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IFRS 
 IAS 7 -ול IAS 12 -תיקונים ל

 

 לקוחות וידידים יקרים, 

 

 "מיסים על הכנסה" IAS 12בינלאומי לתקן חשבונאות  ניםוקית IASB -פרסם ה 2016 ינוארב

הכרה בנכס מס נדחה בגין הפסדים שטרם מומשו הנובעים ממכשירי חוב הנמדדים בשווי בדבר 

"דוח על תזרימי מזומנים"  IAS 7ולתקן חשבונאות בינלאומי  "(IAS 12 -ל ןוקי"הת –להלן ) הוגן 

  "(.IAS 7 -ל ןוקי"הת –להלן ) שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון  אודותגילויים בדבר 

 

 :מבהיר כי IAS 12 -ל התיקון

  הפסדים שטרם מומשו אשר נוצרו ממכשירי חוב הנמדדים בדוחות הכספיים בשווי הוגן

 ולצרכי מס על בסיס עלות, עשויים ליצור הפרשים זמניים הניתנים לניכוי.

 הערך בספרים של הנכס אינו מגביל את אומדן ההכנסה החייבת העתידית; וכן 

  זמניים הניתנים לניכוי עם הכנסה חייבת עתידית, ההכנסה כאשר משווים הפרשים

החייבת העתידית אינה כוללת ניכויי מס הנובעים מהיפוך אותם הפרשים זמניים הניתנים 

 לניכוי.

 

קובע כי נדרש לתת גילוי למידע שיאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להעריך  IAS 7 -להתיקון 

הן שינויים הכרוכים בתזרימי מזומנים והן , מפעילויות מימוןאת השינויים בהתחייבויות אשר נובעות 

 שינויים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים.

 

או לאחריו כאשר יישום  2017בינואר  1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  מוייוש ניםהתיקו

 מוקדם הינו אפשרי. 

 

 לחץ כאן – בדבר התיקונים חוזר מפורטלקריאת 

 לחץ כאן – לדוגמה בדבר התיקוניםביאורים ל

 
 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085464: 'שותף, מנהל המחלקה המקצועית, טל ,רו"ח גיא טביביאן

 03-6085516: 'שותף, המחלקה המקצועית, טל רו"ח אורי לוי,

 

  
 קישורים רלבנטיים: 

 

 דף הבית של חשבונאות וביקורת

 

 חטיבת הביקורת –מקצועיים  חוזרים
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