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 המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

 2021/1ה מקצועית הנחי

להתמודדות  הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים

 ממשלתי עם משבר הקורונה וגילוי לגבי סיוע

 

 

 שלום לכולם,

 

הנחיה פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את  2021 מרץב 10ביום 

העוסקת בטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים להתמודדות עם  2021/1מקצועית 

 משבר הקורונה וגילוי לגבי סיוע ממשלתי.

 

בעקבות משבר הקורונה והשלכותיו על חברות רבות, גיבשה ממשלת ישראל תוכניות 

שבר הקורונה. תוכניות סיוע אלה כוללות שונות לעסקים להתמודדות עם מ סיוע

 מסוגים שונים.  מענקים

מאחר שלא קיים תקן חשבונאות שחל על מענקים אלו או כלל חשבונאי מקובל 

לפתח מדיניות חשבונאית לטיפול החשבונאי במענקים  תנדרשישות  בישראל,

  .ומהימןמשבר הקורונה שיישומה יביא למידע רלוונטי  ממשלתיים להתמודדות עם

 

 אשר עוסק בטיפול החשבונאי 20בתקינה הבינלאומית קיים תקן חשבונאות בינלאומי 

של המוסד במענקים ממשלתיים ובגילוי לגבי סיוע ממשלתי. הוועדה המקצועית 
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מהווה בסיס טוב  20חשבונאות בינלאומי  בדעה כי תקןהישראלי לתקינה בחשבונאות 

 .הממשלה האמוריםדיניות החשבונאית למענקי מלפיתוח 

 

מרבית המענקים של הממשלה להתמודדות עם משבר הקורונה הם מענקים 

להכנסה. במקרים מסוימים, ישות מקבלת מענק בגין עלויות שהוונו כנכס.  המתייחסים

הישות ליישם את הכללים שנקבעו לגבי מענקים המתייחסים  במקרה כזה, על

 לנכסים.

 

 המתייחסים להכנסה מענקים 

מענקים המתייחסים להכנסה , 20להוראות תקן חשבונאות בינלאומי  בהתאם

 שהתנאים להכרה בהם התקיימו עד לסוף תקופת הדיווח:

אם המענקים מיועדים לכיסוי הוצאות או  -יזקפו במלואם לדוח רווח והפסד  .1

 .על אובדן הכנסות בתקופה הנוכחית או בתקופות קודמות לפיצוי

 .יתהמענקים מיועדים לכיסוי הוצאות בתקופה עתידאם  -יוכרו כהתחייבות  .2

 

 מענקים המתייחסים לנכסים

 יםמתייחס יםבמקרים שבהם הוונו עלויות שכר או עלויות אחרות לנכס והמענק

  המענקים: שהוונו, לעלויות

יזקפו לדוח רווח והפסד על פני התקופות והשיעורים שבהן מוכרות הוצאות  .1

 .אם המענקים מתייחסים לנכסים בני פחת -בגין הנכסים  הפחת

 - יזקפו לדוח רווח והפסד על פני התקופות שנושאות בעלות של קיום המחויבויות .2

אם המענקים מתייחסים לנכסים שאינם בני פחת אשר דורשים גם קיום 

 .מסוימות מחויבויות

  

 ה כוללת דרישות גילוי והנחיות יישום נוספות בקשר למענקים אלו.יההנח

 

הנחיה מקצועית זו חלה על מענקים ממשלתיים וסיוע ממשלתי להתמודדות יודגש, כי 

הקורונה שאינם בתחולה של תקני חשבונאות אחרים. תקני חשבונאות  עם משבר

 :מענקים ממשלתיים אחרים אחרים חלים על

  חל על מענקי השקעות "הטיפול החשבונאי במענק השקעות", 35גילוי דעת . 

  חל על סיוע ממשלתי שניתן  "מסים על ההכנסה", 19תקן חשבונאות מספר

לישות בצורה של הטבות המשמשות לצורך קביעת ההכנסה החייבת או ההפסד 

לצורך מס או שהן נקבעות או מוגבלות בהתבסס על ההתחייבות לתשלום מסים 

 .על הכנסה

  אשר קשורים חל על מענקים ממשלתיים  "חקלאות", 42תקן חשבונאות מספר

 .לנכסים ביולוגיים וסובסידיות שקשורות לתוצרת חקלאית

 .יישום הנחיה מקצועית זו יהיה בדרך של יישום למפרע

באתר המוסד הישראלי  ה המקצועיתהנחילקריאת ה

 כאן צולח -לתקינה בחשבונאות 
 

 

 בברכה,
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