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  המס ובדיני החשבונאות בראי הפרשות

  מאת

   *אלי גילבאי

על דיני המס ) IFRS(לאומית �המאמר ד� בהשלכות אימו התקינה החשבונאית הבי�

העוסק , 37 לאומי�בישראל בהתמקדו בהשלכות הפיסקאליות של תק� חשבונאות בי�

 חשבונאית הפרשה. התחייבויות תלויות ונכסי� תלויי�, ברישו� החשבונאי של הפרשות

(Provision)תק� .  היא התחייבות של הפירמה שעיתוי פירעונה או סכומה אינ� ודאיי�

הוודאות בעניינ� רבה מזו � מאפשר רישו� חשבונאי של הפרשות אשר מידת אי�IAS 37ה

המאמר בוח� את אופ� . שהתאפשרה בדי� החשבונאי בישראל עובר לאימו התק�

,  לעניי� ההפרשות�IFRSמודדות הרצוי ע� אימו הההתמודדות הצפוי ואת אופ� ההת

ההתחייבויות התלויות וכ� לעניי� נושאי� מקבילי� לסוגיה זו נוכח ניתוח שיקולי מדיניות 

בחינת ". מס האמת"ועקרו� " המס הטוב"כגו� כללי , עקרוניי� ויסודיי� בדיני המס

מעניינת במיוחד בנושא  חשובה ו37 לאומי�ההשלכות הפיסקאליות של תק� חשבונאות בי�

בי� היתר בשל הפער שבי� תכליותיה� , לאומית�השלכות המס של אימו התקינה הבי�

לפי העמדה הנורמטיבית אשר תוצע במאמר . השונות של כללי החשבונאות וכללי המס

בהתקיי� כמה מבחני� שתכלית� בצמצו� החששות מפני , ראוי שדיני המס יכירו בהפרשות

באומד� התחייבויות לא ודאיות ומפני קשיי� הנובעי� ממהימנות קשיי� הכרוכי� 

כמו כ� יוצג במאמר מחקר השוואתי בדבר ההשלכות . ודאות של התחייבויות כאמור�ומאי

  . בקרב מדינות זרות37לאומי �הפיסקאליות של תק� חשבונאות בי�

נאות הקשר שבי� כללי חשבו. ב? לאומית�מהי התקינה החשבונאית הבי�. א. מבוא

  . לאומית ואחרי אימוצה� לפני אימו� התקינה הבי�–מקובלי� לבי� חשבונאות המס 

  . לאומית�הפרשות בתקינה הבי�. ג; לאומית�השפעת אימו התקינה הבי�. 2; כללי. 1

לאומית לבי� הפרשות בפרקטיקה �מה בי� הפרשות בתקינה הבי�. 2; הצגה כללית. 1

השלכות ה. 2; המצב כיו�. 1. דיני המס בישראלהפרשות ב. ד?; הישראלית שקדמה לה

הגדרת ההכנסה של . 1. המסגרת הנורמטיבית. ה; לאומית� התקינה הבי�הצפויות מאימו

 מבט אל מעבר –המסגרת הנורמטיבית . 2; הייג וסימונס ובסיס המס האידאלי

  ; גפורסינ. 3; ארצות הברית. 2; הממלכה המאוחדת. 1. מבט השוואתי. ו; סימונס–להייג

 המבוסס על מבח� – ראשו� כלל. 1 .הדי� הרצוי. ז ;סיכו� המבט ההשוואתי .5; פורטוגל. 4

 מדידת –כלל שלישי . 3 ; המבוסס על רמת הסתברותמבח� – שני כלל. 2 ;ההפרשהסוג 

 – רביעי כלל. �IAS 37; 4לפי המדידה הקבועה ב) מהותית(גודל ההפרשה וקביעת תקרה 
 ביטול – חמישי כלל. 5 ; תוכרנה בניכויגרק התחייבויות כלפי צד  שלפיו המבח� ביטול

  .סיכו� ומסקנות. ח ;מפורש של דרישת מועד ההתחייבות

 
מנהל ; אביב�מרכז תחו� המסי� באוניברסיטת תל; אביב� מאוניברסיטת תל.J.S.D למשפטי� דוקטור   *

 בדיני מסי� באוניברסיטת מרצה;  למנהלהמכללה, )MBT(מסוי עסקי אקדמי של לימודי תואר שני ב
  .אביב ובמכללה למנהל�תל
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  מבוא

 את תקני לאמ� בשני� האחרונות החליטו, ישראל ובה�,  מדינות ברחבי העול�כמאה

 עבור תלפחו, ")לאומית�בי� ההתקינה" או IFRS: להל� (י�לאומי�בי�הדיווח הפיננסי ה

לאומית זו אמורה להחלי� את התקינה החשבונאית הקיימת �בי� תקינה. חברות ציבוריות

 תקני� אלה לכללי החשבונאות יהיו שני� כמה שבתו� קרוב לוודאי 1.במדינות אלו

 שכ�,  ספק שמדובר במהפכה חשבונאית ראשונה במעלהאי� 2.המקובלי� ברוב חלקי תבל

   3. הלאומיתברמה לאא� ,  מובנת מאליה כללאחידותה הייתה לא לפני כמאה שנה רק

 היתר ג� בי� מורגשות ה�.  של מהפכה זו אינ� מוגבלות לעול� החשבונאותהשלכותיה

" עוקבי�" המס דיני,  זה או אחרבאופ�,  ממדינות העול�בות שברמשו�,  דיני המסי�תחו�ב

 לפי המחושבי� –ני מס  נקיי� לפרווחי� רבות במדינות למשל כ�. אחר כללי החשבונאות

 נקודת המוצא לקביעת ההכנסה החייבת במס משמשי� – חשבונאות מקובלי� כללי

קרי ,  כי לשינויי� בכללי החשבונאותברי,  וא� כ�4). דוח התאמה למסבאמצעות, בישראל(

  .  במסהחבות שיעור השפעה על להיות יכולה,  חישוב� של אות� רווחי�באופ�

 
 Holger Daske et al., Mandatory IFRS Reporting Around the World: Early Evidence on theראו   1

Economic Consequences, 46 J. ACCT. RES. 1085 (2008). 
לאומית את מעמדה העולמי הנוכחי היה כאשר חוקקו �ינה הבי�נדב� חשוב במיוחד ברכישת התק  2

 והמועצה האירופיי� תקנה שלפיה על כל חברה הרשומה למסחר בבורסה אירופית לערו� את הפרלמנט
 Regulation (סוימי�לאומיי� מ� תקני� בי�לפי ואיל� 2005דוחותיה הכספיי� המאוחדי� לשנת 

1606/2002 of the European Parliement and of the Council of Jul. 19, 2002 on the Application 
of International Accounting Standards, arts. 4–5, 2002 O.J. (L 243) 1 (EC) .(התקינה אי� זאת ע� 

 אחד ואחד מהתקני� לכל:  אוטומטית ברחבי האיחוד האירופימחייבת,  התיקוני� להעל, לאומית�הבי�
 יש להדגיש כי אימו התקינה כ�.  האירופית לתק� תקנה ספיציפיתעצה המולע, או לחלק מתק�

לאומית באיחוד אי� פירושו שאבד הכלח כליל על התקינה החשבונאית הלאומית בכל אחת �הבי�
 א�(לאומית � הלאומית מוסיפה להתקיי� בד בבד ע� התקינה הבי�התקינה מדינה בכל. ממדינות האיחוד

 שחברות פרטיות מוסיפות משו�בי� היתר , )ת התלכדות מסוימת ע� האחרונהכי לא אחת ניכרת מגמ
 לבכר את בחוק א� הותר לה� אלא, לערו� את דוחותיה� הכספיי� לפי התקינה החשבונאית הלאומית

 רק במדינות האיחוד האירופי התקינה לא,  מקו�מכל.  בחרו לעשות כ�וה�, לאומית�התקינה הבי�
 המדינות שבה� טר� אומצה התקינה בי�.  במדינות רבות נוספותלאאלאומית מחייבת �הבי�
 סדרת בתו� – שני� ספורות תו�ב היא צפויה לחול ג� ש� א�, לאומית בולטת ארצות הברית�הבי�

 ומועצת תקני The International Accounting Standards Board: קרי, �IASBהתייעצויות של ה
 התקינה ע�) convergence( ההתלכדות ותהלי�) �FASBה(החשבונאות הפיננסיי� האמריקאית 

Investment Property as a Test Case : Taxation Versus IFRS, Eli Gilbai ראו להרחבה. האמריקאית
)2014. (AWL AXT. RACP5 , )1Part (. 

 .5' בעמ, ש�  3
 אלה דיני�, המס בדיני ספציפית הוראה בהיעדר, ולפיה, "העקיבה הלכת"כ זה עיקרו� נודע בישראל  4

 שמירה השומרי� קבוצת חברת 494/87א "ע למשל ראו (המקובלי� החשבונאות כללי אחר עוקבי�
 בא זה עיקרו� שבו לאופ� אשר)). 1992 (795) 4(ד מו"פ, גדולי� למפעלי� השומהפקיד ' נמ "בע ובטחו�

 . השוואתימבט : ופרק להל� ראו, אחרות במדינות ביטוי לידי
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 חברות, 2008 בינואר 1 שמיו� משו�, רלוונטי במיוחד נושא זה בישראל כיו�

