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הטבות לעובדים
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חברי הצוות:
ליאת שדמי ,אהוד לוריא ,צבי פרידמן ,יהושוע הזנפרץ ,מנחם רהב
)מציגים :יהושוע וליאת(

כללי )(1
ע את הטיפול החשבונאי
לקבוע
התקן היא ק
• מטרת קן
ואת הגילוי המוצג בדוחות הכספיים של המעבידים
ם.
לעובדים
לגבי הטבות לעובד
לגב
• תקן זה יחול לגבי כל ההטבות לעובדים ,למעט
ות"(.
(.
מניות
אלה שבתחולת " ) IFRS 2תשלום מבוסס מנ

2

כללי )(2
ההטבות לעובד כוללות את אלה הניתנות:
הניתנות:
• במסגרת תוכניות רשמיות /הסדרים רשמיים
אחרים בין ישות לבין עובדים בודדים ,קבוצות
של עובדים או מייצגיהם;
לדרישות חוקיות /הסדרים ענפיים ,שבהם
• כפוף ל
להפקיד לתוכניות ממשלתיות,
ק
ישויות נדרשות
ענפיות או אחרות; או,
למחויבות
בות
רשמית הגורמת למחו
בלתי רשמ ת
מדיניות בלת
לפי מד נ ות
• לפ
משתמעת.
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כללי )(3
מחוייבות משתמעת:
• מדיניות בלתי רשמית גורמת למחויבות משתמעת
ת אלא לשלם
ריאלית
אין חלופה ר אל
לישות א ן
כאשר ל שות
הטבות לעובד.
• מחוייבות זו נובעת כאשר קיים נוהג לפיו המעביד
נוהג לתת הטבות מסוג מסוים ) לדוגמא :בונוסים,
לחג( בתקופת עבודה מסוימת כך שהעובד
שי ל
לקבל הטבות אלו.
עבודה זו ק
תקופת ע
מצפה בתום ק
• אם לא ישולמו הטבות אלו ייגרם נזק מהותי ליחסי
עובד-מעביד.
4

