיבית( ,בניכוי ירידות
ערך

השלכות מס אפשריות
• בסיס הדיווח של ההכנסה  -מזומן או מצטבר
)לפי שיטת הקו הישר או שיטת הריבית
האפקטיבית(
• בהתאם להוראות סעיף )3י( לפקודה ,לגבי
הלוואות ששיעור הריבית עליהם נמוך
מהשיעור שנקבע בתקנות ,תיזקף לנותן
ההלוואה הכנסה בגובה ההפרש ,למעט מס'
חריגים שנקבעו בסעיף כגון :הלוואה שאינה
נושאת ריבית שנתנה מחברה לחברה אחרת
בשליטתה לתקופה של  5שנים לפחות ,וכו'.
לעומת זאת ,עפ"י התקינה החשבונאית
הזקיפה היא לפי שיטת העלות המופחתת
)ריבית אפקטיבית(
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תקני  IFRSשלא אומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
סיווג מכשיר פיננסי  -כמכשיר הוני או כמכשיר התחייבותי
סוג המכשיר
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IFRS

תקינה ישראלית

השלכות מס אפשריות

כתבי אופציה
שהנפיקה החברה
אשר תוספת
המימוש שלהם
צמודה למדד/מט"ח

מכשיר התחייבותי -
יימדד לפי שווי הוגן
כנגד רווח והפסד

מכשיר הוני  -אין
מדידה עוקבת

מכשיר הוני  -לא יותרו הוצאות בשל
שערוך המכשיר .בעקבות התיקון יש
לבטל את השערוך שבוצע בIFRS-

שטר הון שהונפק
לתקופה מוגדרת
מראש )מועד
פירעון קבוע(

ככלל מכשיר
התחייבותי; ריבית
אפקטיבית תוכר
כהוצאה ברווח והפסד

ככלל מכשיר
התחייבותי; ריבית
אפקטיבית תוכר
כהוצאה ברווח
והפסד

מכשיר התחייבותי  -ככלל ,יותרו
הוצאות עפ"י שיטת עלות מופחתת
)ריבית אפקטיבית  -בסיס צבירה(
)עקיבה( ,אלא אם מדובר בצדדים
קשורים

מניות בכורה
ניתנות לפדיון

ככלל ,מכשיר
התחייבותי )ייתכנו
מרכיבים הוניים(

ככלל ,מכשיר
התחייבותי )ייתכנו
מרכיבים הוניים(

מכשיר הוני  -לא יותרו הוצאות בשל
שערוך המכשיר.
דיבידנד  -לא יותר כהוצאה

תקבולים על חשבון
מניות

הוני /התחייבותי

הוני  /התחייבותי

מכשיר הוני  -לא יותרו הוצאות בשל
שערוך המכשיר
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תקני  IFRSשלא אומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
נכסים פיננסיים
הנושא
חלוקת
דיבידנד
בגין מכשיר
פיננסי
המסווג
כהתחייבות
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IFRS
)(IAS 32

תקינה ישראלית
)תקן (22

ככלל ,ריבית ,דיבידנדים ,הפסדים ורווחים
הקשורים למכשיר פיננסי ,או לרכיב
המהווה התחייבות פיננסית ,יוכרו ברווח או
בהפסד כהוצאה או כהכנסה.

הטיפול דומה לפי
התקינה הישראלית

כך ,לדוגמא ,תשלומי דיבידנד ,שמחויבים
חוזית ולא נתונים לשליטתה הבלעדית של
החברה ,יוכרו כהתחייבות פיננסית וישפיעו
על הוצאות המימון בהן תכיר החברה
)לדוגמא דיבידנד מחויב בגין מניות
הניתנות לפדיון יוכר כהוצאה בדומה
להכרה בריבית בגין אג"ח(