 רשות 6.לאומית�בי� התקינה הלפי מחויבות לערו� את דוחותיה� הכספיי� 5ציבוריות

אשר תפקידה לבחו� את השלכות המס של המעבר , המסי� מינתה אפוא ועדה מיוחדת

 לפקודת מס א87  בינתיי� נחקק סעי�7. התמודדות ע� מעבר זהודרכילאומית �בי�לתקינה ה

 לעת עתה את אימוצה של המשהה, )הפקודה: להל� (1961–א"התשכ, ] חדשנוסח[הכנסה 

 על כיו�,  כ�8). השעההוראת: להל�(לאומית לעניי� קביעת ההכנסה החייבת �בי�התקינה ה

 י�לאומית בדוחותיה� לערו� את דוחותיה� הכספי�בי� את התקינה ההמחילותהחברות 

  . לפי התקינה הישראליתוה�לאומית �בי�תקינה ה לפי הה�: פעמיי�

 רשות מטע� שקמה הוועדהלאומית אכ� נבח� במסגרת �בי� אימו� התקינה הנושא

 יהא בה� כדי אשר,  תיקוני� לפקודת מס הכנסהלהציע היא עבודת הוועדה מטרת. המסי�

 התקינה להבהיר ולקבוע את אופ� חישוב ההכנסה החייבת ועיתויה במקרי� שבה� עקרונות

או כאשר קיימת ,  המס בישראלטתלאומית אינ� עולי� בקנה אחד ע� עקרונות שי�בי�ה

 י�לאומי�בי� הנובעות מתקני� יסוייות מסוגיות בכמההוועדה דנה .  אחרתבהירות�אי

 חוק לתיקו� פקודת מס הכנסה זכירעבודת הוועדה באה לידי ביטוי בת. מסוימי�

 של יסויית המהנפקות ש� 9, פורס� לא מכבראשר, )תזכיר החוק: להל� (2014–ד"התשע

  .לראשונה התייחסות ה חשבונאיות קיבלהפרשות

לאומית בישראל ולמשמעות� �בי� המס של אימו� התקינה הלהשלכות באשר מה

 לסקור בקצרה כיצד וכ� להל� תהיה להמחיש את ההשלכות האפשריות מטרתנו? העקרונית

 תו� התמקדות והכול, לאומית�בי�אימו� התקינה ההתמודדו עד כה מדינות אחרות ע� 

 שאינ� התחייבויות בגי� הפרשות: לאומית�בי� עוסקת התקינה השבה�באחד הנושאי� 

 דיני של מסוי� קירוב הוא שלטעמנו,  להציג את הדי� הרצוי בסוגיה זוננסה כ� כמו. ודאיות

 באקלי� וישתלב האמת מס עקרו� אתלאומית באופ� שבו הדי� יהלו� �בי�המס לתקינה ה

  .�IFRSה כללי באימו� המשתק� החדש החשבונאי

 
, ער� ניירותלחוק ) א(36' ס מכוח כספיי� דוחות פרסו� חובת חלה שעליה� אחרות ותוחבר  5

 ניירות תקנות; 1970–ל"התש, )ידיי� תקופתיי� ומיחות"דו (ער��כ� ראו תקנות ניירות. 1968–ח"התשכ
 � .2010–ע"התש) דוחות כספיי� שנתיי�(ער

אימו תקני דיווח כספי  "בונאותבחש לתקינה הישראלי המוסד של 29' מס חשבונאות תק� ראו  6
 מתיר זה תק�. www.iasb.org.il/upload/WKATNL0270IAS29.pdf) 2006 יולי)" (IFRS(בינלאומיי� 

� . הישראלית התקינה במקו�לאומית �הבי� התקינה את לייש� לבחור אחרות ישראליות לחברות בנוס
 בקביעת) IFRS (בינלאומיי� כספי יווחד תקני תחולתאי  "7/2010 רשות המיסי� ביצוע הוראת ראו  7

 /taxes.gov.il/incometax) 15.6.2010)" (שעההוראת  (2009–2007 המס בשנות החייבת ההכנסה
documents/horaotbitsua/hor0710.pdf . 

 הראשונה ואילו, בלבד הפסיקה יצירת היא שהאחרונה משו� ה�, העקיבה הלכת על גוברת השעה הוראת  8
 לכלל בדומה (כללית שהיא, ההלכה על גוברת היא, ספיציפי כלל שבהיותה משו� וה�, בחקיקה נקבעה

generalia specialibus non derogant .( מכא�.  מאזהוארכה ולא 2013הוראת השעה נסתיימה בשנת ,
 . ואיל�2014 בשני� 29' שבקביעת ההכנסה החייבת יחול תק� חשבונאות מס

 /www.tazkirim.gov.il/Memorandum_Archive 2014–ד"התשע, הכנסה מס פקודת לתיקו� חוק זכירת  9 
Attachments_2014/42122_x_AttachFile.doc) פורס� דומה בנוסח חוק תזכיר. )תזכיר החוק: להל� 

 /www.tazkirim.gov.il 2011–ב"התשע,  חוק לתיקו� פקודת מס הכנסהתזכיר (2011 בשנת ג�
Tazkirim_Attachments/41087_x_AttachFile.doc.( 
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 סכומה או פירעונה שעיתוי הפירמה של התחייבות היא) Provision (חשבונאית הפרשה

 שמועד פי על וא�, תזרימי�כספי ביטוי לידי באה טר� שההתחייבות פי על א�. ודאי אינו

 של קיומה לעצ� כלכלית השלכה יש, ודאי אינו ההתחייבויות של הסכו� או הפירעו�

 הכספיי� בדוחות אלה התחייבויות לכלול מוסכ� כי יש לכ�. הפירמה מצב על ההתחייבות

 להבי� יוכלו שמשתמשי הדוחות הכספיי� כדי. הפירמה של הכלכלי מצבה הצגת שתכלית�

, רהההכ בכללי החשבונאית התקינה דנה,  של ההפרשות האמורותוסכומ� עיתוי�, מהות� את

 קריטריוני� קביעת באמצעות הכספיי� בדוחות הפרשות בגי� הנדרשי� והגילוי המדידה

התקינה החשבונאית . כאמור התחייבויות בגי� להפרשות מדידה ולבסיסי להכרה

  IAS 37.(10 או התק�: להל�( IAS 37 לאומית דנה בנושא זה במסגרת תק� חשבונאי�בי�ה

 שאינ� בהפרשות היתר בי�העוסק , התק�  שלמטרתו?  נבחר דווקא נושא זהמדוע

 מציב התק�.  את סוגיית ההכרה והמדידה של ההתחייבויות האמורותלהסדיר היא, ודאיות

.  ע� חוסר ודאות מבחינת הצגת מצב� הכספי של חברותהתמודדות למסוימותאמות מידה 

ני המס ע�  על התמודדות דיללמד יכולה המס בחבות של יישו� התק� יו בחינת השלכותלכ�

 כגו� דא היא קריטית להערכת התחייבויות של נאותה הצגה, בנוס�. מצבי חוסר ודאות בכלל

 הישות מתחייבת לית� שירותי שבו מקו� למשל, רווחיה הכלכליי� של הישות המדווחת

 התחייבויות ג� המכונות, ודאיות שאינ� התחייבויות,  מזויתרה. אחריות בעת מכירת מוצריה

 בו שמדובר מקו� למשל, המדווחת הישות של קיומה המש� עצ� על לאיי� ולותיכ, תלויות

 להוביל עלולה קבלתה ואשר,  לא ודאית בגי� תביעה שהוגשה נגד הישותבהתחייבות

 התחייבות בגי� ההפרשות של ומדידת� הכרת� לסוגיית כי אפוא לראות נקל. לפירוקה

 התק� אימו�, משכ�. המדווחת ישותה הכספיות של תוצאותיהתלויות השפעה מהותית על 

 לא חל כל שינוי בהתנהלותה שבה�יכול להביא לרישו� הפסדי ענק בחברות ג� במקרי� 

 באשר בהערכות החברה שינויי�העסקית של החברה או ברווחיה מפעילות שוטפת בשל 

  .  כללתתממש שלא שייתכ�,  עתידיתהתחייבות של התממשותה להסתברות

 על,  השפעות רבות ג� על חבות המס של החברותייתכנו דיני המס  התק� לתו�לאימו�

 החשבונאי של התק� פשוט היישו� שבעוד אלא. המס תשלו�עיתוי התהוות חבות המס ועל 

 מעט לא ומעלות בערפל ותהשלכות אימו� התק� בחשבונאות המס עדיי� לוט, יחסית

  .חשבונאות השוני� מערכת המס והתאמתה לכללי השבבסיסשאלות בדבר הרציונל 
IAS 37 על מתבססת אשר, לאומית�בי� בצורה מובהקת את עקרונות התקינה המשק� 

 לשק� את מצבה ניסיו� ועל) משפטית בטרמינולוגיה סטנדרטי� מעי�(עקרונות כלכליי� 

 של הדיווח הרלוונטיות העדפתתו� ,  בצורה הקרובה ביותר למציאותהפירמההנוכחי של 

לאומית שואפת להציג את מצב הדברי� נכו� �בי� ההתקינה, ככלל. נותומהימהכספי על פני 

 הכלכלי של נכסיה והתחייבויותיה של לשוויי� ככל האפשר קרוב, ליו� פרסו� הדוחות

לאומית כדי להגיע �בי� התקינה השנוקטת את אחת מאות� הדרכי� מייצג IAS 37. החברה

 בערכ� הכלכלי בהכרה היתר בי�, ומיתלא�הבי� התקינה מטרות את משרת התק�. למטרה זו

 הכרה.  חבה החברהשבה� – תביעות משפטיות כגו� –של התחייבויות לא ודאיות 

 
) 31.5.2015" (התחייבויות תלויות ונכסי� תלויי�, הפרשות "37 בינלאומי חשבונאותתק�   10

www.iasb.org.il/upload/TFDPGG7868%D7%A4%D7%A8%D7%A7_58.pdf . 
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 בהכרח להשפעה מהותית על ההצגה החשבונאית של תוצאותיה תוביל אלו בהתחייבויות