כללי )(4
• התקן מגדיר  4סוגי הטבות לעובדים:
לטווח קצר – כגון ,שכ"ע והפרשות
הטבות לט
 .1ט
1
סוציאליות ,חופשה ,מחלה ,בונוסים.
 .2הטבות לאחר העסקה – כגון ,פנסיה ,מענק
פיטוריןן.
פיצויי פ טור
ם ,פ צו
לפנסיונרים
שי לחג לפנס ונר
הסתגלות ,ש
 .3הטבות אחרות לזמן ארוך – כגון ,שנת שבתון,
מענק יובל.
פיטוריןן ).(Termination benefits
בגין פ טור
 .4הטבות בג ן
מאחר וחקיקת המס רואה את ההטבות לעובדים בקיבוץ שונה מזה של
 ,IFRSנתייחס להיבטי המס במרוכז לאחר הפירוט של החשבונאות
5
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הטבות לעובדים לטווח קצר )(1
לעובד
לטווח קצר הינן הטבות הניתנות ל
הטבות ל
התקופה בה העובד מספק
ק
ך  12חודשים מתום ק
בתוך
את השירות.
הן כוללות בין השאר :שכר עבודה והפרשות
סוציאליות; חופשה ומחלה לטווח קצר )בתוך שנה
השתתפות
פו
השירות(;
ירו
ניתןן
בה ני
התקופה ב
מתום קופ
ום
ברווחים ובונוסים; הטבות בשווי כסף )טיפול רפואי,
דיור ,רכב(.
7
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הטבות לעובדים לטווח קצר )(2
הכרה ומדידה
• הטיפול בהטבות לטווח קצר פשוט ,משום שבדרך
ות .יתרה
תרה
אקטואריות
מוש בהנחות אקטואר
בשימוש
אין צורך בש
כלל א ן
מכך ,ההתחייבות תימדד בסכום לא מהוון.
כנגד
לשלם( נ
הוצאה ל ל
בהתחייבות ) צ
יי
תכיר
הישות י
• י
הוצאה )אלא אם תקן אחר דורש או מאפשר היוון
ששולם גבוה
ל
לעלות הנכס( .אם הסכום
ההוצאה ל ל
וצג כנכס )הוצאה מראש(.
מסכום ההטבות ,העודף יוצג
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הטבות לעובדים לטווח קצר )(3
פיצוי בגין היעדרות לטווח קצר
• ישות יכולה לפצות עובדים בגין היעדרויות מסיבות
שונות ,כגון חופשה ,מחלה ,חופשת לידה ושירות
מילואים .הזכאות לפיצוי מסווגת ל 2-קבוצות-
היעדרות צוברת והיעדרות שאינה צוברת.
קבלת שירותי העובד
← היעדרות צוברת – מועד ל
מגדיל
את זכותם להיעדרות בעתיד .הישות תכיר בעלות
עדרות במועד זה )כגון :חופשה(.
ההיעדרות
הה
←היעדרות שאינה צוברת – הישות תכיר בעלות
ההיעדרות במועד התרחשות ההיעדרות )כגון:
חופשת לידה(.
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הטבות לעובדים לטווח קצר )(4
תוכנית השתתפות ברווחים ובונוסים:
• הישות תכיר בעלות הצפויה בגין השתתפות ברווחים
ובונוסים כאשר קיימת מחויבות )משפטית או משתמעת(
לתשלום כתוצאה מאירועי העבר וכן ניתן לאמוד את
ההתחייבות באופן מהימן.
יקבל בונוס רק במידה
ל
לעיתים קיים הסכם עם העובד כי
•ל
ויעבוד אצל המעביד מספר שנים מוגדר .המדידה של
מחוייבות משתמעת זו משקפת את האפשרות שעובדים
יעזבו מבלי לקבל את הבונוס.
לתשלום בתוך שנה
והתשלומים אינם עומדים ל ל
ל
• במידה
לאחר תום תקופת מתן השירות ,תשלומים אלה יהוו
לטווח ארוך
הטבות אחרות ל
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הטבות לאחר העסקה )(1
• הטבות לאחר העסקה כוללות:
תוכנית הפקדה מוגדרת
) סעיף 14לחוק פיצויי פיטורין(

