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של הוועדה לפרשויות  21פרשות מספר 

  של דיווח כספי בילאומי

  היטלים

IFRIC Interpretation 21 

Levies 
כוללת תיקוים הובעים מתקי דיווח כספי בילאומיים, אשר  גרסה זו

ליואר  1ומועד תחילתם לא מאוחר מיום  2021במאי  31 פורסמו עד
2022.  
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  תוכן עייים

החל  
 ףסעימ

של הוועדה לפרשויות של  21ות מספר פרש
  דיווח כספי בילאומי

  היטלים

 

    הפיות
 1  רקע

  2  תחולה

  7  סוגיות

  8  עמדה מוסכמת

    :א ספח
    מועד תחילה והוראות מעבר

    *דוגמאות להמחשה

    *בסיס למסקות
    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  לא תורגם לעברית   *
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של הוועדה לפרשויות של דיווח  21פרשות מספר 
  בילאומי כספי

  היטלים
  

 היטליםשל הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי  21פרשות מספר 
)IFRIC 21( ספח 14-1, מפורטת בסעיפיםות מספר א ובשל הוועדה  21. פרש

בסיס דוגמאות להמחשה ולפרשויות של דיווח כספי בילאומי מלווה על ידי 
בהקדמה לתקי יות קבעו התחולה והמעמד המחייב של הפרשולמסקות. 

  .דיווח כספי בילאומיים
  

  הפיות

 דוחות כספיים תהצג 1 תקן חשבואות בילאומי •
 
מדייות חשבואית, שיויים באומדים  8תקן חשבואות בילאומי  •

 חשבואיים וטעויות
  
 מסים על ההכסה  12תקן חשבואות בילאומי  •
  
אי במעקים טיפול החשבוה 20תקן חשבואות בילאומי  •

 ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי
  
 גילויים בהקשר לצד קשור 24בילאומי  חשבואותתקן  •
  
 דיווח כספי לתקופות בייים  34תקן חשבואות בילאומי  •
  
הפרשות, התחייבויות תלויות וכסים  37תקן חשבואות בילאומי  •

 תלויים
  
 כספי בילאומי של הוועדה לפרשויות של דיווח 6פרשות מספר  •

פסולת ציוד  -התחייבויות הובעות מהשתתפות בשוק ספציפי 
  .חשמלי ואלקטרוי

  

  רקע

הוועדה לפרשויות של דיווח . היטל להטיל על ישות עשויהממשלה  .1
הטיפול לגבי  ותהחיקבלת ל פיותקיבלה  כספי בילאומי

את משלמת ר שאהיטלים בדוחות הכספיים של ישות בהחשבואי 
בהתחייבות לשלם היטל  ההכרה ועדמתייחסת למ ל. השאלההיטה
הפרשות,  37בהתאם לתקן חשבואות בילאומי  תמטופלר שא

 התחייבויות תלויות וכסים תלויים.



IFRIC 21   

 

 1792

  תחולה

אם החשבואי בהתחייבות לשלם היטל  טיפולדה ב פרשות זו .2
 .37בתחולת תקן חשבואות בילאומי  מצאתהתחייבות זו 

בטיפול החשבואי בהתחייבות לשלם היטל  אף דה זו פרשות
 .עיתויו ודאייםשסכומו ו

 

פרשות זו איה דה בטיפול החשבואי בעלויות הובעות מהכרה  .3
. ישויות צריכות ליישם תקים אחרים כדי בהתחייבות לשלם היטל

לכס או  גורמתלשלם היטל בהתחייבות ההכרה להחליט אם 
 הוצאה.ל

  

ים לממשאבים המגשל  תזרים שליליטל הוא לצורך פרשות זו, הי .4
בהתאם  אשר מוטל על ישויות על ידי ממשלות ,הטבות כלכליות

 :הוציא, לת)תקו(כלומר, חוקים ו/או קיקה חל
  

בתחולת מצאים אשר  של משאבים שליליים םתזרימי  )א(
בתחולת ר מצאים שאהכסה ם על סימ ןוגכ( קים אחריםת

 וכן );ם על ההכסהמסי 12תקן חשבואות בילאומי 
 

בשל הפרות אשר מוטלים אחרים עושים קסות או   )ב(
 .יקהחקה

  
ת וגופים ות ממשלתייומתייחס לממשלה, סוכו "ממשלה"המוח 
  .בילאומייםלאומיים או בין אם מקומיים, דומים 

  

 ,שירותים עבור לרכישת כס, אום ששולם על ידי ישות תשלו .5
מקיים את ההגדרה של עם ממשלה, איו  חוזיהסכם  מסגרתב

 היטל.
 

ישות איה דרשת ליישם פרשות זו להתחייבויות הובעות  .6
   .)emissions trading schemesזיהום ( מכסותסחר ב הסדרימ

  

  סוגיות

כדי להבהיר את הטיפול החשבואי בהתחייבות לשלם היטל,  .7
 :פרשות זו דה בסוגיות הבאות

 

ההכרה בהתחייבות בגיו דרשת  הו האירוע המחייב אשרמ  )א(
 לשלם היטל?
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לפעול בתקופה עתידית יוצר כלכלי להמשיך  אילוץהאם   )ב(
 בעקבות פעילות יידרשאשר שלם היטל ל משתמעת מחויבות

  בתקופה עתידית?
  