  . של החברה במועד הכרת�

שאלות עקרוניות  אימו� התק� ובי� חבות המס של החברה מעלה לא מעט שבי� המנשק

 יציג זה מאמר.  הרצויה לחישוב חבות המס של הנישו�הדר� ובדבר המס חבותבדבר מהות 

 המס התק� ויציע את הדרכי� הראויות לאימו� התק� בדיני אימו� בשל העולות שאלות כמה

, לדעתנו, תוצאה זו תושג.  באופ� שיוביל לתוצאה הרצויה וההוגנת ביותרהישראליי�

 החששות הפחתת שתכלית� מבחני� כמה התקיי� בהפרשות ביסוייתה מ הכרבאמצעות

 הכרוכי� באומד� התחייבויות לא ודאיות ומפני קשיי� הנובעי� ממהימנות קשיי�מפני 

  . של התחייבויות כאמורודאות�ומאי

 ומקומה בכללי בכלליותלאומית �בי� הראשו� של רשימה זו תוצג התקינה הבחלק

 הקשר בי� כללי החשבונאות המקובלי� יידו� השני בחלק. ול�החשבונאות המיושמי� בע

 שונות של מידות יוצגו זה תוצג הקרבה בי� שני התחומי� ובקשר".  המסחשבונאות"ובי� 

 של הקשר בי� החשבונאות הפיננסית ובי� והדיו� במידת הדיקות.  האמורהקשר דיקותה

 בחלק.  בתקינה על דיני המסחשבונאות המס ישרת אותנו בהמש� לבחינת השלכות שינוי

 וני נקודות השלרבות, לאומית�בי� בתקינה הההפרשות ביתר פירוט נושא יוצגהשלישי 

 המס בדיני ההפרשות יעסוק בנושא הרביעי החלק.  הישראליתתקינה המ�העיקריות 

תו� ,  פקיעת הוראת השעהע� המס האפשריות השלכות; י� הקיהמצב: הישראליי�

.  תוצג המסגרת הנורמטיבית לדיו�החמישי בחלק. ת בסיסיי� בדיני המסהתייחסות לעקרונו

 ראוי למסות כל התעשרות א� א� טר� באה לידי שלפיה, סימונס– זה תוצג גישת הייגבכלל

כמו .  ההפרשותסוגיית על השלכת� בבהתמקדות של גישה זו חסרונותיה יוצגוכ� . מימוש

 בחלק.  לרגלנו בגיבוש הדי� הרצוינר יהיו אשר, כ� בחלק זה יוצגו עקרונות המס הטוב

 כיצד מדינות אחרות מצאו לנכו� להתמודד ע� המעבר לתקינה השאלה תיבח� השישי

 החלק. בפרט הפרשות מתייחסי� דיני המס שלה� לתקינה בנושא וכיצד, בכלללאומית �בי�ה

 או מבחני�  ויציע ארבעה כללי�הפרשות למיסוי הנוגע בכל הרצויהשביעי יציג את הדי� 

  . בהפרשותיסוייתלהכרה מ

 ?לאומית�הבי
 החשבונאית התקינה מהי. א

 מועצת התקני� שמפרסמת התקני� החשבונאיי� גו� היאלאומית �בי� ההתקינה

 שנויות והפר�IASC(,11ה, 2000 שנת עד, ולפניה (�IASBה, לאומית�בי�החשבונאיי� ה

   12. מפרסמת ועדת הפרשנויותשאות�, לאות� תקני�

אז הוצע . 1963 שנתלאומית נית� למצוא כבר ב�בי� שורשי התפתחותה של התקינה התא

,  של אנגליה ווילסזו: חשבו�לראשונה לכונ� ועדה מקצועית משותפת לשלוש מועצות רואי 

 
11  The International Accounting Standards Committee. 
12  The IFRS Interpretations Committee .היה הוועדה ש� 2010 יולי עד The International Financial 

Reporting Interpretations Committee (IFRIC).  
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 נמנו, 1973 ביוני �29ב,  בלונדו��IASC כאשר נוסדה ה13. הבריתארצות של קנדה וזו של זו

 ישראל.  ויפ�גרמניה, אוסטרליה ובה� ת מדינות שונועשר במעל החשבונאות גופי עמה

 ניו,  בלגיהכגו�,  אחרותמדינות כמה ע�, הצטרפה לוועדה כחברה עמיתה שנה לאחר מכ�

  14. נוספות הצטרפו לוועדה המקצועית ברבות השני�מדינות. ופקיסט� הודו, זילנד

 – שבי� כללי חשבונאות מקובלי� לבי� חשבונאות המס הקשר. ב
 אימוצה ואחרילאומית �בי
 אימו� התקינה הלפני

  כללי. 1

 הדיו� בדבר עצמת נפו�לאומית במדינות העול� השונות �בי� בטר� אימו� התקינה העוד

 בפועל.  לבי� חשבונאות המס15 כללי החשבונאות המקובלי�בי� שיתקיי�הקשר שראוי 

החשבונאות המקובלי�  המס במדינות השונות לבי� כללי דיני בדר� כלל קשר בי� קיי�

 מערכת מס אחת אשר קיימת אי�, למעשה. וישיר מלא איננו דנ� שהקשר אלא, באות� מדינות

   16. במלואה אחר כללי חשבונאות מקובלי�עוקבתבחישוב ההכנסה החייבת 

 המס על פני לדיני הפיננסית לתאר את חוזקו של הקשר בי� כללי החשבונאות נית�

 ארצות.  ביותרקוטביות ההעמדות שתיוגרמניה מייצגות את  הברית ארצות שבה, סקאלה

 כללי החשבונאות בי� ברורה שעיקרה בהפרדה הדואליסטית הגישה אתהברית נוקטת 

,  בחקיקת המסבעיקר הברית בארצות עניי� זה מתבטא 17.המקובלי� לבי� חשבונאות המס

י הדיווח  מס שלא לפי תקנורכי לצוחות בדבהוצאותהמאפשרת הכרה בהכנסות ו

 בקשר ההדוק שבי� מערכת המס ידועה גרמניה זאת לעומת. החשבונאיי� במגוו� סוגיות

 
 ההיסטורי של התפתחות התקינה הבינלאומית באתר מוסד רואי החשבו� של אנגליה וווילס הרקע ראו  13

)Knowledge Guide to International Accounting Standards, INST. CHARTERED ACCT. ENG. & 

WALES (last visited Apr. 21, 2016), http://www.icaew.com/en/library/subject-gateways/ 
accounting-standards/knowledge-guide-to-international-accounting-standards.( 

 .7–6' בעמ, 2 ש"לעיל ה, Gilbai ראו להרחבה  14
 הצגה היאאשר תכליתה , ת במאמר זה לכללי החשבונאות היא לכללי החשבונאות הפיננסיתההתייחסו  15

 , )הרחב והציבור נושי�, מניות בעלי, עניי�כגו� בעלי (בהירה של מידע פיננסי על הפירמה כלפי חו
 דוגמהל(אשר תכליתה בהצגת מידע פיננסי לשימושי� פנימיי� בארגו� , בשונה מהחשבונאות הניהולית

 ).ב"תמחור וכיו, לש� בקרה
 יפי�. שונה,  החשבונאית וזו הפיסקאליתזו, שהרי התכלית שבכל אחת מהמערכות,  להתפלא על כ�אי�  16

 Thor Power Tool Co. v. Commissioner בעניי�לעניי� זה דברי בית המשפט העליו� של ארצות הברית 
of Internal Revenue, 439 U.S. 522, 542 (1979) :“The primary goal of financial accounting is 

to provide useful information to management, shareholders, creditors, and others properly 
interested; the major responsibility of the accountant is to protect these parties from being 
misled. The primary goal of the income tax system, in contrast, is the equitable collection of 
revenue; the major responsibility of the Internal Revenue Service is to protect the public fisc. 
[...] In view of the Treasury’s markedly different goals and responsibilities, understatement of 

income is not destined to be its guiding light”. 
 Thor Power Tool Co. v. Commissioner of Internal Revenue, 563 F.2d 861 ¶ 8, 14 לדוגמה ראו  17

(7th Cir. 1977). 
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 הגישות שהוזכרו לעיל נקודת המוצא של שבשתי א�. לבי� כללי החשבונאות המקובלי�

 ההתאמות במספר בא לידי ביטוי יניה� ההבדל ב18, החשבונאיהרווח היא המסדוח 

 מדינות אשר קיימות הללו שבי� שתי הגישות בתוו�. המסהנדרשות על פי דיני המס בדוח 

 ורכישומרות על מרחק בי� כללי החשבונאות המקובלי� לבי� חישוב ההכנסה החייבת לצ

 ע�.  מדינות אשר שומרות על קשר הדוק יותרויש, ") המסחשבונאות" לעתי� המכונה(מס 

 השנייה הקבוצה וע�,  מדינות כגו� הממלכה המאוחדת והולנדנמנות הראשונה הקבוצה

   19.י�נמנות מדינות כגו� אוסטריה ושווי

  :כ� סקאלה פני על השונות הגישות את לתאר נית�
  

  

_________________________________________________________________  
�  �  �  �  �  

  העקיבה גישת    סלקטיבית עקיבה     דואליתגישה
 הממלכה   הבריתארצות

, הולנד, המאוחדת
  פולי�, נורווגיה

, איסלנד, דנמרק
, פינלנד, איטליה
, פורטוגל, אירלנד

  ספרד

, יוו�, קפריסי�
, הונגריה

, לוקסמבורג
  ישראל, שוויי

, בלגיה, גרמניה
  שוודיה, אוסטריה

  

וכי קיי� מנעד רחב ,  כי פני הדברי� מורכבי�למדי� אנו הסקירה הקצרה עד כה מ�

 כללי חשבונאות מקובלי� לבי� חשבונאות בי� יתקיי�ש לקשר שראוי באשר אפשרויות�ורב

  .המס

  לאומית�השפעת אימו	 התקינה הבי�. 2

 לבחו� מה צפוי לקרות לקשר שבי� כללי חשבונאות נדרשלאומית �בי�קינה ה אימו� התע�

  . ות המס במדינות העול� חשבונאלבי�מקובלי� 

 התקינה, נות שונות החשבונאות המקובלי� במדיכללי לעומת כי יוער זה בהקשר

 ההוג� של לשוויי� מייחסת שהיא היתרה בחשיבות,  ובראשונהבראש, לאומית נודעת�בי�ה

, להל� שנראה כפי 21). המופחתת20 ההיסטוריתעלות� לעומת (נכסי� ושל התחייבויות

 
 Einkommensteuergesetz [EStG] גרמניהולגבי ; I.R.C. § 446(a) (2014) הברית ארצות לגבי ראו  18

[Income Tax Act], Oct. 16, 1934, RGBL I at 1005, § 5(1). 
 Dan Dacian Cuzdriorean & Dumitru Matiş, The Relationship Between Accounting andראו   19

Taxation Insight the European Union: The Influence of the International Accounting 
Regulation, 14 ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS SERIES OECONOMICA 28 (2012); 
Christoph Watrin et al., One-Book Versus Two-Book System: Learnings From Europe (2012), 
http://ssrn.com/abstract=2111517; Frédéric Gielen & John Hegarty, An Accounting and 
Taxation Conundrum (The World Bank, Center for Financial Reporting Reform, Sept. 2007) 
12–14 http://siteresources.worldbank.org/EXTCENFINREPREF/Resources/Taxation_Conund 

IME TAW AND THE LAX TECOGNITION IN RNCOME IIMING OF THE T ,HEKELSOSHE M; pdf.rum
)2009(86 –23 ONEYMALUE OF V. 