תוכנית הטבה
מוגדרת

• הטבות לאחר העסקה כוללות בין השאר :הטבות בגין
פרישה ,כגון פנסיות ,פיצויי פיטורין וכן הטבות אחרות
כמו ביטוח חיים ,שי לחג לפנסיונרים ,מענק הסתגלות.
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הטבות לאחר העסקה )(2
הפקדה מוגדרת ) סעיףף  (14מהי?
תוכנית ק
• תוכניות הפקדה מוגדרת הינה תוכנית הטבה לאחר העסקה
שות נפרדת
לישות
ם ל
קבועים
ם קבוע
תשלומים
שות משלמת תשלומ
הן ישות
שלפיהן
שלפ
)קרן(.
• המחוייבות החוקית או המשתמעת של הישות מוגבלת
לסכום שהישות משלמת לקרן .לכן הסכום של ההטבות
ידי העובד נקבע בהתאם לסכום
לאחר העסקה המתקבל על ד
ששולם על ידי הישות לתוכנית הפקדה מוגדרת )כגון חברת
ה( כולל התשואה
פנסיה
ם ,קופת פנס
לפיצויים
טוח ,קופת גמל לפ צו
ביטוח
ב
הנובעת מהפקדות תשלומים אלה.
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הטבות לאחר העסקה )(3
המשמעות הינה כי :
וסיכון
כון
מהצפוי( וס
יהיוו נמוכות מהצפו
האקטוארי )שההטבות ה
הסיכון האקטואר
9הס כון
ההשקעה )שהנכסים לא יספיקו לכסות את ההטבות
ם על העובד
חלים
ות( חל
הצפויות
הצפו
9לא נדרש חישוב אקטוארי כדי למדוד את ההתחייבות או
את ההוצאה.
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הטבות לאחר העסקה )(4
תוכנית הפקדה מוגדרת )המשך(
• הכרה ומדידה:
– הישות תכיר בהתחייבות )הוצאה לשלם( כנגד הוצאה
)אלא אם תקן אחר דורש או מאפשר היוון ההוצאה
לעלות הנכס( .אם הסכום ששולם גבוה מסכום ההטבות
יש להכיר באותו עודף כנכס )הוצאה מראש(.
ם לתשלום
עומדים
נם עומד
שאינם
ם שא
הנצברים
ם הנצבר
התשלומים
– כל התשלומ
במלואם תוך  12חודש מתום התקופה בה העובדים
נוכחי.
וצגו בערך נוכח
חס – יוצגו
המתייחס
השירות המת
סיפקו את הש רות
ס פקו
– שיעור ההיוון יהיה לפי שיעור ההיוון החל על אגרות חוב
ממשלתיות.
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הטבות לאחר העסקה )(5
תוכנית הטבה מוגדרת -מהי?
• תוכנית הטבה לאחר העסקה שאינה תוכנית הפקדה מוגדרת
) סעיף .(14
• הישות נדרשת לביצוע הנחות אקטואריות בכדי למדוד את
ההתחייבות ואת ההוצאה .יתרה מכך ,יש למדוד את
מהוון..
ס מהוון
בסיס
המחויבות על בס
המחו בות
• הישות נדרשת לטפל לא רק במחויבות משפטית ,אלא גם
בות משתמעת נוצרת כאשר
מחויבות
בות משתמעת .מחו
במחויבות
במחו
לישות אין למעשה חלופה ,אלא לשלם הטבות לעובד.
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הטבות לאחר העסקה )(6
• הטיפול החשבונאי בתוכנית הטבה מוגדרת כולל את השלבים הבאים:
–
–
–
–
–
–

שימוש בטכניקות אקטואריות )ביצוע אומדנים למשתנים דמוגרפים
ומשתנים פיננסיים(;
היוון ההטבה בשיטת הערכה אקטוארית  -יחידת זכאות חזויה
)(Projected Unit Credit
של נכסי התוכנית;
קביעת השווי ההוגן ל
קביעת סך הרווחים והפסדים האקטואריים והסכומים בהם יש
להכיר;
להכיר;
כאשר מתחילים בתוכנית או חל שינוי בתוכנית ,יש לקבוע את
העבר; וכןן,
הנובעת משירותי ע
ע
העלות
ע
בעת צמצום או סילוק תוכנית יש לקבוע את הרווח או ההפסד
שנבע מכך.
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רווחים והפסדים אקטואריים )(1
•

רווחים והפסדים אקטואריים עשויים לנבוע מהגורמים הבאים:
ם של
צפויים
בלתי צפו
ם בלת
שיעורים
ון בפועל מההנחות  -ש עור
הניסיון
סטיות של הנ ס
– סט ות
תחלופת עובדים ,פרישה מוקדמת ,תמותה ,העלאות שכר
– התאמות בגיןן שינויים בהנחות שנעשו לגבי העתיד  -השפעה של
תחלופת עובדים עתידית ,פרישה מוקדמת,
לגבי ל
שינויים בהנחות ל
תמותה ,העלאות שכר
– השפעה של שינויים בשיעור ההיוון
– הבדלים בין התשואה בפועל על נכסי תוכנית לבין התשואה
התוכנית
ת
נכסי התוכנ
ה על נכס
הצפויה
הצפו