השלכות מס אפשריות
•לפי הוראות התקנים תיתכנה
חלוקות דיבידנדים אשר
תסווגנה כהוצאה לצרכים
חשבונאים
•ככלל ,בחינת המכשיר הפיננסי
המונפק יבחן לצרכי מס
באספקלריה של הזכויות
המוטבעות בו ומכוחן תיגזר
האבחנה לעניין החלוקה
)דיבידנד או הוצאות מימון(
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תקני  IFRSשלא אומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
נכסים פיננסיים
הנושא
פיצול רכיב
המרה
במכשירים
פיננסים
מורכבים

IFRS
)(IAS 32
אג"ח להמרה צמוד -
אג"ח כאמור נחשב ל"מכשיר מורכב",
קרי ,מכשיר הכולל מרכיב ההתחייבות
)המחויבות לתשלום מזומנים בעתיד(
ורכיב המרה למניות.
מאחר שסכום ההמרה אינו קבוע,
מרכיב ההמרה אינו רכיב "הוני".

אג"ח להמרה צמוד -
אג"ח כאמור נחשב כמכשיר
מורכב ,שכולל רכיב ההתחייבות
)המחויבות לתשלום מזומנים
בעתיד( ורכיב המרה למניות אשר
עומד בהגדרת רכיב "הוני".

פיצול המכשיר למרכיביו בעת ההכרה
לראשונה  -רכיב ההמרה )כנגזר( יוכר
לפי שווי הוגן ,ורכיב ההתחייבות יוכר
לפי ערך השייר.
טיפול בתקופות עוקבות -

פיצול המכשיר למרכיביו בעת
ההכרה לראשונה  -נמדוד תחילה
את רכיב ההתחייבות לפי שווי הוגן,
ואת רכיב ההמרה )הון( לפי ערך
השייר.
טיפול בתקופות עוקבות -

רכיב ההמרה יימדד מחדש לפי שווי
הוגן כנגד רווח או הפסד ויסווג במאזן
כהתחייבות פיננסית;
רכיב ההתחייבות יוכר לפי העלות
המופחתת על פי שיטת הריבית
האפקטיבית
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תקינה ישראלית
)תקן (22

השלכות מס אפשריות
כתוצאה מאימוץ הגישה
החשבונאית מוגדל מרכיב הנכיון
בשל הפרדת מרכיב ההמרה.
הוצאות המימון תגדלנה בדיוק
בגובה הערך שיוחס לרכיב ההוני.
 יש לשים לב כי בשוק עולה
אימוץ ה IFRS-מביא לגידול
בהוצאות המימון השוטפות  -עקב
מדידת רכיב ההמרה לפי שווי הוגן.
האם הוצאות אלו יותרו בניכוי
לצורך מס ,הגם שרשויות המס היו
רגילות להשקיף עד כה על רכיב
ההמרה כפריט הוני?

רכיב ההמרה לא יימדד מחדש;
רכיב ההתחייבות יוכר לפי העלות
המופחתת על פי שיטת הריבית
האפקטיבית
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תקני  IFRSשלא אומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
נכסים פיננסיים
הנושא
רווח מפדיון
מוקדם של
אג"ח המיר
צמוד
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IFRS
)(IAS 39 ;IAS 32

תקינה ישראלית
)תקן (22

השלכות מס אפשריות

הרווח נובע מהפרש שבין סך
המזומן ששולם )התמורה(
לבין ערכן בספרים של האג"ח
)ההתחייבות( ושל אופציית
ההמרה גם יחד .מאחר
שאופציית ההמרה שוערכה
לשווי הוגן ,הרווח או ההפסד
נובע בעיקר מפערי ריביות
בגין רכיב האג"ח
)ההתחייבות( בלבד

המזומן ששולם )התמורה( תפוצל
בין רכיב ההתחייבות )אג"ח
סטרייט( לרכיב ההמרה )הרכיב
ההוני(.
ייחוס התמורה ייעשה בדרך של
ייחוס שווי הוגן בגין פדיון רכיב
ההתחייבות והשייר ייוחס
ל"פדיון" רכיב ההון.
פדיון רכיב ההתחייבות )ההפרש
בין שווי ההתחייבות לערכה
בספרים( יוכר כרווח או הפסד;
פדיון הרכיב ההוני ייזקף ישירות
להון