היה מתקבל ממכירת נכס או שהיה משול� להעברת התחייבות בעסקה רגילה בי� שווי הוג� הוא המחיר ש  20
) 31.5.2015" (מדידת שווי הוג� "13 נלאומיהשוו ג� תק� דיווח כספי בי(משתתפי� בשוק 
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 על פני עלות היסטורית הוג� שווי בסיס על הצגה לבכרלאומית �בי� זו של התקינה הבחירתה

  . המימוש עקרו� – המס בדיני יסוד עקרו� ע� התנגשות במסלול אותה מציבה )מופחתת(

לאומית �בי� עובר למועד אימו� התקינה האשר במדינות,  כי ככללצפוי האמור לאור

יחול השינוי , קיי� בה� קשר הדוק בי� כללי החשבונאות המקובלי� לבי� חשבונאות המסתה

 בי� הסתירה את ליישב הללו המדינות אלצנהתי עת,  בכל הקשור לקשר זהביותר הגדול

 הקשר ממילא אשר במדינות זאת לעומת. המס דיני לבי� המקובלי� החשבונאות כללי

 כללי בי� הקשר התפתח כ�, ואכ�.  יותרהרבה נמוכות השינויי� בעצמות יהיו, �פוהאמור ר

 ואשר IFRS שמיישמות המדינות מ� בשתיי� המס חשבונאות לבי� המקובלי� החשבונאות

  22.המאוחדת והממלכה גרמניה – בעבר את שתי נקודות הקיצו� באשר לקשר האמור ייצגו

  לאומית�בי
 בתקינה ההפרשות. ג

  הצגה כללית. 1

 ביטוי, קרי.  לומר שהפרשה חשבונאית היא ביטוי לסיכו� שטר� התממשנית� רחבה בראייה

 אשר סכומה או התחייבותכ �IAS 37 מוגדרת בהפרשה. ודאות�אי שוררת שבה� למצבי�

 בגי� קרי,  אחת היא הפרשה בגי� תניית אחריות למוצרי�נפוצה דוגמה. עיתויה אינו ודאי

,  לזהבדומה.  זה מכברהוכרה בגינ� וההכנסה, הוצאות צפויות לתיקו� מוצרי� אשר נמכרו

. ר�להחזי – חוק או חוזה מכוח – קמה ללקוח זכות כאשר � הפרשות בגי� החזרות מוצרייש

 תביעות משפטיות תלויות בגי� הפרשות היא ודאי לא סיכו� בגי� להפרשות נוספת דוגמה

 או סכומה,  לכל אלה הוא שעצ� קיומההמשות�, כאמור. ועומדות כנגד הישות המדווחת

  .  ודאיי�אינ� וה�,  הרלוונטית טר� נתגבשוההתחייבות של פירעונה יעיתו

 בגינה הפרשה ירש� יהיה עתידי כדי שתונהירע שמועד פלהתחייבות די אי�, ודוק

 במידת נעו� – התחייבות ממש והפרשה להתחייבות –ההבדל בי� השתיי� . חשבונאית

 או הוצאות ריבית אשר נצברו זה שכירות� דמיו� תקופתיות כגהוצאותכ� למשל . ודאות�

, ייבותהתח תירש� א� כי תיווצר בגינ� הפרשה לא – טר� הגיע מועד פירעונ� א�מכבר 

   23.ודאיי� פירעונ� עיתוי וה� סכומ� ה�שהרי 

 יש כאשר.  החשבונאי משפיעה על אופ� הרישו�הוודאות� אימידת ג�,  מזאתיתרה

 א� כי פרשה התירש�לא , ההתחייבות לסכו� עד מאוד בנוגע לעיתוי או גבוהה ודאות

 
www.iasb.org.il/upload/HYTQUV4372%D7%A4%D7%A8%D7%A7_14.pdf( ; עלות היסטורית

 .בניכוי פחת בגי� תקופת השימוש והבעלות בנכס, נכסמופחתת הינה המחיר ששול� בעת רכישת ה
 Ray Ball, International Financial Reporting Standards (IFRS): Pros and Cons for למשל ראו  21

Investors, 36 ACCT. BUS. RES. 5 (2006). 
 ,Judith Freedman, Aligning Taxable Profits and Accounting Profits: Accounting Standardsראו   22

Legislators and Judges, 2 EJ. TAX RES. 71 (2004) http://www.austlii.edu.au/au/journals/ 
eJlTaxR/2004/4.html; Wolfgang Schön, The Odd Couple: A Common Future for Financial 

and Tax Accounting? 58 TAX L. REV. 111 (2005). 
ו� המשפטי אינו רלוונטי כלל ועיקר למועד ההכרה החשבונאית בהוצאה  מועד הפירעכי יוזכר  23

 .ובהתחייבות
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 א�, � מסוימי� סופקו לישות שירותישבו מקו�, לדוגמה.  אחרתהתחייבות ככל התחייבות

�על הישות להכיר ,  התשלו� לא סוכמו מראשתנאי א� וא�, טר� הוגשה חשבונית בגי� כ

   24. ולעיתוי התשלו� אינה כה גבוההלסכו� בנוגע הוודאות�שאי מכיוו� התחייבותב

 משפחת" מקומ� של ההפרשות בתו� מהו אחרונה זו מתבקשת השאלה מנקודה

 ברמות ההסתברות נדו�? יתעורר הצור� בסילוק� ההסתברות שמבחינת" ההתחייבויות

  .  יורדבסדר IAS 37השונות הנזכרות בתק� 

 לעניי� 25.מה� דברשיתרחש) Probable" (צפוי "שבה עומדת רמת ההסתברות ראשונה

 על העולה סיכוי היינו, )More likely than not" ( סבירמלא יותר סביר "משמעו" צפוי"התק� 

50%.26 � שיידרש תשלו� שצפוי) 2(;  עבראירוע בשל בהווה מחויבות ישותל כשיש) 1(, כ

. התחייבות להכיר בהפרשה ליש – נות סכומה נית� לאמוד במהימואת) 3(; כדי לסלקה

 כנגד במאז� החברה כהתחייבות ההפרשה לרשו� את ישבדרגת ההסתברות הראשונה , היינו

 אינ� וה�, להכרה בהפרשה התנאי� אלה, ודוק.  בסכו� שווה ער�הוצאה של הרישומ

  . קוד� לכ�שהוצגה כפי" הפרשה" הגדרת המושג מרכיבי

 יכולה להיות ויבות המח, על פי התק�–"  בהווהמחויבות "– התנאי הראשו� לעיל לעניי�

 מחויבות הנובעת היא) Legal Obligation( משפטית מחויבות 27.או משתמעת" משפטית"

 מכללי חיוב על פי כל או מחקיקה, )ש או במרומז תנאיו שנאמרו במפורבאמצעות(מחוזה 

 עליה משתמעת קיימת כאשר הישות גרמה לצדדי� אחרי� להבי� שהיא תקבל מחויבות. די�

 – הודעה עדכנית אחרת או שפורסמה מדיניות,  דפוס התנהגותבאמצעות –אחריות מסוימת 
 תפעל שהיא) Valid Expectancy( יצרה בקרב אות� צדדי� אחרי� ציפייה תקפה הישות ולכ�

  28. זואחריות לפי

"  סבירמלא יותר סביר" אינה מגיעה כדי אשר,  רמת הסתברות נמוכה יותריש  כ�כמו

 ברמת הסתברות זו התחייבות .שלעיל) 1 (תנאי רק מתקיי� הסתברות זו רמת לאשר. שלעיל

.Contingent Liability (" תלויההתחייבות" בגדר היא  ייבויותלהתח מורה כי התק� 29)

   30. הכספיי� גופאדוחות שתוכרנה במבלי, תלויות יינת� גילוי בלבד

 
24    ).2009 (473 כר� ב IFRS 2010:  פיננסית חדשהחשבונאותראו שלומי שוב וגיל כ
, בהווה מחויבות רק לא שתהיה הכרחי, להכרה כשירה תהיה שהתחייבות בכדי: "�IAS 37ל 23' סראו   25

 אותה סילוק לצור� כלכליות הטבות המגלמי� משאבי� של שלילי תזרי� ג� צפוי שיהיה אלא
 ".מחויבות

 .FASB Interpretation No. 48: Accounting for Uncertainty in Income Taxes, FINראו לדוגמה  26
ACCT. SER. ¶ 6 (Financial Accounting Standards Board, June 2006), http://www.fasb.org/ 
cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&blobwhere=117582093 

1560&blobheader=application/pdf. 
 .�IAS 37 ל10' ס  27
 .ש�  28
 בזו, "הפרשה"מ להבדיל"  תלויותהתחייבויות" מוסבר השימוש בטרמינולוגיה �IAS 37ל 12' בס  29

 במונח ושהשימ[...] , אול� [...] תלויות] תחייבויותה[ ההפרשות ה� בגדר כל,  כלליבמוב�: "הלשו�
 ". לעניי� התחייבויות שאינ� מקיימות את הקריטריוני� להכרההוא'  תלויההתחייבות'

 פי על כנדרש, גילוי נית� תלויהלהתחייבות " : האמור קובע כהאי לישנא28' ס. �IAS 37 ל28, 27' ס  30
� ."קלושה כלכליות הטבות המגלמי� משאבי� של שלילי לתזרי� האפשרות כ� א� אלא, 86 סעי
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 מורה לזו באשר). Remote" (קלושה" הההסתברות היא ההסתברות השלישית רמת

 א�  צור� בגילויאי�, קלושה תלויה התחייבות לתזרי� שלילי בסילוק כשהאפשרות כי התק�

  31. הכספיי�בדוחותלא 

 באיזה,  יש להכיר בהפרשהשבו מקו�.  הכספיי�דוחותרות ב כעת להפרשות המוכנשוב

 הטוב ביותר של הסכו� שהישות האומד� בשיעור קובע שיהיה זה התק�? סכו� תוכר היא

 הוראות.  להעבירה לצד שלישיאו לסלק את המחויבות כדי רציונלית משלמת יתההי

 פריטי� של דולהג בקבוצה מדובר כאשר) א( :מקרי� שניהמדידה בתק� מבחינות בי� 

 סעי� (התוחלת שיטת לפי יוכר ההפרשה סכו�, )שנמכרת לסחורה אחריות מת� בעת למשל(

 ההסתברות בעל הסכו� לפי תוכר ההפרשה, בודד בפריט כשמדובר) ב (32;)לתק� 39

 תלויה ועומדת נגד הישות תביעת שבו מקו�, לדוגמה). לתק� 40 סעי� (ביותר הגבוהה

 עליה, 60% בהסתברותח "ש מיליו� של בסכו� הפסד תספוג היא שבמסגרתהפיצויי� 

 כאשר, לבסו� 33).ח"ש אל� 600 של ולא(ח "ש מיליו� של בסכו� בספריה בהפרשה להכיר

 רכה תוכר בערכה הנוכחי ולא בעההפרשה, ההשפעה של ער� הזמ� של הכס� היא מהותית

  ). לתק� 45' ס (ינליהנומ

 הנובעות אלה, ראשית?  התק�לתחולתמצאות מחו�  נתלויות התחייבויות אילו, ולסיו�

 חוזה מחייב לחכירה כשנחת�, למשל Executory Contracts.(34(מחוזי� שיש לבצע� 

 לתקופה כלשהי שכירות טר� נצברו דמי ג� ולכ�,  טר� הגיע מועד תחילתהא�, תפעולית

 א�ית כלשהי  מהצדדי� אינו רוש� עסקה חשבונאאיש, ) למחכירוהכנסות לחוכר כהוצאות(

 
דוחות כספיי� ( לתקנות ניירות ער� 18'  להזכיר כי לפי תקמוטב זאת ע�. �IAS 37 ל86, )ב(16' ס  31

