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  מסים על ההכסה 12בילאומי חשבואות תיקוים לתקן 

  

טקסט חדש וספת גם דוגמה.  26לסעיף בהמשך . ז וספים98-א ו29א, 27וסעיפים  מתוקן 29סעיף 
  אים מתוקים אך כללו לצורך הבת ההקשר. 28-ו 27(ד), 26, 24סעיפים  קו תחתון.במסומן 

  

  פרשים זמיים היתים ליכויה

כס מסים דחים יוכר בגין כל ההפרשים הזמיים היתים ליכוי, במידה שצפוי  .24
שתהיה הכסה חייבת שכגדה יתן יהיה לצל את ההפרש הזמי היתן ליכוי, אלא אם 

כס או בהתחייבות בעסקה אשרה בובע מההכרה לראשו דחיםכס המסים ה:  
  

 יה צירוף עסקים; וכןא  )א(
 

בעת העסקה, איה משפיעה על הרווח החשבואי וגם איה משפיעה על ההכסה   )ב(
  החייבת (ההפסד לצורך מס). 

  
המיוחסים להשקעות בחברות בות,  ,יתים ליכויאולם, לגבי הפרשים זמיים ה

וכר בהתאם י, כס מסים דחים יםמשותפ הסדריםויות בכולז יפים ובחברות כלולות,בס
  .44לסעיף 

  
...  
  

  הלן דוגמאות להפרשים זמיים היתים ליכוי, שגורמים ליצירה של כסי מסים דחים:ל .26
  

 ...  ) (א

  
וצע כסים מסוימים עשויים להיות מוצגים בשווי הוגן, או שיתן לשערכם, מבלי שיב  (ד) 

). הפרש זמי היתן ליכוי וצר אם בסיס 20תיאום מקביל לצורכי מס (ראה סעיף 
  המס של הכס עולה על ערכו בספרים.

  

  (ד) 26דוגמה הממחישה את סעיף 

  :2זיהוי הפרש זמי היתן ליכוי בסוף שה 

 000,1, מכשיר חוב בעל ערך ומילי של 1ש"ח, בתחילת שה  1,000ישות א רוכשת עבור 
העומדת לתשלום בסוף כל  %2שים וושא שיעור ריבית של  5ון בעוד דיש"ח העומד לפ

  . מכשיר החוב מדד בשווי הוגן.%2הוא  תשה. שיעור הריבית האפקטיבי

בשיעורי ריבית  עלייהש"ח כתוצאה מ 918-, השווי ההוגן של מכשיר החוב ירד ל2בסוף שה 
כל תזרימי המזומים החוזיים אם היא תמשיך . צפוי שישות א תגבה את %5 -השוק ל

  להחזיק במכשיר החוב.

רווחים (הפסדים) כלשהם בגין מכשיר החוב חייבים במס (יתים ליכוי) רק בעת מימושם. 
של מכשיר החוב מחושבים לצורכי  דיוןפמההרווחים (ההפסדים) הובעים מהמכירה או 

  ת של מכשיר החוב.מס כהפרש בין הסכום שגבה לבין העלות המקורי

  בהתאם לכך, בסיס המס של מכשיר החוב הוא העלות המקורית שלו.

  

  

  

  המשך...
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  ...המשך

  (ד)26דוגמה הממחישה את סעיף 

 918ההפרש בין הערך בספרים של מכשיר החוב בדוח על המצב הכספי של ישות א בסך 
 2בסוף שה  82וי בסך ש"ח יוצר הפרש זמי יתן ליכ 1,000ש"ח לבין בסיס המס שלו בסך 

(ד)), מבלי להתחשב אם ישות א צופה להשיב את הערך בספרים של 26-ו 20(ראה סעיפים 
מכשיר החוב על ידי מכירה או על ידי שימוש, כלומר על ידי החזקת המכשיר וגביית תזרימי 

  המזומים החוזיים, או על ידי שילוב של השיים. 

יכוי הם הפרשים בין הערך בספרים של כס או שהפרשים זמיים יתים לזאת מאחר 
אשר תוצאתם תהיה סכומים התחייבות בדוח על המצב הכספי לבין בסיס המס שלהם 

היתים ליכוי לצורך קביעת הכסה חייבת (הפסד לצורך מס) בתקופות עתידיות, כאשר 
משיגה יכוי  ). ישות א5הערך בספרים של הכס או ההתחייבות יושב או יסולק (ראה סעיף 

ש"ח לצורך קביעת הכסה חייבת (הפסד לצורך  1,000לבסיס המס של הכס בסך  שווה ערך
  .דיוןמס) במכירה או בפ

  

יכוי גורם ליכויים בקביעת ההכסה החייבת להיפוך של הפרשים זמיים היתים ה .27
 ישותמו לבתקופות עתידיות. אולם, הטבות כלכליות בצורה של הפחתות בתשלומי המס יזר

תרוויח הכסה חייבת בסכומים מספיקים שכגדה יתן יהיה לקזז את  ישותרק אם ה
כסה חייבת ה בכסי מסים דחים רק כאשר צפוי שתהיה המכיר ישותהיכויים. לפיכך, 

 שכגדה יתן יהיה לצל את ההפרשים הזמיים היתים ליכוי.
  