•במקרה של ההכרה ברווח
בשל רכיב ההמרה ,חברות
שאימצו את כללי  IFRSימוסו
בעת הפדיון בגין רווח גדול
יותר .עם זאת ,הואיל ונרשמו
הוצאות מימון קודם לכן בגין
שיערוך רכיב ההמרה ,הרי
שלגביהן מדובר בהפרש עיתוי
בלבד
•פיצול תמורת הפדיון המוקדם
בין הרכיב ההתחייבותי לרכיב
ההוני מתבצע בהתאם לשיטת
השארית המעניקה דרגות
חופש למנפיק בקביעת הריבית
האפקטיבית .ייחוס תמורה
נמוכה לאג"ח יקטין את הרווח
מפדיון מוקדם.
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תקני  IFRSשלא אומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
נכסים פיננסיים
סוג
המכשיר
נגזרים
משובצים

(IAS 39) IFRS

תקינה ישראלית

יש לזהות ולהפריד נגזר משובץ מחוזה המארח ,התקינה הישראלית לא
דורשת הפרדת נגזרים
בהתקיים התנאים הבאים:
משובצים מחוזים מארחים
)א( המאפיינים והסיכונים הכלכליים של הנגזר
המשובץ אינם קשורים באופן הדוק ) closely
 (relatedלמאפיינים ולסיכונים הכלכליים של
החוזה המארח;
)ב( מכשיר נפרד עם אותם תנאים כמו הנגזר
המשובץ היה מקיים את ההגדרה של נגזר; וכן-
)ג( המכשיר המשולב אינו נמדד בשווי הוגן,
כאשר שינויים בשווי הוגן מוכרים ברווח או
הפסד

השלכות מס אפשריות
•האם הטיפול לצרכי מס יהא לפי
החוזה המשפטי או המהות
הכלכלית של החוזה?
•הפרדת העסקה לחוזה מארח
ולנגזר משובץ כפי שמתבצע
בחשבונאות ,עשוי לשנות את מקור
ההכנסה של החלק המהווה נגזר
משובץ )הוני/פירותי(
•למותר לציין כי הפרדה כאמור
עשויה להביא למצב בו לא ניתן
יהיה לקזז הפסד מעסקת ה-
 FORWARDכנגד ההכנסה
העיקרית מהחוזה המארח.

נגזר משובץ זה יטופל כמכשיר פיננסי לפי שווי
הוגן דרך רווח והפסד )כנגזר שהינו
(Freestanding
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תקני  IFRSשלא אומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
נכסים פיננסיים
הנושא

) IFRSבשונה מהתקינה הישראלית(
שינוי בתנאי התחייבות ) (Modificationלעומת -

גריעת
התחייבויות גריעת התחייבות ) - (Extinguishmentסילוק החוב
 /שחלוף
הקיים ,תוך הכרה ברווח או הפסד מסילוק והכרה בחוב
התחייבויות חדש על פי שוויו ההוגן
פיננסיות
על בסיס משמעותיות השינוי:

השלכות מס אפשריות
•

ברכישה עצמית של אג"ח – הטיפול לצרכי
מס יהא בהתאם לטיוטת חוזר מס הכנסה
לעניין ההכרה בהכנסה.

•

ברכישה עצמית של אג"ח להמרה – בדומה
לתקינה בכפוף להתאמות מסויימות.

•

בגריעת התחייבויות אחרות  -אימוץ הוראות
התקן )שיטת העקיבה(

מבחן איכותי  -כאשר ישנו שינוי משמעותי ביחס לתנאי
המקוריים של ההתחייבות
מבחן כמותי  -ערך נוכחי הנוכחי של יתרת תזרימי
המזומנים המהוונים באמצעות הריבית האפקטיבית
המקורית )לפני השינוי לעומת אחרי השינוי( שונה
לפחות ב10%-
.
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תקני  IFRSשלא אומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
מענקים מהמדען הראשי
הנושא
מענקים
מהמדען
הראשי

