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 "כנסה ה מסים על ה " IAS 12תיקון 
מסים נדחים בגין נכסים והתחייבויות הנובעים  

 מאותה עסקה 
 

 

 שלום לכולם, 
 

(להלן:  "  מסים על ההכנסה"  IAS 12תיקון לתקן   IASB- הרסם פ  2021במאי   7ביום 
IAS 12   והתחייבויות הנובעים מאותה   או "התקן") בדבר מסים נדחים בגין נכסים

 . עסקה (להלן: "התיקון")
 

 רקע 
 

IAS 12    הפרשים   להכרה במסים נדחים אשר חל עלכולל חריג במתכונתו הנוכחית
על הפרשים זמניים הנובעים  זמניים הנובעים מההכרה לראשונה במוניטין, וכן 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


מההכרה לראשונה בנכס או בהתחייבות במסגרת עסקה שאינה צירוף עסקים, כאשר  
ההכרה לראשונה בנכס או בהתחייבות לא משפיעה על הרווח   ,במועד העסקה 

 על ההכנסה החייבת (הפסד לצרכי מס). לא החשבונאי ו 
 
  .דורשים הכרה בו זמנית של נכס והתחייבות IFRS עסקאות מסוימות, תקני ב

לדוגמה, במועד ההכרה לראשונה בחכירה, החוכר נדרש להכיר בנכס זכות שימוש  
. כתוצאה מכך, עשויים להיווצר במקביל הפרש זמני חייב  כנגד התחייבות בגין חכירה

מאחר  בגין התחייבות החכירה, והפרש זמני ניתן לניכוי בגין נכס זכות השימוש במס 
 בפועל.   תשלומי החכירה ניתנים לניכוי כהוצאה לצרכי מס רק בעת תשלומםו
 
 

מחייב   IAS 12לפני התיקון, לא היה ברור האם חל חריג ההכרה לראשונה או האם  
 הכרה במסים נדחים בגין הפרשים זמניים אלה. 

 
 התיקון 

 
במועד ההכרה    אשרעל עסקאות   לא חלבהיר כי חריג ההכרה לראשונה  מהתיקון 

הן להפרש זמני ניתן לניכוי והן  גורמות לראשונה בנכס ובהתחייבות הנובעים מהן, 
לפיכך, יש להכיר במסים נדחים בגין הפרשים  להפרש זמני חייב במס בסכומים שווים. 

 זמניים אלו. 
 

 מעבר מועד היישום לראשונה והוראות ה
 

או לאחריו. יישום    2023בינואר  1התיקון חל לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
עסקאות שהתרחשו החל מתחילת תקופת  לגבי מוקדם אפשרי. התיקון ייושם למפרע 

 . בדוחות הכספיים   ההשוואה המוקדמת ביותר המוצגת
 

ישות  , בדוחות הכספיים בנוסף, בתחילת תקופת ההשוואה המוקדמת ביותר המוצגת
 ה ובהתחייבות מסים נדחים הנובעים מ: תכיר בנכס מס נדח

 ת שימוש והתחייבויות בגין חכירה וכן נכסי זכו •
התחייבות בגין פירוק ושיקום והתחייבויות דומות והסכומים המקבילים להן   •

 שהוכרו כחלק מעלות הנכס הקשור 
 

ביותר  דמת  קההשפעה המצטברת של יישום התיקון לתחילת תקופת ההשוואה המו 
התאמת יתרת הפתיחה של העודפים (או רכיב אחר בהון לפי  כנגד  המוצגת תוכר

 . לאותו מועד   הצורך) 
 

 כאן  צו לח   –   בנושא   Deloitteחוזר מפורט של  לקריאת  
 
 

 בברכה, 
 

 , ח גיא טביביאן"רו
 Deloitte , המחלקה המקצועית ראש , שותף

 
 

 למידע ופרטים נוספים: 
 03-6085467, טל': Deloitte, שותף, המחלקה המקצועית ,רו"ח היבי מוחמד
 03-6085204, טל': Deloitte ,מחלקה המקצועיתה ,מנהל בכיר רו"ח יוסי אביאן,
 03-6085461טל':  , Deloitte, מנהלת בכירה במחלקה המקצועית  , רו"ח יקרת שבח
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