•

לקזז אחד את
עשויים ק
אקטואריים ע
ך ,רווחים והפסדים ק
בטווח הארוך
השני .לכן ,ניתן לראות באומדנים למחויבויות בגין הטבה לאחר
העסקה כטווח או תחום סביב האומדן הטוב ביותר.
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רווחים והפסדים אקטואריים )(2
קיימות  3אפשרויות לטיפול החשבונאי ברווחים/הפסדים
• ק
אקטואריים:
ם לדוח רווח והפסד
אקטואריים
הפסדים אקטואר
ם/הפסד ם
הרווחים
זקיפת כל הרווח
 .1זק פת
 .2זקיפת כל הרווחים/הפסדים אקטואריים מחוץ לדוח רוו"ה,
בדוח נפרד על ההכנסות והוצאות שהוכרו )כנגד עודפים(
ובתנאי שזה נעשה לכל תוכניות ההטבה המוגדרת ולכל
שיטת
טת
יישום ש
ם )ללא שום
האקטואריים
ם האקטואר
וההפסדים
ם וההפסד
הרווחים
הרווח
הרצועה(.
 .3שיטת ה"רצועה"".
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רווחים והפסדים אקטואריים )(3
•

במדידת התחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת לפי שיטת "הרצועה"
האקטואריים בדוח הרווח
ק מהרווחים וההפסדים ק
 ישות תכיר בחלקוהפסד אם הרווחים או ההפסדים האקטואריים נטו שלא הוכרו בתום
תקופת הדיווח הקודמת עלו על הגבוה מבין:

ך הנוכחי של מחויבות )ברוטו( בגיןן הטבה
 10% .1מהערך
מוגדרת באותו תאריך; או
ך.
התאריך
ת באותו התאר
תוכנית
נכסי תוכנ
מהשווי ההוגן של נכס
 10% .2מהשוו
מגבלה זו תיושם לגבי כל תוכנית הטבה מוגדרת בנפרד.
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רווחים והפסדים אקטואריים )(4
•

דוגמא לחישוב הרצועה ליום  31בדצמבר:2007 ,
התחייבות ברוטו
לתחילת השנה

נכס התוכנית
לתחילת השנה

שנת 2007

(*) (2,500
)2 500

1 600
1,600

שנת 2008

)(2,800

2,200

שנת 2009

(2,600
)2 600

2 900
2,900

•

290

)*( הרצועה תחושב
לפי  10%מהגבוה
מבין ההתחייבות
ברוטו לבין נכסי
התוכנית – לפיכך,
הרצועה בשנת
±250 :2007

280

רצועה
2009

2008

רצועה
290
-

280
-

250

2007

-250
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רווחים והפסדים אקטואריים )(5
– החלק של הרווחים והפסדים האקטואריים שיוכר הינו הסכום העודף
מעבר למגבלת הרצועה ) 250הינה מגבלת הרצועה בדוגמא שלעיל(
מחולק בממוצע יתרת שנות העבודה של העובדים המשתתפים
בתוכנית .עם זאת ,ניתן להשתמש בשיטה סיסטמטית מהירה יותר
להכרה ברווחים והפסדים אקטואריים בתנאי שאותו בסיס מיושם
לגבי רווחים ולגבי הפסדים והבסיס מיושם בעקביות מתקופה
והפסדים
ם
ם והפסד
רווחים
לגבי רווח
ת זו לגב
סיסטמטית
טה ס סטמט
בשיטה
תן להשתמש בש
לתקופה )נניתן
אקטואריים גם אם נמצאים בתוך הרצועה(.
– כל סכום שלא הוכר מוצג במאזן כעליה/ירידה של הנכס/התחייבות
נטו.
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עלות שירות קודם
•

עלות שירות קודם נוצרת כתוצאה משינויים בערך נוכחי של מחויבות
להטבה מוגדרת בגין שירותי עובדים בתקופות קודמות הנובעים
משינויים בהטבות )לדוגמא ,צבירה של  4%פנסיה במקום  2%בגין
שירותי העבר( .ההשלמה הנדרשת להתחייבות אינה מהווה הוצאה בגין
קודמות כי לא נבעה מטעות.
שנים ק

