פורום מיסוי בעידןן IFRS

הפרשות ,התחייבויות
תלויים
ם
ונכסים תלו
תלויות ונכס ם
תלו ות
IAS 37
חברי הצוות:
לליאת שדמי ,אהוד ללוריא ,צבי פרידמן ,יהושוע הזנפרץ ,מנחם רהב
)מציגים :אודי וצבי(

תחולה
התקן אינו חל על:
•
•
•
•
•
•
•
•

חוזי ביצוע ,למעט חוזה מכביד
חכירות שבתחולת  ,IAS 17למעט חכירות שהפכו לחוזה מכביד
שבתחולת IAS 39
ל
פיננסים
מכשירים יננ י
י י
הטבות עובד שבתחולת IAS 19
שבתחולת IAS 12
ל
על הכנסה
מיסים ל
התחייבויות תלויות שנרכשו בצירוף עסקים ,שבתחולת IFRS 3
חוזי ביטוח
הפרשות הנמצאות בתחולת תקן אחר

2

הכרה בהפרשה )(1
• הפרשה היא התחייבות ,שעיתוי פירעונה או
סכומה אינו ודאי )פחת ,חובות מסופקים ,וירידת
ערך של נכסים אינם הפרשות ,ואינם כפופים
שלעיתים מכונים "הפרשות"(.
למרות ל
לתקן זה ,ל
ל
• הפרשה תוכר כאשר :
 9יש לישות מחוייבות משפטית או משתמעת
כתוצאה מארועי העבר;
שלילי;
ם של ל
משאבים
ם משאב
תזרים
צפוי תזר
 9צפו
 9ניתן לאמוד את המחוייבות באופן מהימן.
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הכרה בהפרשה )(2
• כאשר לא ברור האם קיימת מחוייבות כגון
בתביעה משפטית ,יש לאמוד כדלקמן:
שקיימת
מעל  (50%ק
 9אם "יותר סביר מאשר לא" ) ע
מחוייבות ,יש להכיר בהפרשה
 9כאשר יותר סביר שלא קיימת מחוייבות ,יש לתת
גילוי להתחייבות תלויה בבאורים
 9אם הסיכוי קלוש יש להתעלם.
מן של
מהימן
תן לערוך אומדן מה
ותר בהם לא נניתן
ביותר
ם ב
נדירים
ם נד ר
במקרים
• במקר
המחוייבות ,ניתן גילוי בבאורים להתחייבות תלויה.
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הכרה בהפרשה )(3
• כאשר תקן זה מחייב יצירת הפרשה בצד הזכות,
ע בהתאם למהות היציאה –
ייקבע
צד החובה ק
הוצאות ,היוון למלאי ,לרכוש קבוע ,לנכס בלתי
מוחשי וכדומה.
מוחש
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הכרה בהפרשה – היבט המס )(1
בהתקיים
ק
הפסיקה הפרשה תוכר כהוצאה
ק
על פי
• ע
ארבעת המבחנים הבאים )פס"ד ארקיע ופס"ד תל רונן(:
 9יש דרך למדידה מהימנה של ההפרשה
 9כללי החשבונאות מחייבים רישום ההפרשה
 9המחוייבות היא לצד ג'
 9קרוב לודאי שההפרשה תמומש – מידת
הסתברות גבוהה )לא ברור מתוך הפסיקה למה הכוונה(
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הכרה בהפרשה – היבט המס )(2
• האם יש לאמץ את כללי החשבונאות לצרכי מס ,הן לענין
לעניןן ההסתברות ?
המחוייבות כלפי צד ג' והןן ע
נימוקים בעד:
← התקן יוצר כללים ברורים ליצירת הפרשה .אין זה סביר שתקוימנה
להכנסה,,
ות להכנסה
אינצידנטליות
נת הוצאות א נצ דנטל
לבחינת
דה שונות לבח
מידה
אמות מ
שנצמחו בתקופת הדוח ,אשר יש לייחסן ולהקבילן להכנסה
שהופקה
← תידרשנה  2חוות דעת אחת לצרכים חשבונאיים ואחת לצרכי מס
)סכומים אחרים(.
← השוק עלול להתאים את עצמו ורוב חוות הדעת יעריכו את סיכוי
התביעה מעל ל 90%-75% -על מנת שההפרשה תוכר גם לצרכי
מס.
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הכרה בהפרשה – היבט המס )(3
נימוקים נגד:
← מטרת החשבונאות שונה מתכלית הדיווח לצרכי מס ,לרבות
בנושא חובות תלויים
לאחרות ומכאן
← תיווצר חוסר אחידות בין חברות שמאמצות  IFRSל
אפליה במיסוי
← הפער בהיקף הכספי בין צד התובעים לצד הנתבעים יגדל )חוסר
הקבלה(
ק
← סביר להניח שאימוץ הוראות  IAS 37יביא לגידול בכמות
ההפרשות אצל החברות המאמצות
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מדידת ההפרשה
•
•
•