(IAS 20) IFRS

הטיפול במענק במועד קבלתו/הכרתו טיפול במענק בדומה ל-
לראשונה
;IFRS
ההבדל העיקרי ביחס
• עלויות מו"פ שנזקפות לרווח
לתקינה הבינלאומית נובע
והפסד
מהטיפול החשבונאי
• עלויות מו"פ שמהוונות כנכס
במחויבות להחזר המענק

לפי התקינה הבינ"ל ייתכן כי
סכום המענק יירשם
כהלוואה .כפועל יוצא ,מועד
רישום ההוצאה מוקדם ממועד
תשלום התמלוגים למועד בו
נרשמת ההתחייבות במאזן.

טיפול עוקב במחויבות להחזר
המענק בדרך של תשלום תמלוגים
עתידיים

נציין כי יתכן שהטיפול עומד
בסתירה לפס"ד אמין בקרה
)ע"א  (547/86אשר בית
המשפט לא התיר בו תביעת
הוצאות מו"פ שלא גרמו
לחסרון כיס אצל הנישום

• עיתוי ההכרה בהתחייבות
• אופן המדידה של ההתחייבות
וההצגה בדוחות הכספיים
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תקינה/פרקטיקה
ישראלית

השלכות מס אפשריות
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תקני  IFRSשלא אומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
הפרשות ותלויות
הנושא
הפרשות,
התחייבויות
תלויות
ונכסים
תלויים

(IAS 37) IFRS
הפרשה תוכר כאשר:
)א( לישות מחויבות בהווה
)משפטית או משתמעת(
כתוצאה מאירוע מהעבר;
)ב( יותר סביר מאשר לא
)More-likely- = probable
 ( than-notשיידרש תזרים
שלילי של משאבים כדי לסלק
את המחויבות; וכן -
)ג( ניתן לערוך אומדן מהימן
של סכום המחויבות.
מדידת ההפרשה בערך מהוון
)כאשר ערך הזמן הינו מהותי(

תקינה/פרקטיקה
ישראלית
בעיקרה מבוססת על
התקינה האמריקנית
):(FAS 5
• הכרה בהפרשה ברמת
סבירות של "צפוי"
probable
• בדרך כלל מדידת
ההפרשה הינה לפי ערכה
הבלתי מהוון

השלכות מס אפשריות
בתי המשפט )למשל בעניין תל רונן קבלנים בע"מ( קבעו,
כי יש מספר תנאים להכרה בחוב תלוי כהוצאה לצרכי
מס:
.1ההפרשה מחויבת לפי עקרונות חשבונאיים מקובלים;
.2הפרקטיקה החשבונאית מאפשרת קביעה מוסמכת של
סכום החוב;
.3יש בסיס ממשי להניח ,ברמה של "קרוב לוודאי" כי
החוב יהפוך בעתיד לחוב מוחלט .אין להגזים ולייחס
לביטוי זה כוונה כאילו מן המידה היה לדרוש דרגה כזו
של הסתברות שבעצם לא נותר כל הבדל בין חוב תלוי
לבין חוב ודאי ומוחלט.
.4קיימת התחייבות לצד ג'.
יש לבחון לפיכך את הסוגיה של הגדרת המונח "קרוב
לוודאי" שהותווה בפסיקה לאור הקריטריונים בכללים
החדשים לעניין ההכרה בהפרשה – More Likely Than
.Not
יתכן שיעלה צורך לקבל הבהרות לחוות דעת
משפטיות המתקבלות לצרכים חשבונאיים על מנת
שתשמשנה גם לצורכי מס
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תקני  IFRSשלא אומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
הפרשות ותלויות
הנושא
מחויבות
משתמעת
) constructive
(obligation

