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צוות  – 4 IFRSנכסים והתחייבויות תלויות ,מטבע הפעילות
חברי הצוות



רגינה אונגר ,מנכ"ל ,קמן אחזקות
רו"ח אבי נוימן ,מנהל מחלקת המסים PwC ,ויועץ הפורום לנושא IFRS

להלן המלצות הצוות בנושאים השונים
 – 73 IASהתחייבויות תלויות
 9.הפרשות לתביעות  -הצוות ממליץ שלא להוסיף את התיקון המוצע לסעיף  ,.3שכן ההלכה
מפי הפסיקה התאימה לעולם החשבונאי הקודם ,טרם ה 9IFRS-כלומר היות והרשות אינה
מקבלת את החשבונאות של ה IFRS-בנושא ,הצוות ממליץ להותיר את המצב הקיים  -שבו
יש לבחון כל מקרה תביעה לגופו9
אם קיבלו רשויות המס את עקרון ההפרשה ,את סבירותה ,אין סיבה לקיים דיון על גובהה9
אחרת נדרש לתיקון של סעיף המסים הנדחים ,לפיכך יש להותיר את המצב הקיים על כנו,
גם במקרה שבו תוכר ההפרשה – היא תוכר לפי החשבונאות בערך נוכחי בלבד 9כלומר
ההפרשים בין החשבונאות לבין המס יהיו רק הפרשי עיתוי ויוכרעו לעניין ההתרה על פי
הסתברות התממשות התביעה9
ממסקנות הועדה נגזר הצורך להסתייע ,לכאורה ,בשתי חוות דעת נפרדות – האחת
חשבונאית ואחת לצרכי מס 9עמדת הצוות היא ,כי לא ייתכן שיוכנו שתי חוות דעת ,יש חוות
דעת אחת הנכונה לצרכי מס ולצרכים ציבוריים9
התיקון המוצע לסעיף  .3יגרום להקדמה תזרימית משמעותית כמעט לכל חברה נישומה,
ולמעשה "שנת המעבר" עלולה לגרום לקריסה 9על מנת שחברות לא יגזימו בהפרשות
לתביעות תלויות אנו מציעים לשקול באם ההתחייבות לא מומשה  -לשלם את המס לפי
שיעור המס החל בשנה בה בוצעה ההפרשה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית (מעין תיקון דוח
מס אחורנית)9
בהגדרת "מחויבות משפטית" המופיעה בתזכיר החוק הצוות ממליץ להסיר את הסיפא
"999הנובעת מייצור הכנסה שהופקה בעבר"9
סוגיות ספציפיות:
א9

חוזה מכביד – לא ברור מדוע הוחרג ענין חוזה מכביד והותירו על בסיס מזומן ולא על
בסיס הפרשה – שהרי מדובר בהפרשה שהיא רק עיתוי ובסבירות גבוהה מאוד
תבוצע בפועל ,להבדיל מהפרשות בגין חוזה משפטי ,אשר סבירות התממשותן מוטלת
בספק9
בחוזה מכביד בד"כ ההסתברות למימוש ההפרשה היא קרוב לוודאי ,בניגוד לדיון על
הפרשות אחרות כאמור לעיל 9לא ברור מדוע מיושם עקרון המימוש לגבי פעילות
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עסקית של החברה והכנסות והוצאות פירותיות במיוחד כשהעסק מדווח על בסיס
צבירה9
הוצאות פירוק ,פינוי ושיקום – גלילות עמדת הצוות היא כי  9אין צורך להחריג הוצאות
אלה ,שמשליכות על יצירת פערים בין החשבונאות למס 9אין צורך להבחין בין הוצאות
אלה להוצאות מימון בגין הנכס ,למשל 9בפס"ד פי גלילות ע"א  473.38אף בית
המשפט העליון לא פסל את האפשרות להתיר בהתאם לסעיף  .3לפקודה הוצאות
(מימון) אשר נבעו מהפרשים בין רישום הנכס חשבונאית לאופן רישומו לצרכי מס9
הפרשה לאחריות – יש להחריגה מסעיף  )8( .3א' 9גם חוזרי מ"ה הכירו בכך בעבר9
הפרשה בגין שינוי מבני (רה-ארגון) – אם יש חובה לעמוד בהתחייבות משפטית,
עליה להיות מוכרת לצרכי מס 9עלויות בגין שינוי מבני לעסק חי ונושם הוא מהלך
עסקים רגיל ,שחברות נוהגות בו באופן רגיל ומקובל9
מוצע להחריג רק מצב של שינוי מבני שכרוך בעסקת מניות ,שאז יש לקיים דיון לגופו
של ענין בשאלת התרת ההוצאות ,בהסדר מול רשות המסים9

נכסים תלויים
אין המלצות9

מטבע חוץ 2. IAS
אם מקבלים את יאס  ,23סולו  ,IFRSלצורך חישוב ההכנסה החייבת ,שלא משנה את מטבע הפעילות,
נשארים בדוח הזה גם לנושא מטבע חוץ 9כלומר מטעמי נוחות ופשטות ,מטבע הפעילות ממנו יוצאים
לדוח ההתאמה ראוי שיהיה לפי מטבע הפעילות החשבונאי9
יש לבחון את רלוונטיות "התקנות הדולריות" הואיל ובהנחה שרשויות המס מחילות את סולו IFRS
לצרכי מס ,אין סיבה לסטות ממנו לנושא זה9
מוצע שועדה נפרדת תבחן את הנושא לעומק ,לרבות האפשרות לביטול התקנות הדולריות (סוגיה
שהייתה במחלוקת)9
מוצע שכל עוד אין הכרעה של ועדה מיוחדת ,כל מה שכתוב בדוח סולו  IFRSיהיה מקובל לצורך דוח
ההתאמה9
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