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,לקוחות וידידים נכבדים

ביותר בשנה האחרונה הינו המגמה הגלובלית להאחדת כללי "חמים"אחד הנושאים ה
תוך ביצוע שיפורים לתקנים ,לרבות בארצות הברית,הדיווח החשבונאי ברחבי העולם

 ופרסום תקנים שהם תוצר משותף של גופי התקינה החשבונאית,ולדרישות גילוי קיימים
,כידוע,בזירה החשבונאית הישראלית בא הדבר לידי ביטוי. האמריקני והבינלאומי-
על ידי החברות IFRS-לדיווח לפי תקני המעברשל ה,שאנו נמצאים בעיצומו,תהליךב

 על ידי ,IFRSמבוססי ישראליים  של תקני חשבונאות פרסומםוב,הציבוריות בישראל
. לאורך השנים האחרונות,המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

המבטא את רוח שכל אחד מהם דן בשינוי , שני מאמרים,בין היתר,כילהמאגרת זו 
ש לטיפול החשבונאי בצירופי עסקים במודל החד עוסק מאמר הראשוןה:ל"הדברים הנ

(Business Combinations), כפי שבא לידי ביטוי בתקנים חשבונאיים חדשים שפורסמו
 המוסד על ידי, ומנגד)FASB-ה(ב "המועצה לתקני חשבונאות בארהלאחרונה על ידי 

 של שני גופי הינם תוצר משותףתקנים אלה .)IASB-ה(הבינלאומי לתקינה בחשבונאות 
,שהן מנפיקות זרות,ביטול החובה של חברותבהמאמר השני עוסק .תקינה האמוריםה

 לבין ,IFRS-תקני ה הערוכים לפי,כספייםהיהןדוחותהנתונים בלכלול ביאור התאמה בין 
פי כללי חשבונאות מקובלים כספיים ערוכים להיהןדוחותהנתונים שהיו מדווחים לו היו 

IFRS- מאמרים הנוגעים לאימוץ תקני ה,בין היתר,כוללת האגרת,כמו כן.ב"בארה
.בישראל

 המסים כי רשות, פורסמה הודעה מטעמו של מנהל רשות המסיםאחרונהל כי ,נציין
, ונציגי ארגונים מקצועיים נוספיםCFO פורום ,ח" לשכת רו עםתקים פורום משותף

,דעה קובעת כיהוה. בישראלIFRS-לבחינת השלכות המס כתוצאה מאימוץ תקני ה
,IFRS-דיווח לפי תקני הל חישוב ההכנסה החייבת של חברות שיעברו ,בשלב הנוכחי

 של 29שבונאות מספר  למעט תקן ח,על בסיס הכללים החשבונאיים הישראלייםיהא 
חישוב . בישראלIFRS- הדן באימוץ תקני ה,המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

עד וזאת ,תקופת ביניים שלא הוגדרה בהודעהך מש ליבוצעאמור הכנסה החייבת כה
 על דיני המס IFRS- תקני הכיצד ליישם אתלקבלת החלטה סופית של רשות המסים 

.בנושאככל שיחולו ת יוהתפתחובנעדכן נשוב ואנו .בישראל

. נשמח לעמוד לשירותכם מעל ומעבר לדוח,כתמיד

,כבוד רבב
קסלמן וקסלמן

וןרואי חשב

.ואין לראות בתוכנה מתן יעוץ או חוות דעת מקצועית,דה למסירת מידע בלבדאגרת זו נוע
.רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב.דברי החקיקה המופיעים באגרת אינם נוסח רשמי