חוזים
מכבידים

(IAS 37) IFRS

תקינה/פרקטיקה
ישראלית

מחויבות משתמעת הינה מחויבות הנובעת אין תקינה מפורשת
בעניין
מפעולות הישות כאשר:
)א( באמצעות דפוס התנהגות המבוסס על
ניסיון העבר ,במדיניות שפורסמה ,או
הודעה עדכנית ) (currentאחרת ספציפית
במידה מספקת ,הישות גרמה לצדדים
אחרים להבין שהיא תקבל על עצמה
אחריות מסוימת; וכן -
)ב( כתוצאה מכך ,הישות יצרה בקרב
אותם צדדים אחרים ציפייה תקפה ) valid
 (expectationשהיא תמלא אחריות זו
חוזה מכביד  -חוזה שהעלויות הבלתי
פרקטיקה מגוונת בעניין
נמנעות לצורך עמידה במחויבויות על פי
החוזה עולות על ההטבות הכלכליות
החזויות להתקבל על פיו;
קיומו של חוזה מכביד יביא להכרה
בהפרשה

השלכות מס אפשריות


יש לבחון כללי ההכרה
בהפרשות בהתאם למבחנים
המתוארים לעיל



האם לצורכי מס יש לחרוג
מעיקרון המימוש ולהכיר
בהפסד טרם מימושו מקום
בו החברה התקשרה בחוזה
מכביד?
במידה וכן ,מהי רמת
הוודאות שצריכה להיות לגבי
ההפסד הצפוי?
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תקני  IFRSשלא אומצו כחלק מתקני חשבונאות ישראליים
חכירות מינהל
הנושא

(IAS 17) IFRS

תקינה/פרקטיקה ישראלית

בהתאם לפרקטיקה הישראלית -
עד תום שנת - 2009
חכירות
חכירת קרקע מהמנהל נחשבה חכירה הכרה בסכום ששולם למנהל
קרקעות
מקרקעי ישראל כקרקע במסגרת
תפעולית.
ממינהל
הרכוש הקבוע ללא הפחתתה
לפיכך הסכום ששולם למינהל מייצג
מקרקעי
תשלומי חכירה מראש אשר הוכרו בקו
ישראל
ישר לאורך "תקופת החכירה" )כולל
)שאינן נדל"ן התחשבות באופציית הארכה בנסיבות
להשקעה(
מסוימות(;
החל מיום  1/1/2010ביישום
רטרואקטיבי )למעט אם יושם מוקדם(
חכירת קרקע ממינהל לתקופה של 49
שנים )עם או בלי אופציית הארכה
לתקופה נוספת( נחשבת חכירה
מימונית.
תשלומי החכירה נחשבים כרכוש
קבוע ,אשר מופחת לאורך "תקופת
החכירה"
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השלכות מס אפשריות
חכירות עד  25שנה – תקנות ניכוי
דמי חכירה
חכירות מעל ל 25-שנה נחשבת
כ"זכות במקרקעין" הכפופה למס
שבח )אירוע במישור ההוני(.
הערה :טיפול חריג על פי הפסיקה
לגבי חכירות תפעוליות שבין 25-
 49שנה בהתאם לעקיבה
חשבונאית.
כפועל יוצא מהטיפול החשבונאי לפי
 ,IFRSייתכנו הוצאות פחת אשר
נרשמות בהתאם ל IFRS-ואשר
אינם נרשמות כלל על פי
הפרקטיקה הישראלית.
לפיכך ,עשויים להיווצר מצבים בהם
הוצאות הפחת עשויות שלא להיות
מותרות בניכוי כיון שעל פי
הפרקטיקה בישראל החכירה
נחשבה לקרקע שאיננה מופחתת
PricewaterhouseCoopers Israel

השפעה על סעיף "העודפים" בעקבות יישום ה  IFRS -לראשונה
דוגמאות לנושאים שהשפיעו על יתרת העודפים למאזן הפתיחה )בדרך כלל ה 1-בינואר (2007
בעת יישום לראשונה של כללי ה:IFRS -
•

פריטי רכוש קבוע שבשימוש החברה שיוצגו במאזן הפתיחה לפי  IFRSלפי שוויים ההוגן בין אם
מדובר על בחירת מדיניות)*( של הערכה מחדש או שמדובר באימוץ ההקלה המאפשרת למדוד
רכוש קבוע במועד המעבר לפי  ,Deemed Costואשר הוצגו בעבר על פי התקינה הישראלית
לפי עלותם המופחתת;