•

יש להכיר בעלות שירות קודם כהוצאה על בסיס קו ישר במשך
בלתי מותנות
כלומר -ל
יבשילו ) ל
ל
התקופה הממוצעת עד שההטבות
בהמשך שירות העובדים( .אם ההטבות מבשילות מיידית לאחר
מיידית
ת
ר מ ד
להכיר
ש להכ
לה ,או שונתה ,יש
התחילה
ת להטבה מוגדרת התח
שתוכנית
שתוכנ
כהוצאה בעלות השירות הקודם.
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עלות שרות שוטף
• עלות שירות שוטף משקפת את תוספת ההתחייבות האקטוארית
ווח )לדוגמא ,עלות
הדיווח
רות הנוספת בתקופת הד
השירות
בגין תקופת הש
בג ן
שירות שוטף ליום  31במרס  2008מהווה את תוספת ההתחייבות
האקטוארית בגין וותק של שלושה חודשים נוספים(
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עלות ריבית ותשואה צפויה
• עלות ריבית  -משקפת את העליה במשך התקופה ,בערך נוכחי
של מחוייבות להטבה מוגדרת הנובעת מהסיבה שההטבות הינן
לפירעוןן.
ע
קרובות
תקופה אחת יותר ק
ק
אחרות
משקפת ריבית ,דיבידנדים והכנסות א
ק
תשואה צפויה -
א
•
שהושגו מנכסי תוכנית ,ביחד עם רווחים/הפסדים שמומשו ושלא
מומשו בגין נכסי תוכנית בניכוי עלויות ניהול תוכנית ומסים
על ידי התוכנית.
לתשלום ל
שעומדים ל ל
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נכסי תוכנית )(1
• נכסי תוכנית כוללים:
– נכסים המוחזקים ע"י קרן הטבות לעובד לזמן ארוך)לדוגמא :קופה
מרכזית לפיצויים ,קרן ימי מחלה(; וכן ,פוליסות ביטוח מתאימות.
• פוליסת ביטוח מתאימה -היא פוליסת ביטוח שהונפקה על ידי מבטח
שאינו צד קשור של הישות ,אם התקבולים של הפוליסה וכן הנכסים
לזמן ארוך:
המוחזקים ל
– ניתנים לשימוש רק בכדי לשלם או לממן הטבות לעובד כפוף לתוכנית הטבה
מוגדרת; וכן
ו
– אינם זמינים לנושים של הישות המדווחת )אפילו במקרה של חדלות פירעון( ולא
ניתן לשלם אותם לישות המדווחת ,אלא אם מתקיים אחד מהשניים:
• התקבולים מייצגים נכסים עודפים שאינם נדרשים לפוליסה על מנת לעמוד
ות הקשורות להטבות לעובד; או
המחויבויות
בכל המחו בו
• התקבולים מוחזרים לישות על מנת לפצותה בגין הטבות לעובדים שכבר
שולמו.
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נכסי תוכנית )(2
• שווי הוגן של נכסי תוכנית:
– יש להפחית את השווי ההוגן של נכסי תוכנית כאשר קובעים את
סכום המחויבות שיוצג במאזן.
– כאשר מחיר שוק לא זמין ,יש לאמוד את השווי ההוגן ,לדוגמא,
באמצעות היוון תזרימי המזומנים הצפויים.
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הצגה בדוחות הכספיים )(1
• הצגה במאזן:
רווחים/הפסדים
אקטואריים שלא הוכרו
כהוצאה