 או ההפסד האפשרי המרבי עלולי� להעמיד בספק את המש� ההתחייבות"א� , 2010–ע"התש, )שנתיי�
 ".תמציתי של ההתחייבות התלויה תיאור יובא, פעילות התאגיד במתכונת הקיימת

 .2. דפרקראו דוגמה להל� ב  32
הסתברות "ואילו הפרשנות של המאמר לסעי� היא במוב� של " תסבירו" לציי� כי לשו� התק� היא יש  33

 כלל הכוונה לתביעה בדר�(הטע� שבהבחנה בי� מדידת התחייבות שהיא פריט בודד ". סטטיסטית
 הואבויות היא כי הסכו� הצפוי להשתל� בהתחייבות פריט בודד ובי� מדידת קבוצת התחיי) משפטית

 היתר משו� שבכ� קטנה התלות בהערכת ההנהלה בדבר סיכויי בי�, אומד� טוב יותר לסכו� ההתחייבות
 שתסכי� הפירמה הסכו�,  היסוד בהבחנה זו היא כי כאשר מדובר בהתחייבות יחידההנחת. ההתחייבות

 כי הנחת יסוד זו אינה ברורה יצוי�. ות גבוה מתוחלת ההתחייבותלשל� כדי להשתחרר מההתחייב
ע� זאת בסופו של יו� . והיא הייתה אחת מהמחלוקות שעלו בוועדה שבחנה את סעיפי התק�, מאליה

 להניח כי סביר, בדוגמא שלעיל. הוחלט להשאיר את ההבחנה בי� פריט בודד לבי� קבוצת התחייבויות
ח "ח כדי להסיר את התביעה בס� מיליו� ש" שאל� �600לשל� סכו� גבוה מ) או תיאל(הפירמה תסכי� 

כמו כ� סביר . 60%ח הוא "א� על פי שהערכת החברה היא כי הסיכוי שהיא תידרש לשל� מיליו� ש
 לציי� כי חשוב. כגו� שכר טרחת עור� די�, להניח כי הפירמה תידרש לעלויות נוספות כדי להגיע לפשרה

 התק� התעוררה מחלוקת באשר להבחנה בי� מדידת ההתחייבות היחידה ובי� מדידת בוועדה שניסחה את
המתנגדי� להבחנה טענו כי מדידת ההתחייבות היחידה לפי הסכו� שצפוי כי . קבוצת ההתחייבויות

ישתל� סותרת את מדידת ההתחייבויות לפי הסכו� שהפירמה הייתה מוכנה לשל� כדי להשתחרר 
 Exposure Draft of Proposed Amendments to IAS 37 Provisions, Contingent ראו. מההתחייבות

Liabilities and Contingent Assets and IAS 19 Employee Benefits 11 (IASB Meeting, London, 
Agenda Paper 15B, Sept. 2004), http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/IASB/Archive/ 

Liabilities/Development%20of%20ED/IAS37-0409b15b.pdf. 
 .�IAS 37ל) א(1' ס  34
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 בה� גלו� שחוזי�:  לכ�החריג.  נכרתה העסקה באופ� מחייבמשפטית מבחינה כאמורש

 בהפסד מראש להכיר הישות שעל, )Onerous Contracts( חוזי� מכבידי� ה� לישותהפסד 

 בתחולת תקני� אחרי� מוחרגות מתחולת המצויות התחייבויות ג�, שנית 35.בה� הגלו�

  . רבות אחרותיש.  לעובדי�והטבות פיננסיי� מכשירי� בעיקר כא�  אלה נציי�מבי� 36.התק�

לאומית לבי� הפרשות בפרקטיקה �מה בי� הפרשות בתקינה הבי�. 2

  ?הישראלית שקדמה לה

 זו. לאומית חלה בישראל התקינה הישראלית�הבי� התקינה של להחלתה עובר, לעיל כאמור

 שבתקינה FAS 537בישראל יישו� תק�  רווח ובפועל, לא התייחסה כלל לסוגיית ההפרשות

  IAS 37?39 הוראות בי� אותה פרקטיקה לבי� מה FAS 5.(38: להל�(האמריקאית 

 לפי, כאמור. הפרשה תוכר בטר� לחצותו שיש ההסתברות בר� נבדלות השתיי�, ראשית

, FAS 5 לעניי� א� – אחוזי� כחמישי� היינו –"  סבירמלא יותר סביר" ר� זה נקבע כהתק�

 40.לפחות �70% לכמת קריטריו� זה כמקובל). Likely to occur" ( שיקרהסביר"הוא הר� 

 
 .�IAS 37ל 66' ס  35
 .�IAS 37ל) ג(1' ס  36
37  Statement of Financial Accounting Standards No. 5 ¶ 3(a) (Financial Accounting Standards 

Board, March 1975) http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=121822 
0126761&acceptedDisclaimer=true . זה קרוי תק�כיו� ASC-450הקודיפיקציה �.  כחלק מתהלי

ובשמה המקצועי (הקודיפיקציה . תהלי� זה הינו תהלי� של שינוי מבני יסודי בתקינה האמריקאית
Accounting Standard Codification – ASC ( בדבר תקני תהווה החל מיו� אימוצה את הסמכות

בנוס� לפרסומי הרשות לניירות ער� , חשבונאות ודיווח אמריקאי� של ישויות לא ממשלתיות
משתמשי , חוקרי, בכ� היא תשנה בעצ� את דר� ההתנהלות והמחקר של מכיני). SEC(האמריקאית 

 .יש לשי� לב שמדובר בשינוי מבני בלבד ולא שינוי תוכני של התקני�. ומבקרי הדוחות הכספיי�
התקני� של הוועדה לתקני� " של לשכת רואי החשבו� בישראל 26 דעת מספר גילוי, 2013 שנת עד  38

 www.icpas.org.il/upload/Manifesto/XJTWIL) 2006אוקטובר )" (IASC(בינלאומיי� בחשבונאות 
7538GD26.pdf ,לאומי יש לפנות לתקינה � כי בהיעדר חקיקה או כלל חשבונאי ישראלי או בי�קבע

שמעמדה גובר על , ג� הפרקטיקה המקובלת בישראל). בעיקר ארצות הברית(חשבונאית מארצות שונות 
עניי� זה קיבל . פנתה בדר� כלל לתקינה בארצות הברית, לאומית לפי גילוי הדעת האמור�תקינה בי�

תקינה  המוסד הישראלי לשל 35'  תק� מס– 2013ביטוי מסוי� בתק� שהחלי� את גילוי הדעת בספטמבר 
) 2013ספטמבר " (שינויי� באומדני� חשבונאיי� וטעויות, מדיניות חשבונאית"בחשבונאות 

www.iasb.org.il/upload/WQQZKT1808%D7%AA%D7%A7%D7%9F_%D7%97%D7%A9%
D7%91%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7

%A8_35_-_8.9.2013_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf. 
 דוד גולדברג ובועז דהרי ראו, הפרשות בנושאלאומית �הבי� לתקינה האמריקאית התקינה בי� להשוואה  39

 /www.icpas.org.il) 2007 אוגוסט( 141, 138, 4  החשבו�רואה" ודאות�חשבונאות במצבי� של אי"
upload/questions//EQSJPK62714-138.pdf ;� . 34' בעמ להל� ראו טבלה השוואתית ובנוס

באשר למחקרי� ) 2005,  שנייהמהדורה (26ש "בפרט ה, 300  חשבונאיתתיאוריה שלומי שוב ראו  40
שנערכו בארצות הברית המתבססי� על שאלוני� שנשלחו לרואי חשבו� באשר להבנת� את המונח 

 הפרשנות הוא �70% של יותר מויסיכ כי יצוי�. 471–470' בעמ, 24 ש" העילל, כ� ראו שוב וכ". צפוי"
 כדרישה לרשו� �FAS 5 בהקבוע" probable"המקובלת ביותר בקרב חשבונאי� בארצות הברית לביטוי 

 James R. Browne, Financial Reporting for Uncertain Tax Positions, 109 לדוגמה ראו(הפרשה 

TAX NOTES 77, 78, 89 (Oct. 3, 2005) .(רשנויות נוספות בארצות הברית לביטוי זה  זאת קיימות פע�
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 האמריקאית והפרקטיקה התקינה, לאומית�� הביתקינה הלעומתמבחינה זו נית� לומר כי 

,  ע� הישויות המדווחות מבחינת הרישו� החשבונאיהקלו, אשר התבססה עליה, הישראלית

 ספיי� הכדוחותת הגבוה יותר לא הוכרו בשכ� הפרשות שלא עמדו בר� ההסתברו

  .התחייבותכ

 עת להכיר בו שיש הסכו� מבחינת גדולה פריטי� בקבוצת מדובר כאשר,  זאתלעומת

 תוכר ההפרשה כבר שש� ראינו.  מקלה יותרגישה הוא הנוקט התק�, בהפרשה מכירי�

 לסלק את דיכ, רציונלית,  משלמתיתה הטוב ביותר של הסכו� שהישות היהאומד� בשיעור

 �FAS כ� בלא.  הרלוונטיתההתחייבות תוחלת למשל,  להעבירה לצד שלישיאוהמחויבות 
 ביותר הסביר ההתחייבות זה סכו� א יהרוב פי על.  הצפויההעלות בשיעור הכרה המחייב, 5