•

תה משלמת
הייתה
שות ה
שישות
לפי אומדן הסכום ש
רשמו לפ
הפרשות יירשמו
באופן רציונלי לסילוק המחוייבות או להעברתה לצד ג'.
כאשר מהותי ,הפרשות יירשמו בערכן הנוכחי.
כאשר מדובר באוכלוסייה גדולה של פריטים כגון :בהפרשה
לאחריות מוצר ,יש למדוד את תוחלת התוצאות
האפשריות.
לערוך אומדן מעודכן כאמור,
בתקופות עוקבות ,יש ל
ולעדכן את ההפרשה .כאשר הפרשה נרשמת בערכה
להוצאות
חלוף הזמן נזקף ל
גידול בהפרשה בגין ל
ל
הנוכחי,
מימון.
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מדידה ההפרשה – היבט המס
על פי הנוהג בדיני המס לא נעשה שימוש בערך נוכחי
בחישוב ההפרשה המותרת בניכוי
• האם ההפרשה צריכה להיות מוכרת ברישום על פי ערך
נוכחי?
נוכח
← יביא לקיטון בסכומי ההפרשה.
← כיצד עידכון תקופתי של ההפרשה )בעקבות שינוי
בריבית ההיוון( יקבל ביטוי בהפרשה לצרכי מס?
שלא.
לאלו ל
אפליה בין מאמצי  IFRSל ל
ל
←
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מחוייבות
מחוייבות משתמעת לעומת מחוייבות משפטית:
• מחוייבות משפטית נובעת מחוזה או חוק.
• מחוייבות משתמעת נובעת מדפוס התנהגות של הישות
על ידי הישות ,אשר יצרו
מהודעה שפורסמה ע
ע
בעבר ,או
ע
"ציפייה תקפה" אצל צדדים אחרים ,כי הישות תמלא
ק.
העדר חוזה או חוק
אחר מחוייבות זו ,למרות ע
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מחוייבות – היבט המס
• האם תוכרנה לצרכי מס הפרשות שהתבססו על מחויבות
משתמעת והיו מוכרות אם היו נובעות ממחוייבות
משפטית ?
• מחד ,מחויבות משתמעת יוצרת הסתברות גבוהה מאוד
לצרכי מס.
להתירה ל
ולכן מן הראוי ל
להתממשות ההוצאה ל
ל
מאידך ,יתכן שמכיוון שאין מדובר במחויבות משפטית,
להתירה ני י
בניכוי
אין ל י
י
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חוזה מכביד
חוזה מכביד הינו חוזה ,אשר העלויות הצפויות מקיומו
גבוהות מההטבות הכלכליות הצפויות ממנו.
לרשום הפרשה בגובה הסכום הנמוך מבין:
התקן קובע כי יש ל
• ההפסד הצפוי מקיום החוזה; או
שישולמו כתוצאה מאי קיום החוזה
ל
• קנסות ופיצויים
אלא אם קיימת מחוייבות משתמעת לקיים את החוזה בכל
מקיום
מקרה ,ואז יש לרשום הפרשה בגובה ההפסד הצפוי ק
ק
החוזה.
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חוזה מכביד – היבט המס
• האם יש להכיר לצרכי מס בהפסד ממחוייבות משפטית
למרות שטרם מומש כפי שנקבע בתקן החשבונאי?
 oהעיקרון לצרכי מס הוא עיקרון המימוש ולפיכך אין
שלא מכירים ברווח
להכיר בהפסד טרם מימושו כפי ל
ל
שטרם בא לעולם
 oבהכנסה פירותית ,להבדיל מהכנסה הונית ,יש להכיר
בהתאם לחשבונאות גם אם טרם מומש ,לדוגמא הפסד
מירידת ערך מלאי )שטרם מומשה( מוכרת לצרכי מס.
• אם כן ,מה צריכה להיות רמת הוודאות של ההפסד הצפוי?
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שינוי מבני )(1
תכנית ההנהלה לשינוי העסק או אופן ניהולו ,כגון:
• מכירת או חיסול מגזר עיסקי
• חיסול מגזר גיאוגרפי או העברתו למדינה אחרת
שינוי במבנה ההנהלה
• ש נו
• אירגון מחדש של הפעילות
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שינוי מבני )(2
מחוייבות משפטית לשינוי מבני – כאשר קיים הסכם מכירה
מחייב.
מחוייבות משתמעת לשינוי מבני  -כאשר קיימת:
לרבות :העסק ,המיקום ,המועד וההוצאות
תוכנית מפורטת ,ל
שיידרשו לשינוי המבני; וכן "ציפייה תקפה" אצל המושפעים
התחלת ביצוע התכנית או
ל
על ידי
מהתכנית ,שנוצרה ל
מסירת הודעה מפורטת עליה.
אות )(Expenditures
היציאות
מבני תכלול את ה צ
שינוי מבנ
בגיןן ש נו
הפרשה בג

