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הפחתת שיעור מס החברות ל 25% -החל מיום 1.1.2016

 .1כללי:
בספר החוקים  2521מיום  5בינואר  2016פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  ,(216התשע"ו2016-
)להלן" :התיקון" או "תיקון  ,("216שבמסגרתו הופחת שיעור מס החברות ל) 25% -במקום  (26.5%החל מיום
.1.1.2016
בחוזר זה נפרט את הוראות התיקון וכן נתייחס להשלכות התיקון על הטיפול בדוחות הכספיים ליום
.31.12.2015
 .2הוראות תיקון 216
•

שיעור מס החברות שנקבע בסעיף )126א( לפקודה יופחת לשיעור של ) 25%במקום .(26.5%

•

שיעור מס החברות החדש יחול על הכנסה שהופקה או שנצמחה החל מיום .1.1.2016

•

בנוסף ,בוצעו תיקונים מתאימים/משלימים להוראות סעיפים )126ג(–)ו( לפקודה העוסקים בתשלום המס על
דיבידנד שמקורו מחוץ לישראל ,וכן בסעיף 67ו)ב() (2לפקודה המתייחס לדיבידנד שחילקה חברת החזקות
ישראלית.

•

שיעור המס של חברה שנקבעה לה תקופת שומה מיוחדת )כלומר שנה שאינה מסתיימת ביום
 ,(31.12.2015יחושב באופן יחסי בין התקופה מתחילת שנת המס ועד ליום  (26.5%) 31.12.2015לבין
התקופה החל מיום  1.1.2016ועד לתום שנת המס ).(25%

•

נציין ,שהתיקון אינו רלבנטי לשיעורי המס המוטלים על הכנסות מכח החוק לעידוד השקעות הון )הכנסות
ממפעל מועדף /מוטב/מאושר( ,או לשיעורי מס הכנסה המוטלים על יחידים.

 .3השלכות התיקון על הטיפול בדוחות הכספיים ליום 31.12.2015
להלן הטיפול הנדרש בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר :2015
•

" IAS 12מיסים על ההכנסה" בסעיפים  47-46קובע כי נכסי מיסים שוטפים ונדחים וכן התחייבויות מיסים
שוטפים ונדחים ימדדו בהתבסס על שיעורי המס )ועל חוקי המס( אשר "חקיקתם הושלמה למעשה ,עד לסוף
תקופת הדיווח" .מאחר שמליאת הכנסת אישרה את תיקון  216בקריאה שניה ושלישית רק ביום ,4.1.2016
חקיקת שיעור המס המופחת לא הושלמה למעשה עד ליום  31בדצמבר  .2015יצוין כי הפרקטיקה בישראל
היא לראות בהשלמת הליכי החקיקה בכנסת כהשלמה למעשה של החקיקה )עוד בטרם פרסום החקיקה
הסופית ברשומות(.
על כן בדוחות ליום  31בדצמבר  2015יתרות המס בדוחות הכספיים יחושבו בהתאם לשיעור מס חברות
בגובה  26.5%ולא ישקפו את שיעור המס המופחת הצפוי וזאת למרות שהתיקון אושר ע"י מליאת הכנסת עד
למועד אישור הדוחות הכספיים.

•

מאחר שעד למועד אישור הדוחות הכספיים חקיקת שיעור המס המופחת הושלמה למעשה )קרי ,הפחתת
שיעור המס אושרה בקריאה שלישית בכנסת( ,אזי בהתאם להוראות " IAS 10אירועים לאחר תקופת
הדיווח" ,הביאורים יכללו גילוי בדבר שיעור המס החדש וכן יכללו גילוי לאומדן ההשפעה הצפויה על הדוחות
הכספיים) .יפורסם על ידינו באור לדוגמה(.

טיפול חשבונאי זהה יבוצע גם בדוחות כספיים הערוכים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל ובדוחות
הערוכים לפי הוראות התקינה בארה"ב .יצוין כי בהתאם להוראות התקינה בארה"ב ,שינוי שיעור המס יקבל
ביטוי רק בדוחות הכספיים בהם החקיקה הושלמה )להבדיל מ"הושלמה למעשה"( ,כלומר ,בתקופת הדיווח בה
חקיקת שינוי שיעור מס חברות תפורסם ברשומות.
•

נראה כי משתתפי שוק ייקחו את שיעור המס המופחת בחשבון בהערכות שווי נכון ליום  31בדצמבר ,2015
על כן בנוגע לחישובי שווי הוגן ) ,(IFRS 13שווי בר השבה ) (IAS 36וחישובים כלכליים שונים המתבצעים
ביחס לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2015יש להשתמש בשיעור המס המופחת הצפוי.
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