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-גישת העקיבה המעורבת

.  המחוקק לא קבע את הבסיס לכימות ההכנסה החייבת ועיתוייה, 4.2.10מיום 174עד לתיקון 

:את ההיררכיה הבאה, שקבעוהפרקטיקה הנהוגה בארץ הינה בהתאם להלכות השונות, ככלל

;הוראות מפורשות וספציפיות בחקיקת המס

;הלכות אשר נקבעו בפסיקה

;כללי חשבונאות מקובלים על רואי חשבון בישראל

;כללי חשבונאות מקובלים מחוץ לישראל/ פרקטיקה מקובלת בישראל 

מקום שבו כלל חשבונאי אינו סותר הוראה הקבועה בדיני , על פי הכללים שנקבעו בפסיקה, לסיכום•

.  יאומץ אותו כלל חשבונאי לתוך דיני המס וינהגו לפיו, המס
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הדין בישראל–השקה בין כללי החשבונאות ודיני המס 
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הוראת שעה  –על ידי רשות המסים IFRS-אימוץ כללי ה

לתקופה  , הוחלט ברשות המסים כי, על דיני המס IFRS-לאור חוסר הוודאות לגבי השפעת כללי ה

על  , כלומר–בהתאם לכללים שהיו נהוגים עד כה , יש להמשיך ולחשב את ההכנסה החייבת, מסויימת

.29בסיס הכללים החשבונאיים הישראלים למעט תקן חשבונאות מספר 

נכון להיום תקפה עד  . כהוראת שעה, בתחולה רטרואקטיבית, הוראת החוק בעניין זה נתקבלה בכנסת

.2013לשנת 

25תקן , כך למשל. תקנים ישראלים שאומצו טרם הוראת השעה הינם תקינה ישראלית לכל דבר, ככלל

.IAS 18-לעניין הכרה בהכנסה המקבילה ל

(2011נובמבר)חוקתזכיר

אופןאתולקבועלהבהירנועדואשר,הכנסהמסלפקודתתיקוניםמספרהוצעוחוקתזכירבמסגרת

שיטתעקרונותעםקוהרנטייםאינםIFRS-הכלליבהםבמקריםועיתוייההחייבתההכנסהחישוב

.בישראלהמס

–ב"בארהמקובליםחשבונאותכללי

יישוםלענייןהכנסהמסמדיניותמהברורלאUS GAAP
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על ידי רשות המסיםIFRS-אי אימוץ כללי ה/ אימוץ 
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IFRS 15 /ASC 606השלכות מס מסוימות כתוצאה מיישום תקן 
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הכרה  
בהכנסה

עיתויכימות
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IFRS 15 /ASC 606השלכות מס מסויימות כתוצאה מיישום תקן 

מסלצרכיספציפיתחקיקה–

.מסלצרכישנקבעההספציפיתההוראהתחול.לדוגמאן"הנדלענף

תקןשללראשונהמאימוץהנובעותהמסהשלכותIFRS15/ASC 606–

למפרעיישוםשלבדרךRetrospective Application))–המסבדיןקיימתלאבובמקום

,(המסשיטתשליסודעקרונותאוהמסמדיניותמכוחוביןמפורשתבהוראהבין)לסוגיההתייחסות

.החשבונאיהשינויחלבההראשונההמסלשנתההתאמהדוחבמסגרתירשם,המצטברההפרש

שלא,כאמורמרווחיםהמחולקדיבידנדעלשיחולהמסלגביבהירותאי-העודפיםבסעיףשינוי

:המחלקהגוףבידיחברותבמסנתחייבוטרםאונתחייבו

השקעותלעידודחוקפיעלהחלופיבמסלולמסלהטבותהזכאיותבחברותשערוךרווחיחלוקת

(ההטבותתחתשאינםהחשבונאייםלרווחיםאוהמוטב/המאושרהמפעללרווחיייחוס)הון

חלוקתבגיןהדיבידנדמקבלמיסויולאחריוהחברהברמתחברותמסמיסוי)שלביהדוהמיסוי

ועדההמסיםרשותידיעלהוקמה.בנושאתקנותחוקקוטרםאך,בפקודהתיקון)(הרווחים

.(בנושאמסקנותיהאתפרסמהטרםאשרשלביהדוהמיסויעקרוןלעניין

6



PwC Israel

IFRS 15 /ASC 606השלכות מס מסויימות כתוצאה מיישום תקן 

 חוזי הקמה למודל יחיד  , שירותים, ממודל נפרד עבור מוצרים–נפרדת זיהוי מחויבות ביצוע –2שלב

עבור מחויבויות ביצוע והבחנה האם מסופק בנקודת זמן או מסופק על פני זמן

אוהסחורותעלהשליטההאםהחוזהבתחילתלקבועיש-ההכרהעיתוי-בהכנסההכרה–5שלב

הלקוחראותמנקודתהסתכלות–זמןבנקודתאזלאואם,זמןפניעלללקוחעוברתהשירותים

לשירותמכרביןומבחיןחוזהלפיהכוללתלעסקהמתייחס,ככללהכנסהמס
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השפעות אפשריות על המסהשלכת מס אפשרית

(מוטב/מפעל מאושר/ שינוי במס חברות )שיעורי מס עיתוי ההכרה בהכנסה

קיזוז הפסדים מועברים

מועד הוצאת החשבונית-מ וניהול ספרים "מע

סימטריה בדיווחי החברה מספקת  -א

השירותים לחברה מקבלת / המוצרים 

שירותים/ המוצרים 

 (שנים5-מוגבל ל)זיכוי מס זר ( / כללי מקור)ניכוי מס במקור

 מכסהישבון, קביעת העלות לצרכי מכס-מכס

 (ה)18סעיף )אי התרת הוצאות למשל על ידי תושב חוץ

(לפקודת מס הכנסה

:  לדוגמא)סיווג בסעיף תוצאתי שונה 

(תמלוגים/ מימון 

  אינטגרליות ההכנסות לעניין קביעת הטבות המס המגיעות

מכוח חוק עידוד  

ניכוי מס במקור

מכס
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 תמורה משתנה על בסיס אומדן–קביעת מחיר העסקה –3שלב

 למחויבות הביצוע הנפרדות אשר  , יחסי מחיר מכירה בנפרדלפי -הקצאת מחיר העסקה –4שלב

וקביעת מחיר המכירה בנפרדזוהו 

.אומדניםפיעלואינולחוזהבהתאם,ככללהכנסהמסלצרכיהעסקהמחיר
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השפעות אפשריות על המסהשלכת מס אפשרית

(שנים5-מוגבל ל)זיכוי מס זר ( / כללי מקור)ניכוי מס במקור כימות ההכנסה

 מכסהישבון, קביעת העלות לצרכי מכס-מכס

 (ה)18סעיף )אי התרת הוצאות למשל על ידי תושב חוץ

(לפקודת מס הכנסה

קיזוז הפסדים מועברים

ניכוי מס במקור

מכס

מ וניהול ספרים"מע

תחזיות/ הערכה –מס מקדמות
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נוספותנקודות:

חוזהעלויות

1385טופסי,העברהמחיריעבודת,הצדדיםביןז"חו–קשוריםצדדיםעםעסקאות
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