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 ישראלית חשבונאית תקינה עדכוני
  40 מספר ישראלי חשבונאות תקן

 "רים"מלכ י"ע כספי ודיווח חשבונאות כללי"

 

 

 שלום לכולם,

 

הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות  ,אוגוסטב 13ביום 

כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי בדבר  40 מספר חשבונאותאישרה את תקן 

 .מלכ"רים

  

, ועם כניסתו התקן מאגד את כללי החשבונאות והדיווח הכספי למלכ"רים

של לשכת רואי חשבון בישראל אודות  69התקן יחליף את גילוי דעת מספר  לתוקף

, 9, תקן 5יבטל את תקן התקן  כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים. בנוסף,

)א(" העוסקים בנושא  2017"שיפור תקנים קיימים -ל 1-2ואת סעיפים  36תקן 

 .מלכ"רים

 

כגון בכללי  ,מפורטים במבוא לתקןאשר  התקן כולל שינויים לעומת התקן הקיים

נכסים קבועים ומזומנים להשקעה  לגבי תרומות של)ההכרה בהכנסות של מלכ"רים 

שירותים שהתקבלו ללא תמורה(, בכללי ההכרה והמדידה לגבי ן וכבנכסים קבועים 

של יצירות אמנות, נכסים היסטוריים ונכסים דומים, סיווג תזרימי מזומנים במסגרת 

 ועוד.  ,דוח על תזרימי המזומנים

 

או  2021בינואר  1התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

 .לאחריו

  



התקן באתר המוסד הישראלי לתקינה  לקריאת

 לחצו כאן - בחשבונאות
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 Deloitte, המחלקה המקצועית מנהלשותף, 

 

 למידע ופרטים נוספים:

-03, טל': Deloitteהמחלקה המקצועית,  מנהלשותף,  ,רו"ח גיא טביביאן

6085464 
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