של נכסי
שווי הוגן ל
תוכנית לתאריך המאזן

±

-

הערך הנוכחי של
המחויבות )ברוטו(
לתאריך המאזן

עלות שירות קודם
שטרם הוכרה

=

התחייבות
)נטו(

-
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הצגה בדוחות הכספיים )(2
• דוח רווח והפסד
• יש להכיר בסך נטו של הסכומים הבאים ברווח והפסד )למעט אם
בעלות של נכס(:
אותם ע
מאפשר לכלול א
או א
אחר דורש א
קן א
תקן
 9עלות שירות שוטף;
ת;;
ריבית
 9הוצאת ר ב
 9התשואה הצפויה על נכסי התוכנית ועל זכויות ההשבה;
ם;
אקטואריים
ם אקטואר
הפסדים
רווחים או הפסד
 9רווח ם
 9עלות שירות קודם;
ם.
סילוקים
ם או ס לוק
צמצומים
 9וכן ,השפעת צמצומ
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נושאים נוספים )(1
•

צמצומים וסילוקים:
– צמצום מתרחש כאשר ישות התחייבה באופןן פומבי לבצע
הפחתה מהותית במספר עובדים המשתתפים בתוכנית; או
שינתה את התנאים של תוכנית הטבה מוגדרת .צמצום יכול
לנבוע מאירוע כגון סגירת מפעל ,רה ארגון ,הפסקת פעילות או
ביטול או השעיית תוכנית .אירוע הוא מספיק מהותי כדי
תהיה
ה
בגיןן צמצום תה
חשב כצמצום אם להכרה ברווח או הפסד בג
להיחשב
לה
השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
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נושאים נוספים )(2
•

צמצומים וסילוקים:
ד פורע במסגרת עסקה את כל
המעביד
לוק מתרחש כאשר המעב
סילוק
– ס
מחוייבתו עבור חלק/כל הטבות של תוכנית פנסיה.
ק של תוכנית
– ישות תכיר ברווח או הפסד מצמצום או סילוק
הטבה מוגדרת כאשר הצמצום או הסילוק מתרחש.
ך הנוכחי של ההתחייבות,
– הרווח או ההפסד יכלול שינוי בערך
שינוי בשווי ההוגן של נכסי התוכנית ,רווחים והפסדים
אקטואריים ועלות שירות קודם שטרם הוכרו.
– כאשר ישות מכירה בהטבות בגין פיטורין) Termination
 ,(benefitsייתכן ותידרש גם לטפל בצמצום הטבות פרישה או
הטבות עובד אחרות.
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נושאים נוספים )(3
• קיזוזים:
ניתן לקזז נכס בגין תכנית אחת כנגד התחייבות בגין תכנית אחרת
רק כאשר הישות :
בתכנית
ת
לאכיפה להשתמש בעודף בתכנ
ניתנת לאכ פה
ת נ תנת
חוקית
ש לה זכות חוק
א .יש
אחת לפרוע התחייבות בגין תכנית אחרת.
ב .הישות מתכוונת או לפרוע את ההתחייבות על בסיס נטו ,או
לממש את העודף בתכנית אחת ולפרוע את ההתחייבות
בתכנית אחרת ,באותו מועד.
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הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך )(1
הטבות אחרות לטווח ארוך
הינן הטבות לעובד השונות מהטבות בגין פיטורין והטבות לאחר
העסקה הניתנות בתקופה העולה על  12חודש ממועד מתן השירותים
יובל וכו'.
כוללות :שנת שבתון ,מענקי ותק ,מענק ל
על ידי העובד והן לל
ל
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הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך )(2
• הכרה ומדידה -הסכום שיוכר כהתחייבות הינו הסכום נטו של הסכומים
ך המאזןן  −השווי
ך הנוכחי של המחויבות )ברוטו( בתאריך
הערך
הבאים :ע
ההוגן של נכסי התוכנית לתאריך המאזן .הסכום שיוכר כהוצאה )או
כהכנסה( הינו הסכום נטו של:
 9עלות שירות שוטף;
 9הוצאות ריבית;
 9התשואה הצפויה על נכס התוכנית;
 9רווחים והפסדים אקטואריים; עלות שירות קודם; השפעת צמצומים
סילוקים.
ק
או
א
אקטואריים ,יוכרו כולם
קודם ,כמו גם רווחים והפסדים ק
עלות שירות ק
להשתמש ב"שיטת הרצועה"(.
מיידית ברווח והפסד )אין ל
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הטבות בגין פיטורין