שכגדה יתן יהיה לצל הפרש זמי היתן  כאשר ישות מעריכה אם תהיה הכסה חייבת  א.27
, הישות מביאה בחשבון אם חוק מס מגביל את המקורות של הכסה חייבת שכגדה ליכוי

יתן יהיה לבצע יכויים בעת ההיפוך של הפרש זמי יתן ליכוי זה. אם חוק מס איו מטיל 
מגבלות כאמור, ישות מעריכה הפרש זמי יתן ליכוי בשילוב עם כל ההפרשים הזמיים 

אולם, אם חוק מס מגביל את היצול של הפסדים ליכוי  היתים ליכוי האחרים שלה.
כגד הכסה מסוג מסוים, הפרש זמי יתן ליכוי בחן בשילוב רק עם הפרשים זמיים 

  יתים ליכוי אחרים מהסוג המתאים.

  

פוי שתהיה הכסה חייבת שכגדה יתן יהיה לצל הפרש זמי היתן ליכוי, כאשר יהא זה צ .28
רשים זמיים חייבים במס, המתייחסים לאותה רשות מס ולאותה ישות ישם מספיק הפ

 חייבת במס, ואשר חזויים להתהפך:
 
  ה של ההיפוך החזוי של ההפרש הזמי היתן ליכוי; אופבאותה תקו  )א(

  

תקופות אליהן יתן להעביר קדימה או אחורה הפסד לצורך מס, הובע מכס ב  )ב(
  המסים הדחים.

  
ים הדחים מוכר בתקופה בה וצרים ההפרשים הזמיים סיבות כאלה, כס המסב

  היתים ליכוי.
  

אשר אין מספיק הפרשים זמיים חייבים במס המתייחסים לאותה רשות מס ולאותה כ .29
  במידה:רק ישות חייבת במס, כס המסים הדחים מוכר 

  

תהיה הכסה חייבת בסכום מספיק, המתייחסת לאותה רשות מס  ישותפוי שלצש  )א(
אותה תקופה של ההיפוך הצפוי של ההפרש הזמי היתן ב ,ה ישות חייבת מסולאות

ליכוי (או בתקופות אליהן יתן להעביר קדימה או אחורה הפסד לצורך מס, הובע 
מכס המסים הדחים). כדי להעריך אם תהיה לישות הכסה חייבת בסכום מספיק 

 ישות: בתקופות עתידיות,
 

)i(      ה משווה את ההפרשים הזסה חייבת עתידית שאייכוי להכים ליתיים המ
כוללת יכויי מס הובעים מהיפוך של הפרשים זמיים יתים ליכוי אלה. 

מראה את המידה שבה הכסה חייבת עתידית היא מספיקה לישות השוואה זו 
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על מת לכות את הסכומים הובעים מההיפוך של הפרשים זמיים יתים 
 ןליכוי אלה; וכ

 
)ii(      יים  מתעלמת עליה להתעלםובעים מהפרשים זממסכומים חייבים במס ש

כס המסים הואיל והיתים ליכוי אשר חזויים להיווצר בתקופות עתידיות, 
ידרוש גם , יתים ליכויהפרשים זמיים הדחים שיווצר כתוצאה מאותם 

  או הוא שתיווצר הכסה חייבת עתידית בכדי שיתן יהיה לצלו; 
  

הזדמויות לתכון מס, אשר ייצרו הכסה חייבת בתקופות  ישותיימות בידי הקש  )ב(
 המתאימות.

  

הישות בסכום העולה על  ם אחדים שלאומדן ההכסה החייבת עשוי לכלול השבה של כסי  א.29
הערך בספרים שלהם אם קיימות ראיות מספיקות שצפוי שהישות תשיג זאת. לדוגמה, 

י הוגן, הישות תשקול אם קיימות ראיות מספיקות על מת להגיע כאשר כס מדד בשוו
למסקה שצפוי שהישות תשיב את הכס בסכום העולה על ערכו בספרים. זה עשוי להיות 
המקרה, לדוגמה, כאשר ישות מצפה להחזיק מכשיר חוב הושא ריבית קבועה ולגבות את 

  תזרימי המזומים החוזיים.

  

                    מועד תחילה

...  
  

בילאומי חשבואות (תיקוים לתקן  הכרה בכסי מסים דחים בגין הפסדים שלא מומשו  .ח98
א ואת הדוגמה 29-א ו27פים והוסיף את סעי 29ף , תיקן את סעי2016יואר ), שפורסם ב12

 1 -התקופות שתיות המתחילות ביום לישות תיישם תיקוים אלה . 26לסעיף בהמשך 
לתקופה . יישום מוקדם מותר. אם ישות מיישמת תיקוים אלה או לאחריו 2017ביואר 

 מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו. ישות תיישם תיקוים אלה למפרע בהתאם 
. מדייות חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות 8לתקן חשבואות בילאומי 

של ההון לתקופה י ביתרת הפתיחה שיויתן להכיר באולם, ביישום לראשוה של התיקון, 
להשוואה המוקדמת ביותר שמוצגת בעודפים (או ברכיב אחר של ההון, אם מתאים) ללא 
הקצאת השיוי בין יתרת הפתיחה של העודפים לבין יתרת הפתיחה של רכיבים אחרים 

  עליה לתת גילוי לעובדה זו. בהון. אם ישות מיישמת הקלה זו,
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    