•

נדל”ן מניב )נדל”ן להשקעה( שיוצג לראשונה במאזן הפתיחה לפי  IFRSלפי שוויו ההוגן ,ואשר
הוצג בעבר על פי התקינה הישראלית לפי עלותו המופחתת )*(;

•

נגזרים משובצים שיוצגו לראשונה במאזן הפתיחה לפי  IFRSכנכסים או כהתחייבויות לפי שווים
ההוגן ,ואשר לא קיבלו ביטוי נפרד בעבר במאזני החברה על פי התקינה הישראלית;

•

התחייבות לסיום יחסי עובד-מעביד  IAS 19 -אשר יוצגו במאזן הפתיחה לפי כללי הIFRS-
בהתאם לגישה האקטוארית ,ואשר הוצגו עד למועד זה בהתאם לגישת הShut Down-

)*( השפעה זאת תקפה רק אם המדיניות שהחברה המדווחת יישמה לפי התקינה הישראלית שונה מהמדיניות
שנבחרה לפי IFRS
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השפעה על סעיף "העודפים" בעקבות יישום ה  IFRS -לראשונה
במסגרת חוק החברות נקבעה מסגרת של כללים למדידת סכום הרווחים אשר ניתן
לחלקם כדיבידנד לבעלי המניות ,מבלי שחלוקה זו תפגע בעקרון הבטחת "כרית
הביטחון" של הנושים )ההדגשה שלנו(:
•

•

"עודפים" – “סכומים הכלולים בהון של חברה ושמקורם ברווח הנקי שלה כפי
שנקבע לפי כללי חשבונאות מקובלים ,וכן סכומים אחרים הכלולים בהון לפי כללי
חשבונאות מקובלים ושאינם הון מניות או פרמיה שהשר קבע שיראו כעודפים”.
"רווחים" )לעניין מבחן הרווח( " -יתרת עודפים או עודפים שנצברו בשנתיים
האחרונות ,לפי הגבוה מבין השנים ,והכל על פי הדוחות הכספיים המותאמים
האחרונים ,המבוקרים או הסקורים ,שערכה החברה ,ובלבד שהמועד שלגביו
נערכו הדוחות אינו מוקדם ביותר מששה חודשים ממועד החלוקה".

סוגיה משפטית:
האם ניתן לחלק את כל העודפים שנוצרו כתוצאה מהחלת כללי ה ,IFRS-הגם שמקורם
אינו ברווח הנקי על פי דיני החברות )כדוגמת רווחי שערוך שנבעו מהערכה מחדש של
נדל"ן להשקעה אשר קיבלה ביטוי ביתרת הרווחים של החברה )לרבות מקרים בהם כללי
ה IFRS-אומצו לראשונה(?
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השפעה על סעיף "העודפים" בעקבות יישום ה  IFRS -לראשונה
סוגיות מס:
 כיצד יטופלו סכומים שנרשמו כפערי תקינה במועד המעבר ל ?IFRS-האם הוראת
השעה חלה גם על סכומים אלו או שהטיפול יחול באופן חלקי או מלא גם לפני שנת
?2010
 בעקבות התיקון קיימת לכאורה אי בהירות באשר לחלוקה של רווחי שערוך נדל"ן
להשקעה שנצברו בשנים ) 2007-2009התייחסות התיקון היא לחישוב הכנסה חייבת
ולא להכנסה חשבונאית( .אולם מה הדין לגבי רווחים שנצברו בשנים קודמות )קודם ל-
 (2007ומאוחרות ) 2010ואילך(?
 חלוקת רווחים חשבונאים שמקורם אינו ברווח הנקי )כגון רווחי שיערוך( – האם יחשבו
כחלוקת דיבידנד לצרכי
מס או ,לחילופין ,כרווח הון?
 בהיעדר מקורות אחרים במפעל מאושר ,ייתכן ורשויות המס יבקשו לסווג מחדש חלוקה
זו לרווחי המפעל הפטור
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