יש מחויבות בהווה  שותליש עולה החת העסק החימהאם   )ג(
 בתקופה עתידית? ותליפעעקבות לשלם היטל שיידרש ב

  

או בקודת זמן  צרתלשלם היטל ו האם ההכרה בהתחייבות  )ד(
 בהדרגה על פי זמן?וצרת שמא, בסיבות מסוימות, 

  

אשר בגיו דרשת ההכרה בהתחייבות מהו האירוע המחייב   )ה(
 הושג סף מיימלי?אם  ר מתחייבשאלשלם היטל 

  

בדוחות בהתחייבות לשלם היטל האם העקרוות להכרה   )ו(
הם יים ח הכספי לתקופת ביוויהכספיים השתיים ובד

 זהים?
  

  עמדה מוסכמת 

הוא התחייבות לשלם היטל  דרשתבגיו אירוע המחייב אשר ה .8
ה על ידי תזוההיא , כפי ששלום ההיטלשגרמה לתהפעילות 

היא  תשלום היטלל תרמוגשהחקיקה. לדוגמה, אם הפעילות 
מבוסס על זה היטל של חישוב הבתקופה הוכחית והכסות הפקת 

, האירוע המחייב להיטל זה ה הקודמתבתקופהופקו ההכסות ש
הוא הפקת ההכסות בתקופה הוכחית. הפקת ההכסות בתקופה 

איה מספיקה, כדי ליצור מחויבות הקודמת היא הכרחית, אך 
 בהווה.

 

בעקבות לישות אין מחויבות משתמעת לשלם היטל שיידרש  .9
מבחיה אלצת  ישותכך שהכתוצאה מפעילות בתקופה עתידית 

 המשיך לפעול בתקופה עתידית זו.לכלכלית 
  

משמעה  ןדוחות כספיים בהתאם להחת העסק החי אי ה שלהכה .10
בעקבות שלישות יש מחויבות בהווה לשלם היטל אשר יידרש 

 פעילות בתקופה עתידית.
  

ההתחייבות לשלם היטל מוכרת בהדרגה אם האירוע המחייב  .11
לתשלום  תרמושגמתרחש על פי תקופת זמן (כלומר, אם הפעילות 

). על פי תקופת זמן תה על ידי החקיקה, מתרחשתשזוה היטל, כפי
הכסות על פי של  ההפקהלדוגמה, אם האירוע המחייב הוא 
שהישות מפיקה כל מוכרת כתקופת זמן, ההתחייבות המקבילה 

 הכסות.האת 
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, ושגמסף מיימלי ר שאכ וצרתאם המחויבות לשלם היטל  .12
ממחויבות זו יהיה עקבי  תשוצרות הטיפול החשבואי בהתחייב

לפרשות זו (בייחוד,  14-8 בסעיפיםשקבעו  עם העקרוות
אם האירוע המחייב הוא השגת סף לדוגמה,  ).11-ו 8בסעיפים 

הכסות או מכירות מיימלי של סכום  ןוג(כמיימלי פעילות 
ר שא), ההתחייבות המקבילה מוכרת כשיוצרומוצרים שהופקו או 

 .מיימלי זה מושג סף פעילות
  

את אותם עקרוות בדוח הכספי לתקופת בייים יישם תישות  .13
, בדוח הכספי מכך . כתוצאהשיושמו בדוחות הכספיים השתיים

 לתקופת בייים, התחייבות לשלם היטל:
  

את ההיטל בסוף  וכר אם אין מחויבות בהווה לשלםתלא   )א(
 ; וכןביייםתקופת הדיווח 

 

בסוף קיימת לשלם את ההיטל  תוכר אם מחויבות בהווה  )ב(
 יווח בייים.תקופת הד

 

אין לה  הישות שילמה מראש היטל אבל עדייןכיר בכס אם תישות  .14
  לשלם היטל זה.מחויבות בהווה 
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  ספח א

  מועד תחילה והוראות מעבר 

ויש לו את אותה סמכות  של הפרשותחלק בלתי פרד  מהווהספח זה 
  .פרשותכמו לחלקים אחרים של ה

 

 1לתקופות שתיות המתחילות ביום פרשות זו ישות תיישם  .1א
אם ישות  .תרמויותר או לאחריו. יישום מוקדם  2014ביואר 

עליה לתת גילוי  ,יותר מתמוקדלתקופה  הפרשותאת  מתיישמ
 .לעובדה זו

 

של  הראשולובעים מיישום במדייות החשבואית השיויים  .2א
 8תקן חשבואות בילאומי פרשות זו יטופלו למפרע בהתאם ל

 .וטעויות םמדייות חשבואית, שיויים באומדים חשבואי
  



��

 

  


