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IFRS
" IFRIC 23עמדות מס לא ודאיות"

שלום לכולם,
בחודש יוני  ,2017פורסמה על ידי ה IASB -פרשנות חדשה  IFRIC 23בדבר
עמדות מס לא ודאיות (להלן" :הפרשנות").
הפרשנות דורשת מהישויות:
א .לקבוע האם עמדות המס לא ודאיות צריכות להיות מוערכות בנפרד או
כחלק מקבוצה של עמדות מס לא ודאיות .וכן
ב .להעריך האם סביר כי רשויות המס יקבלו את הטיפול שבו נקטה החברה,
או צפויה לנקוט בו ,בקשר עם עמדות המס הלא ודאיות:

 הישות נדרשת לקבוע את הטיפול החשבונאי בעמדות, במידה וכן.1
המס הלא ודאויות באופן עקבי עם עמדת המס שבה היא נקטה או
.צפויה לנקוט בה
 הישות נדרשת לשקף את השפעת אי הודאות בקביעת, במידה ולא.2
.הטיפול החשבונאי בעמדות המס הלא ודאיות

1 הפרשנות תיכנס לתוקף מחייב בתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום
.2019 בינואר
 או יישום למפרע חלקי ללא תיקון מספרי, יישום למפרע מלא:הוראות מעבר
.השוואה
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