)(TERMINATION BENEFITS

• הטבות בגין פיטורין מטופלות בנפרד מהטבות אחרות לעובד ,משום
שהאירוע שיוצר את המחויבות הוא הפיטורין ולא שירות העובד.
• הכרה ומדידה:
– ישות תכיר בהתחייבות ובהוצאה רק כאשר הישות התחייבה באופן
מובהק לאחד מהשניים:
• להפסקת העסקת עובד או עובדים לפני מועד פרישה רגיל; או,
• לשלם הטבות בגין פיטורין כתוצאה מהצעה שנועדה לעודד
פרישה מרצוןן.
– התחייבות באופן מובהק נוצרת רק כאשר יש תוכנית פורמאלית
לביטול התוכנית .התוכנית ל ל
תכלול
ל
ריאלית ל
ל
לפיטורין ואין סבירות
ל
לפחות :המקום ,התפקיד ומספר משוער של עובדים שיפוטרו;
ושם.
תיושם
תת
התוכנית
הפיטוריןן; וכן ,המועד בו התוכנ
בגין הפ טור
ההטבות בג ן
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הטבות בגין פיטורין )(2
• הכרה ומדידה )המשך(:
– התחייבות כוללת מחויבות חוקית ,חוזית ומשתמעת להפסקת
העסקה.
העסקה.
– הטבות שמשולמות אחרי יותר משנה מתאריך המאזן יהוונו.
• דרישות גילוי:
– כאשר קיימת אי וודאות לגבי מספר העובדים שיקבלו את ההצעה
ה )ראה .(IAS37
תלויה
בות תלו
התחייבות
מת התח
קיימת
פיטוריןן ,ק
בגיןן פ טור
של הטבות בג
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הוראות מעבר לפי IFRS1
• מאמץ לראשונה יכול לבחור להכיר בכל הרווחים וההפסדים
האקטואריים במועד המעבר ,אפילו אם מאמץ את "גישת הרצועה"
לגבי רווחים או הפסדים אקטואריים החל ממועד המעבר .מי שלא בחר
ת.
התוכנית
לת התוכנ
מתחילת
דע החל מתח
מידע
צור מחדש מ
ליצור
עליוו ל
בהקלה הנ"ל ,על
הבשילו
לו
שירותי העבר שטרם הבש
נה חלה על החלק מעלות ש רות
אינה
• ההקלה א
במועד המעבר.
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הטבות לעובדים כללי  -היבטי מס )(1
נושא ההטבות לעובדים מוסדר בדיני המס:
ד לקופת גמל;
מעביד
תשלומי מעב
סעיףף  -(5)17תשלומ
9סע
9סעיף )18א( -התרה בניכוי של מענק פרישה ,דמי חופשה,
דמי מחלה והוצאות
ם ,דמ
חגים
דמי חג
דמי הבראה ,דמ
דמ
אחרות כיוצא באלה -התרתם רק בשנה שבה
גמל;;
לזכאי להם או לקופת גמל
שולמו לזכא
9תקנות מס הכנסה שונות המטפלות בניכוי הוצאות של
ופנסיה
ה
ם בקופת גמל ופנס
עמיתים
עמ ת
פסק דין דיקלה -בית המשפט העליון קבע כי המאפיין את ההוצאות המפורטת בסעיף )18א(