 מחמיר FAS 5, שנית.  בהפרשה בגי� פריט בודדIAS 37 בדומה לטיפול זאת 41.להתממש

לאומית מותרת �הבי� בתקינה ואילו, כרה בהפרשה בערכה הנומינלי הומחייב יותר א�

   42. הנומינלימהער� נמו� שהואההכרה לפי ער� נוכחי 

 העיקרית של להשפעה, לדעתנו, הנוגעת – זו מביאה אותנו לנקודה השלישית נקודה

  גובהמדידת, התק� פי על, כאמור.  במדידת סכו� ההפרשותעניינה. בישראל IAS 37יישו� 

 לכ� 43.הדיווח תקופת בסו� המחויבות לסילוק הנדרש התשלו�ההפרשה מבוססת על סכו� 

 רק לספק את האומד� אלא ההתחייבות הישות נדרשת עוד לאמוד את העלות הצפויה של אי�

 ,כלומר.  לסלק את המחויבותכדי, רציונלית,  משלמתיתה שהיהסכו�הטוב ביותר של 

 התק�, בנוס� 44. יש להכיר בהפרשהשבורי� את הסכו�  יותר להעקל לאומית�� הביבתקינה

 המחויבות לאמוד מהימנה את סכו� יכולתה�מקשה יותר על הישות להסתתר מאחורי אי

   45. כי מקרי� שכאלה יהיו נדירי� ביותרבקבעו, לש� הכרה בהפרשה

לאומית �הבי� התקינה בעיד� כי היא שלוש הנקודות שנידונו עד כה משמעות בפועל

 לצורכי( ישויות בישראל צריכות לספק הערכות שעליה� הלא ודאיות ההתחייבויות שיעור

  . יותרגבוה, ) תלויההתחייבותסיווג כהפרשה או כ

,  לשינוי מבני תיתכ� רק בהינת� תכנית פורמלית לאותו שינויהפרשה, התק� לפי, רביעית

או התחלת השינוי  מסירת הודעה באמצעות( יצרה ציפייה תקפה הישות כאשר רק זאת וג�

 
ראו למשל  (%95 סיכוי העולה על ואפילו, %80 או �%75שלפיה� מדובר בסיכוי ששיעורו יותר מ

)2001(22 , 18. CPA J71 , Probability and Materiality, Wallace. Wanda A& Reneé Price .( 
 FASB Interpretation No. 14: Reasonable Estimation of the Amount of a Loss ¶ 1 (Financialראו   41

Accounting Standards Board, 2008) http://www.fasb.org/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blo 
btable=MungoBlobs&blobkey=id&blobwhere=1175820920519&blobheader=application/pdf. 

 אינו מאפשר חישוב FAS 5; ות חישוב לפי ער� נוכחי מאפשר בסיטואציות מסויימ�IAS 37 ל45' ס  42
 .אי� כל כ� מודעות לביטוי ער� נומינלי וער� נוכחי משו� שש� אי� התייחסות לאינפלציה ב"בארה. כזה
 ). א� נאמר אחרתאלא( נומינלי הוא ברירת המחדל חישוב,  כ�על

 .�IAS 37 ל36' ס  43
את סכו� , לצרכיה הפנימיי�,  המחויבות כדי לקבועאמנ� על הנהלת הפירמה לבצע הערכת תוחלת של  44

והיא , אול� הערכת התוחלת היא פנימית, שהייתה מוכנה לשל� לש� סילוק המחויבות" פשרה"ה
 �בבחינת שלב ביניי� פנימי ובלתי מחייב לצור� הערכת הסכו� שהפירמה הייתה מסכימה לשל� לצור

 .סילוק המחויבות
 .�IAS 37ל 26' ס  45
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 בפרקטיקה  זאתלעומת 46. את השינוי המבנישתבצעאצל אלה המושפעי� מהתכנית ) בפועל

 נהוג להכיר בהפרשה היה הכספיי� דוחות לרישו� החשבונאי באשרנהגה בישראל בש

אצל הצדדי� המושפעי� ,  ביצירת ציפיותהתניה ללא,  התאגידתכנית לפילשינוי מבני 

  .  עד אשר יתקיימו התנאי� שלעילידחה בהפרשה שכזו תההכרה כעת  הדבר כיפירוש. ממנה

 בדוחות הכספיי� בישראל היה מקובל להימנע שבונאי הרישו� החבפרקטיקת, חמישית

 התחייב, כגו� חברות ביטוח,  שלישיצד ממילא כאשר מחויבויות בגי� הפרשהב הכרהמ

מידית עדיי� רובצת לפתחה  הההתחייבות א� שבמצב שכזה זאת. לשפות בגינ� את הישות

 אינו רלוונטי להכרה שלישי צד בידי המחויבות כיסוי, התק� לפי זאת לעומת. של הישות

 הצד בידי להכיר בנכס בגי� זכות ההשבה נית� יהיה בהחלט שייתכ� זאת ע�(בהפרשה 

  47).השלישי הרלוונטי

   בדיני המס בישראלהפרשות. ד

  המצב כיו�. 1

 – להכיר בהפרשות דווחתות הפיננסית מחייבת את הישות המ כי החשבונאאפוא ראינו

 כי אפואברי .  עת מתייצבת החברה בפני משקיעיה– ובנכסיה ברווחיה" מכרסמות"ה

 מה א�.  החברהבעוכרי היא ההפרשה של מצב החברה בפני משקיעיה ו הצגתמבחינת

פרשות שרשמה  דווקא מההיהנות למצער תוכל כא� להא�? כאשר תבוא בפני פקיד השומה

 יסכי� פקיד השומה לנהוג הא�?  שי�תר לה לנכות� מהכנסתה החייבתבכ�לתקופה 

 התחייבות כגו�( אחרת התחייבות ככל יתה היכאילו –  תלויההתחייבות כאמור –בהפרשה 

,  כלליי� יותרבמונחי�, או? ) זה מכברבחברה משלוח שנתקבל בגי�שטר� נפרעה לספק 

 להתחייבויות ,הפרשותל באשרי המס לעקוב אחר כללי החשבונאות  מידה נכוני� דינבאיזו

  ?  תלויי�לנכסי�ותלויות 

 כי נזכיר.  לעובדי�הטבות, ראשית.  על מה לא נדבר כא�נאמר נרחיב את הדיבור בטר�

, א� חשוב יותר לענייננו כעת.  ממילא אינ� בתחולת התק�אלה, החשבונאותמבחינת 

 של חברה ובמקרה, )ב" וכיו דמי חופשהפדיו�,  פרישהמענקל( סוציאליות למיניה� הפרשות

 תותרנה בניכוי לא בגי� תשלומי� למי מה� הפרשות,  לא יותר מחמישה בעלי שליטהשבה

 בעניי� התרת� בניכוי של הדי�,  רק במועד ההוצאה בפועל משו� שכפי שנראה מידאלא

 ספציפית מתייחסי� לפקודה) ב(�18ו) א(18 סעיפי� ואילו,  הוא יציר הפסיקהככללהפרשות 

   49. על ההלכה הכללית בעניי�48ככלל וגוברי� שליטה עלי כאמור לעובדי� ולבלהפרשות

 
 .72' ס, ש�  46
 .56' ס, ש�  47
אי� לשלול אפריורית ,  לפקודה17'  ההחרגה מסהוא, ]נוסח חדש[ מס הכנסה ת לפקוד18 'היות שס  48

ד "פ, 1א "פקיד שומה ת' מ נ" חברה לבני� בעאינטרבילדינג 1527/97א "פרשנות לסעי� זה ברוח ע
 280) 4(ד סב"פ, וליטיפ'  מיסוי מקרקעי� חיפה נמנהל 8569/06א "השוו ג� ע). 1999 (699) 1(נג
)2008.( 

א "ע:  הדי� הישראלי הראשו� בעניי� הפרשות עסק דווקא בדיוק בעניי� הפרשות סוציאליותפסק, והנה  49
 זה נפסק כי בעניי�). 1959 (1453ד יג "פ, מ"בע" נקיד "חברת'  השומה למפעלי� גדולי� נפקיד 190/58
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 למעמד ההטבות דומה של החובות המסופקי� מעמד�.  מסופקי�חובות, שנית

. לפקודה) 4(17 סעי� בגדרי – המיסויי בה� מוסדר בהסדר ספציפי הטיפול שכ�, לעובדי�

 אינו מסופקי� בחובות הטיפול ממילא שכ�,  זאת כא� רק למע� השלמות מזכירי�אנו

   50. התק�בתחולת

 המס בישראל בדיני בהפרשות הדיו� את התחיל שנקודת המוצא המועילה ביותר לדומה

 קיבל השופט ש� 51, המשפט המחוזי בחיפהבית במ" ושות בעאהרו� בעניי� ה ההחלטהיא

 התנאי�, כ� 52. שמופיע בספרו של אהר� נמדרכפי,  ביי� את סיכו� ההלכה בעניי�ר"ד

  53:להכרה בהפרשה ה�

 נית� לבצע הפרשה בגי� החוב המקובלי� החשבונאיי� העקרונות לפי) א(

  ;המותלה

  ; לאמוד את סכו� החובנית�,  הפרקטיקה החשבונאיתלפי) ב(

  . החוב התלוי לחוב מוחלט� סיכוי סביר שבעתיד הקרוב יהפיש) ג(

 הוסי� מיד הבהרה לתנאי ש� 54,רמדו ביי� חזר על אלה בהחלטתו בעניי� ר" דהשופט כבוד

 לכלל חוב גבש החוב יתשאכ�,  הסתברות גבוהה למדידרגת צור� ביש"[...]  ולפיה, השלישי

  55". ומוחלטמשימ

 מקומ� של כללי החשבונאות בפסיקה את, ראשית?  התכלית של אות� תנאי�אפוא מהי

 לתאר השופטת ברכה היטיבה התלויות בפרט חייבותההת ובנושאהמשפטית בכלל 

 החשבונאות כללי שלפיו 56,מ" והשקעות בעבניה עופר גני בעניי� הדי�תו� בפסק �אופיר

 סוגיות של והחשבונאיי� הכלכליי� ההיבטי� להבנת עזר כלי בעיקר לשמש יכולי�

  . כשלעצמ� תוק� לה� אי� א�, משפטיות

 –)  לאמוד את סכו� החוב לפי החשבונאותנית� היהי י כהדורש( השני תנאי לבאשר

 כי יהיה נית� לבצע הפרשה בגי� החוב הדורש (הראשו� מהתנאי ישירות נובע כי הוא דומה

 אפשר לאמוד את סכו� אי א�,  פי כללי החשבונאותעל שכ�, )החשבונאות לפי, המותלה

  .לי� לפי עקרונות חשבונאיי� מקובבהפרשה להכיר אפשר שאי ודאי, החוב

 
ע� זאת . י חופשה שנצברו לטובת העובדי�יש להכיר לצורכי מס בהפרשה של מעסיק לתשלו� דמ