הישירות הנובעות מהשינוי ,אם אינן מתייחסות לפעילויות
כות.
ממשיכות
ממש
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שינוי מבני – היבט המס
למס בשל החלטה על שינוי מבני?
• האם יש לבצע הפרשה למ
למעשה מדובר בעיקר בהפרשה שמבצעת היישות
 oל
לטובת עצמה .אין פה הפרשה לטובת צד ג' ואין
עמידה בכללים המתירים הפרשה.
 oהאם במקרה זה יש לסטות מהלכת ארקיע? שכן אכן
מדובר בהפרשה שהיישות עושה כלפי עצמה  ,אבל
במסגרת הרה-ארגון יש התחייבות לצדדים שלישיים,
למשל פיצויים מוגדלים ,משכירי נכסים ,התחייבויות
לעתיד ללקוחות ,אלו התחייבות לצד ג' ולכן יש
ב בהתאם למהותו.
מרכיב
חס לכל מרכ
להתייחס
להת
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נכס תלוי
יתברר
שקיומו י ב
יו ו
העבר,
מארועי ב
ו י
הנובע
נכס נוב
הוא נכ
תלוי ו
נכס לוי
• נכ
אם יתרחשו ארועים עתידיים שאינם בשליטת הישות.
תלוי ,כגון תביעה משפטית שהוגשה ל
על
להכיר בנכס ל
• אין ל
ידי הישות.
• כאשר המימוש של ההכנסה הינו "וודאי למעשה" ,הנכס
אינו תלוי ,ויש להכיר בו.
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נכס תלוי בגין כיסוי ביטוחי
כללי ההכרה כאמור – יותר סביר
לפי לל
• הפרשה תרשם ל
מאשר לא ,והנכס יירשם רק אם וודאי למעשה שהכיסוי
יתקבל.
ל
הביטוחי
לקזז את שני הסכומים במאזןן .בדוח רווח והפסד ניתןן
• איןן ק
לקזז.
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נכס תלוי – היבט המס
סעיף  (5)32לפקודה קובע כי יש להקטין את סכום ההפרשה
"בסכום הניתן לשיפוי "
"...
• האם יש לאמץ את הוראות התקן הקובעות רף גבוה מאוד
קיזוז שיפוי אפשרי כנגד החוב התלוי ?
לענייןן ק
← אין ספק כי יישום הוראות התקן יגרום לגידול סכום ההפרשה
נטו שעל הנישום להכיר ,שכן הקריטריונים להכרה בנכס
להכרה בהתחייבות
התלוי יותר מחמירים מהקריטריונים ל
ל
← יכול להיווצר מצב שתירשם התחייבות ואילו השיפוי הצפוי
לא
למעשה ואז הנכס/הכנסה ל
למשל אינו ודאי ל
מחברת ביטוח ל ל
ירשמו
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הצגה וגילוי
כחלק
ל
ולא
• הצגה  -הפרשות יוצגו בנפרד בגוף המאזן ,ל
מהרכב זכאים שונים.
• גילוי  -במקרים נדירים ביותר ,בהם גילוי מידע עלול
במחלוקת עם צדדים אחרים ,כגוןן
ק
לפגוע בעמדת הישות
בתביעה משפטית ,ניתן להימנע מגילוי אומדן סכום
ך יש לתת גילוי למהות הכללית של
ההפרשה ,אך
המחלוקת.
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הצעה לתיקון IAS 37
ביטול המונחים" :נכסים תלויים ו"התחייבויות תלויות"
ההכרה בהתחייבויות ,שהסכום שיידרש לסילוקן תלוי באירוע
או אירועים עתידיים שאינם וודאיים ,אינה תלויה בהסתברות
התרחשות האירוע או האירועים
אי ודאות ,לגבי התרחשותם של אירועים עתידיים שישפיעו על
הסכום שיידרש לסילוק התחייבות ,תשתקף באופן מדידת
ההתחייבות ל
ולא בהכרה בה
הכרה בנכסים תלויים – תיכנס לתחולת IAS 38
שינוי בכללי המדידה
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הכרה בהתחייבות בהתאם לIAS 37 -
האם
המחויבות
היא
אפשרית?
כן

לא

כן

האם קלוש?

לא

האם ישנה מחויבות
קיימת כתוצאה מאירוע
מהעבר?
כן

לא

האם צפוי שיידרש
שימוש במשאבים
כלכליים?

לא
לא )נדיר!(
כן
אל תעשה כלום!

התלויה
ה
להתחייבות התלו
גילוי להתח בות
תן ג לו

כן
האם ניתן
למדוד
באופן
מהימן?

התחייבות
בות
שום התח
רישום
ר
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הכרה בהתחייבות בהתאם להצעה לתיקון IAS 37
האם ישנה מחויבות קיימת
זמינה )(stand-ready
כתוצאה מאירוע בעבר?

כן

לא )נדיר!(

האם ניתן
למדוד
באופן
מהימן?

לא
)למשל ,מחויבות
בקרות אירוע
עתידי(

כן
תןן גילוי לתלויה

הכרה בהתחייבות

אל תעשה כלום!
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מדידה תחת ההצעה לתיקון IAS 37
• הכרה בהתחייבות בגין תביעה בסך של 75 000
75,000
לפי IAS 37

סכום ההפרשה

75,000
לפי ההצעה לתיקון IAS 37

100%

50%

0%

סבירות
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תודה רבה