לפקודה הוא היותן תשלומים מתחום יחסי עובד-מעביד .הסעיף מכוון
לגביהן קיים פער זמן בין יצירת
להוצאות שכר החורגות מהשכר השוטף ,ל
ל
החיוב לתשלום ההוצאה לבין מימוש החיוב בפועל .המדובר בתשלומי נילווים
לשכר ,המשולמים בתום תקופה מסויימת או בקרות ארוע כלשהו .בית
וצא באלה"
וכיוצא
בור "הוצאות אחרות וכ
בדיבור
היובל נכלל בד
כי מענק ה ובל
המשפט קבע כ
בסעיף )18א( לפקודה ולכן ניכוי ההוצאות בגין מענק היובל יותר רק בשנת
המס בה משולם המענק בפועל לעובד או לקופת גמל.
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הטבות לעובדים כללי – היבטי מס )(2
לאור זאת ,עולות הסוגיות הבאות:
 9האם לאימוץ כללי ה IFRS -צפויה להיות השפעה על החיוב במס ? או האם הוראות הפקודה
מטפלות באופן מלא בהפרשות לעובדים? במידה ולא האם נכון וראוי לאמץ את כללי הIFRS -
בענין הטבות לעובדים?


בעד-



נגד-

לבטא את
על חשובים אקטואריים האמורים ל
כללי ה IFRS -מבוססים ל
לל
ההתחייבות האמיתית של המעביד )בנגוד לכללי החשבונאות הקודמים(
פגיעה בעקרון ההקבלה של התרת ההוצאה והכנסה לעובד.
סוציאלי שמטרתו עדוד הפקדות בקופה לחסכון
היבט סוצ אל
ף )18א( –ה בט
סעיף
סע

 9האם יש מקום לעשות הבחנה בין הטבות לעובדים לט"ק לבין הטבות לעובדים לט"א?
קצר בשנה
בגין הטבות לטווח ק
הנעשות ן
לשקול הכרה לצרכי מס בכל ההפרשות ע
ק
מקום
 9האם יש ק
השוטפת ,לרבות הפרשה לחופשה שכיום מוכרת רק בתנאי שבוצעה הפקדה בקרן מוכרת שכן,
מדובר בהוצאה וודאית וכרוכה ביצור הכנסה )למעשה מדובר בהפרש עיתוי(?
 9האם יש להתיר על כנו את סעיף )18א( לפקודה ה"סוטה" מעקרונות חשבונאיים מקובלים וקובע כי
דיקלה(?
ל
על בסיס שיטת המזומנים )פס"ד
דיווח ההוצאה יעשה ל
 9האם יש מקום לאבחן בין עובד לבין בעל שליטה לענין זה?
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הטבות בגין פיטורין – היבטי מס )(1
 9כאשר העובדים חתומים על סעיף  14אין הבדל בין התוצאה
אחרים יכול
כול
ם אחר ם
במקרים
לצרכי מס .במקר
ת לזו של ההכרה לצרכ
החשבונאית
החשבונא
להיות פער בין הרישום החשבונאי לבין ההכרה לצרכי מס )כאשר
החברה אינה נוהגת להפקיד בקופות פנסיה( לפיכך ,האם יש מקום
לבין תכנית
ל תכנית הפקדה מוגדרת ל
לאבחן בין רישום חשבונאי של
ל
הטבה מוגדרת  ,בהכרה לצרכי מס?
 9האם יש לאמץ את שיטת המדידה החשבונאית ,אשר אומדת את
פיטוריןן )לעומת המצב הקודם אשר
מפיצוי פ טור
שיהנו מפ צו
העובדים ש הנו
מספר העובד ם
יצר הפרשה בהנחה שכל העובדים מפוטרים בתום שנה(?
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הטבות בגין פיטורין – היבטי מס )(2
נושא זה עולה בדיון ההכרה בצרכי מס בגין התחייבויות תלויות ,בכלל
והפרשות בשל שינוי מבני ,בפרט.
ע הפרשות
בענייןן זה ,ומאפשר ביצוע
נקט בגישה לא שמרנית ע
ה  IFRS -ק
כאשר נוצרה מחוייבות משפטית או משתמעת )קרוב לודאי(
על בסיס מזומן.
לצורכי מס הינה ל
לעומת זאת ,ההכרה ל
ל
נשאלת השאלה באם יש מקום לאמץ את גישת העקיבה לעניין זה?
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תודה רבה