 'שכ� סמו� לאחר פסיקה זו חוקק ס, קביעה זו באשר להפרשות לזכויות סוציאליות לא האריכו ימי�
 . מס הכנסהתלפקוד) א(18

 פירעונ� או סכומ� שעיתוי, תק� זה מגדיר הפרשות כהתחייבויות: " קובע כהאי לישנא�IAS 37 ל7' ס  50
 ער� ירידת,  בהקשר לפריטי� כגו� פחתג�' הפרשה' מסוימות נעשה שימוש במונח במדינות. אינו ודאי

 ". למעשה תיאומי� לער� בספרי� של נכסי� אשר אינ� נדוני� בתק� זהאלה. נכסי� וחובות מסופקי�
 ).1987 (�78ה, �69ה) 2(מיסי� א, פקיד שומה חיפה' מ נ"בע'  ושותאהרו� 85/83) 'מחוזי חי(ה "עמ  51
 ).1985 (263 רווחי הו� מס, מס חברות,  הכנסהמס –) הדי� המהותי( מסי� דינינמדר אהר�   52
 . ז לפסק הדי�' פס, 51 ש"לעיל ה, אהרו� עניי�  53
 ).1991 (�68ה) 2(ה מיסי�, ה שומה חיפפקיד' מ נ" בערמדו 157/89) 'מחוזי חי (ה"עמ  54
 ).וספההההדגשה  (�74ה' בעמ, ש�  55
) 1( יזמיסי�, 1יפו �אביב�ל שומה תפקיד' מ נ" והשקעות בעבניה עופר גני 1175/99) א"מחוזי ת (ה"עמ  56

 ).2003 (�77ה, �70ה
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 כלל תיארה בהמש� דבריה את הקשר בי� תו�� אופירהשופטת,  לתנאי השלישיבאשר

, לדידה. לבי� שני התנאי� שקדמו לו,  הפיכתו של החוב לחוב מוחלטבסיכויהעוסק , זה

 הישיר של התנאי השני המשכו היא,  להוכחת הסתברות ממשית שהחוב ימומשהדרישה

 תכלית� שכ�).  המקובלי�החשבונאות כללי וח מכ דרישת רישו� ההפרשה במאז�שעניינו(

אשר הסיכוי להוצאת� ,  שהנישו� לא ינכה מהכנסתו כספי�להבטיח היאשל שני התנאי� 

  57.אפסי

 לציי� כי במקו� יש, בהפרשה להכרה התנאי� שלושת משמעות על להרהר נמשי� בטר�

 בהתחייבות לצור� אשר". ' כלפי צד גהתחייבות קיימת" כי והוא נוס� עוד תנאי 58אחר

 59.ארקיע בעניי� ההחלטה לאור כי בצדק נמצא לנכו� להוסי� ש� תנאי זה נראה ג צד כלפי

 היו עתידות אשר התקופתית נעשתה לטובת עבודות שיפו� למטוסי� ההפרשהבאותו מקרה 

 הייתה רק שני� ספורות קוד� לכ� אשר,  השופט ויתקו�כבוד. שני� כמה בתו� רק להיעשות

 השומה למפעלי� פקיד בעניי� בהחלטה,  המשפט העליו�ביתעתו חוות דעת הרוב ב דחוות

 הטבות לטובת( לראשונה בהפרשות בדי� הישראלי להכיר "נקיד "חברת' גדולי� נ

 שו� על.  ההכרה בהפרשותאת בדחותו הפע� – דעת הרוב בחוות היה שוב 60,)סוציאליות

 לא כלפי אד� אחר התחייבות משמעותה" תהתחייבו", לדבריו?  הבחי� בי� שני המקרי�מה

 בעתיד לא יכירנה מקומה ור� לספק את הצהמיועדת, הפרשה: "ובעיקר. עצמו הנישו�כלפי 

 די� אי�,  לומררוצה 61". הכנסהמס לעני� וההפסדבי� פריטי ההוצאות שבחשבו� הריווח 

 עשויות ראש, � הפרשה לעלויות שיפוכדי� תלויה בגי� הטבה לעובד פלוני התחייבות

 כתנאי מטוסי� לשפ�] היא [השלטונות דרישת" העובדה שג�. להשתל� לכל מכונאי שהוא

 
 ממונה'  נמ" בעצביו� 1651/08 א"ע בעניי� יישו� כללי� אלה בפסיקה ראו ג� להרחבה. �78ה' בעמ, ש�  57

) עשר. (מ.ח.פ.ג 1121�05) א"מחוזי ת (ה"עמ; )מ"מע בעניי�() 4.5.2010 ,בנבופורס� ( גוש ד� מ"מע
 547/06) ש"מחוזי ב(ה "עמ; )21.1.2010, פורס� בנבו (היחידה הארצית לשומה,  שומהפקיד' מ נ"בע

 8131/06א "ע; )2009 (�236ה) 5( כגמיסי�,  שומה אשקלו�פקיד' מ נ" יצחק זקוטו קבלני בני� בעכדורי
 האמריקאית החברה 10334/06א "דנ; )29.3.2009, בנבופורס�  ( השומה חיפהפקיד' מ נ" בעאלישע

 גז פז 6557/01 א"ע; )26.10.2007, בנבופורס�  ( שומה למפעלי� גדולי�פקיד' מ נ"ישראלית לגז בע
) א"מחוזי ת (ה"עמ; )2006 (413) 3(סאד "פ,  השומה למפעלי� גדולי�פקיד' מ נ"חברה לשיווק בע

, פורס� בנבו ( שומה רחובותפקיד' שיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה נ ויבואי ' גאנד די 1146/99
 שומה פקיד' נמ " והפקה בעייצור,  קולוראוריינט 1098/99) א"מחוזי ת(ה "עמ; )21.10.2004

 כפר שיתופי – כפר ביאליק 52/93) 'מחוזי חי(ה "עמ; )13.3.2003, פורס� בנבו (1 יפו�אביב�תל
 13/93) 'מחוזי חי(ה "עמ; )1994 (�120ה) 5(מיסי� ח,  שומה חיפהקידפ' נמ "להתישבות חקלאית בע

 ).1994 (�152ה) 2( חמיסי�,  שומה חיפהפקיד'  נהרמ�
 הישראלי המוסד (105 מדרי� שימושי ליישו� התקינה החשבונאית הבינלאומית – IFRS פי על החיי�  58

, פקיד השומה' מ נ"בלני� ובוני� בע רונ� קתל 600/75א "ע ראו). 2008פברואר , לתקינה בחשבונאות
פקיד ' מ נ" קווי תעופה בישראל בע"ארקיע" 533/60א "ע; )1977 (768 ,763) 2(ד לא"פ, תל אביב
 ,פקיד השומה למפעלי� גדולי�' מ נ" בענקיד 157/60א "ע; )1961 (1538, 1533ד טו "פ, 1א "השומה ת

לניהול  דיקלה חברה' שומה למפעלי� גדולי� נ פקיד 3348/97א "ע ;)1960 (2240, 2237) 3(ד יד "פ
 .)2000( 12–10, 1) 1(ד נו"פ, מ"קרנות נאמנות בע

 .58ש "לעיל ה, ארקיעעניי�   59
 . 49 ש" לעיל הראו  60
 .1540' בעמ, 58 ש" הלעיל, ארקיע עניי�  61
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 די� הפרשה גרידא אי�, בקצרה.  לא היה בה כדי להושיע62,"אווירית כשרות תעודת לקבלת

 במילי� מסתתר שהמניע האמתי לאותה החלטה דומה?  בעצ�ומדוע.  תלויההתחייבותכדי� 

  63:החותמות אותה

 מדוע, סיבה היתה לא,  הכרנו בהפרשה כזאת כהוצאה לצור� מס הכנסהואיל

לא יהא מותר לנישו� לעשות הפרשה ליצירת קר� לש� כיסוי כל הפסד 

  . לציי� שדבר זה אינו נית� לנישו�למותר. העתיד להתממש

 תותרנה שלא לא נוכל לשי� מבטחנו בכללי החשבונאות כלו�?  נפש�וממה

 לעשות "–ת ככל העולה על רוחו של הנישו�  הכרה בהפרשופיה�על 

  ? "הפסד כל כיסוי לש� [...] הפרשה

 בחוסר,  הנראהככל,  שמקורוחשש – 64רונ� תל המשפט בעניי� בבית דומה הובע חשש

 שאותו,  טומנת בחובה פתח למניפולציותהחשבונאות,  נכו�אמנ� .החשבונאיאמו� בדיווח 

 כי לומר כיו� נהוג שא� אול�, "לגנבהקוראת  פרצה "דנ� בפרשה ויתקו�מכנה השופט 

 כספיי� מבוקרי� דוחות לבאשר זה נכו�  רבה אי�שבמידה דומה, "ול סופג הכהנייר"

 ועל כ� נרחיב 65,תלויי� בלתי מומחי� של בדוחותיה�, במקרי� מסוימי�, הנתמכי�

  .בהמש� בדיו� בדבר הדי� הרצוי

 זו ביכרה הפסיקה בסוגיה עולה כי ו�אהר ורמדו, ארקיע פסקי הדי� בעניי� משילוב

 במידת מה את הקשר שבי� כללי לנתק –לסטות מהלכת העקיבה הנהוגה בדי� הישראלי 

 את ההכרה בהפרשה החשבונאית בדיני ולהתנותהחשבונאות המקובלי� לבי� דיני המס 

 בגי� החוב המותלה הפרשה לרשו� כי נית� דרישה המלבד,  תנאי� נוספי�בארבעההמס 

 התקינה החשבונאית נית� לפי) 2(;  כלפי צד גבהתחייבות מדובר) 1: (י כלל החשבונאותלפ

 התנאי� א� על פי תכלל זה נספר בספרות ובפסיקה כאחד מארבע(לאמוד את סכו� החוב 

 יש) 3(; ) החשבונאיברישו� הוכרה שההפרשה דרישה העלשכאמור אינו תנאי נוס� 

  .הקרוב בעתיד) 4(; בש לכלל חוב ממשי ומוחלט החוב יתגשאכ�  גבוהה למדיהסתברות

 אחידות בפסיקה באשר לתיאור הכללי� להכרה בהוצאה חוסר קיי� המקו� לציי� כי כא�

 בהפרשה להכרה הר� את מעלות הפסיקה דרישות נית� לראות כי אול�,  חוב מותלה�בגי

 בהפרשה  העובדה שההכרהמעצ�, ראשית – נלמד משני מקורות ה זעניי�. מס לצורכי

 66;הפרשה בגי� בהוצאה להכרה התנאי� כאחד רק בפסיקה מתוארתבדוחות החשבונאיי� 

 
 .ש�  62
 .ש�  63
 ).1977 (768, 763) 2(ד לא"פ, אביב�תל, השומה פקיד' מ נ"בע ובוני� קבלני� רונ� תל 600/75 א"ע 64
 .�IAS 37 ל38' ראו ס  65
 לפסק דינו של המשנה לנשיאה 9' פס, 57 ש"לעיל ה, ישראלית לגז� האמריקאיתהחברה עניי�ראו   66

 עניי�; 57ש "לעיל ה,  גזפז עניי�:  כ� ראו לדוגמה קביעת התנאי� בפסקי הדי� המנחי� בעניי� זה.ריבלי�
א "ע; ה ריבלי� לפסק דינו של המשנה לנשיא21' פס, 57ש "לעיל ה, אלישע עניי�; 58ש "לעיל ה, ארקיע

 התנאי�, ככלל ).2005 (313) 5(ד נט"פ, 1א " שומה תפקיד' מ נ" גני עופר בניה והשקעות בע1124/03
 מחויב לכלול את החובות התלויי� הנישו�, האחד:  ה� כדלהל�כהוצאה"  תלויחוב"הנדרשי� לניכוי 

י החשבונאות המקובלי�  על כללבהתבסס, השני; כהפרשה במאזניו לפי עקרונות חשבונאיי� מקובלי�



  המס ובדיני החשבונאות בראי הפרשות  ז"עתש מו משפטי�

183  

 הסתברות "או" למדי גבוהה הסתברות "כגו� בביטויי� בפסיקה שנעשה מהשימוש, שנית

 החשבונאות לי מבוססי� כלשעליו, " שיקרהסביר "הביטוי בשונה מ67"דאיולוקרובה 

  �IFRS.68 טר� אימו� ההישראליי�

 מס מבוססי� על ורכי על פי שממבט ראשו� נראה כי התנאי� להכרה בהפרשה לצא�

 בהפרשה הכרה בפני נוספות מכשלות הפסיקה הוסיפה למעשה, כללי החשבונאות

העלאת ר� ההסתברות : ג צד כלפי התחייבות קיומה של מלבד, המס בדיני חשבונאית

 סביר"ה ומר� התק� של) �50%כ" (שיקרה צפוי"הנדרש להתממשותו של הסיכו� מר� ה

; "למדי גבוהה הסתברות"ל שבפרקטיקה החשבונאית שקדמה לו 69)�70%כ" (רהשיק

 פלואידיות נותרו אלה דרישות שתי אול� 70.הקרוב בעתיד יתממש האמור הסיכו�דרישה כי 

  71.למדי

  לאומית�ההשלכות הצפויות מאימו	 התקינה הבי�. 2

 שאלות לא מעטות בדבר מעלה המס בישראל ותדוח כבסיס לעריכת IAS 37 של אימוצו

 וודאות אחת הסיבות העיקריות לחוסר ה72. החייבת במסההכנסה על האפשריתהשפעתו 

 
 מידה הסתברותית קיימת, השלישי;  לקביעה מוסמכת ומהימנה של סכו� החובות התלויי�להגיענית� 

 . התלוי יהפו� לחוב מוחלטשהחוב,  לא מוחלטתא�, גבוהה
, פורס� בנבו ( שומה מפעלי� גדולי�פקיד' מ נ" לוכסמבורג פמול בע1079�07 מ"עראו לדוגמה   67

 עניי�; )19.8.2013, פורס� בנבו ( ירושלי�ה שומפקיד'  נשרלי� 51427�05�10מ "ע; )20.12.2013
יל לע,  רונ�תל עניי�; 66 ש"לעיל ה,  עופרגני עניי�; 57ש "לעיל ה, אלישע עניי�; 57ש "לעיל ה, כדורי

 .767' בעמ, 64 ש"ה
68   לכ� .  נשענה במידה רבה על התקינה האמריקאיתIAS 37הפרקטיקה החשבונאית בישראל טר� אימו

בפסקי די� טר� כניסתו לתוק� " הסתברות גבוהה"ל" סביר שיקרה"משהעלה בית המשפט את הדרישה מ
כפי שבדר� כלל נתפס בכללי� החשבונאיי� , �70%רות מדומה כי ג� עלה ר� ההסתב, IAS 37של 

 .71 ש"ראו ג� להל� ה. בארצות הברית
  .40 ש"ה לעיל ראו  69
' פס, 57 ש" הלעיל , גזפז השופטת ארבל בעניי� מדברי, " להתממש בעתיד הקרובעתיד"באשר למבח� ה  70

 .  כי מבח� זה עשוי להיות חלק ממבח� רמת ההסתברות ולא מבח� עצמאיעולה,  לפסק דינה49
 אחרי.  ההסתברות הנדרשתמתבאשר לר) 38' פס, ש�(כ� לדוגמה עולה מפסק דינה של השופטת ארבל   71

תק� החשבונאות הבינלאומי  כי מכא�: " השופטתקובעתסקירת ההלכות בעניי� הכרה בחובות תלויי� 
.  התק� האמריקני דורש רמת הסתברות גבוהה יותרבעוד, בלבד 50%דורש רמת הסתברות של מעל 

".  בדרכה של דרישת התק� האמריקניהולכת,  הסקירה שלעילפי�על,  הפסיקה הישראליתכי, נראה
לית אכ� דורשת רמת  הישראהפסיקה חוסר הבהירות באשר לדרגת ההסתברות הנדרשת למרות, להבנתנו

 זוש ככל,  ג� מזו של התקינה האמריקאיתא�, )�50% מיותר(לאומי �הסתברות גבוהה מזו של התק� הבי�
 ה� בשל הביטויי� שבה� זאת. 75% או על 70% העולה על כסיכוי"  שיקרהסביר"מתייחסת לביטוי 

וה� בשל העובדה ) תומבלי לקבוע בשיעור ההסתברו(משתמשי� בתי המשפט באשר לרמת ההסתברות 
 על כללי נוספי� כללי� ה�שהכללי� הקבועי� בפסיקה להכרה בהוצאה בגי� ההפרשות החשבונאיות 

 עמדה בשנות המס שבה� נידונו ערעורי מס הכנסה על שיעור ההסתברות אשר,  החשבונאיתהפרקטיקה
,  בית המשפט המחוזינטה, 67 ש"לעיל ה, שרלי� כ� יצוי� כי בעניי� כמו. של התקינה בארצות הברית

. �75% בהסתברות שאינה נופלת ממדובר את עמדת רשות המסי� שלפיה לקבל,  לקבוע מסמרותמבלי
מעיד על הסתברות של " דאיוהסתברות קרובה לו"השימוש התדיר בביטויי� כמו , להבנתנו

 .95%–�90%כ
 .השעה הוראת שלה חידוש�לאי או לביטולה בסייג, כאמור  72
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 השונות תכליותיה� על חבות המס של החברות נעוצה בפער שבי� IAS 37 השפעת לבאשר

לאומית �בי� התקינה הכללי ובייחוד – החשבונאות כללי: של כללי החשבונאות וכללי המס

 כללי המס ואילו 73, האמתי של החברהי נאמנה את מצבה הכלכלהציג למבקשי� –

 לשמש כלי לחלוקה וכ� לש� מימו� שירותי� ציבוריי� המדינה אוצר את להעשיר מבקשי�

 כי לש� עמידה במטרות ברי 74.אמצעי הייצור בחברה או של  וצודקת של העושרמחודשת

 יצליחו פ� המשמר על לעמוד ,בי� היתר,  המסמערכת מבקשת) ייה השנבמטרה ובעיקר(אלו 

 בהפרשות נישומי� יכירו שמא החשש הוא בענייננו .חבות� את כדי� שלא להפחית נישומי�

 כי חשש זה הוא העומד מאחורי נראה, ואכ�.  משקפות את מצב� הכלכלי האמתישאינ�

 בדיני ההכרה תנאי את המקשיחה, החשבונאיות בהפרשות ההכרה בסוגיית הקיימתההלכה 

  75.המקובלת החשבונאית שבפרקטיקה אלו לעומת המס

 תפוגת הוראת השעה ע� שאת ביתר יתבטא יה� הניגוד בינאשר,  מתנגשות אלותכליות

 יותר עוד,  המבכרת כאמור–לאומית �בי� ההתקינה הוראות על המס דוחותוביסוס 

 השאלות את היתר בי� תמעלו – הצגת מצבה הכלכלי המדויק של החברה את, מקודמתה

 הנוגע בכללאומית �בי� רצוי שרשויות המס יאמצו את גישת התקינה ההא�: האלה

?  מסורכי יוכרו כהוצאות לצIAS 37 מכוח שיוכרו בגי� הפרשות וצאות ההא�? להפרשות

 ראוי כי כל הוצאה הא�? יותר מאוחר במועד ראוי שהוצאות אלו יוכרו בעת רישומ� או הא�

 לערו� הבחנה סלקטיבית בי� ההוצאות ראויאו שמא ?  תוכר כהוצאהIAS 37במסגרת 

  ?מהות� לפי התק�השונות במסגרת 
.  בקצרה את הקשר בי� דיני המס לכללי החשבונאותנזכיר נשיב לקושיות אלו טר�

) 1)(ב(131 סעי� למשל כ�.  לא אחת עוקבי� דיני המס אחר כללי החשבונאות76,כאמור
 הדוח א� – וחשבו� ריווח והפסד מאז� "ישו� לצר� לדוח המס השנתי מחייב את הנלפקודה

 אי� זו הדוגמה א�". מבוסס על מערכת חשבונות מלאה לפי שיטת החשבונאות הכפולה
 ורכיהעליו� בשאלת אופ� הדיווח לצ בית המשפט ד� 77השומרי� בעניי� למשל כ�. היחידה

 מס הכנסה פקודת,  כי ככללסקונפ – על בסיס מזומני� או על בסיס מצטבר א� –מס 
 בסתירה ע� מדיניות המס של ומדי� עוד ה� אינ� עכלמקבלת את כללי החשבונאות 

 המשפט בית קבע זה בעניי�.  בסוגיית עיתוי ההכרה בהוצאותמצויה נוספת דוגמה. המחוקק

 
פורס�  (פקיד שומה ירושלי�' מ נ" טל השקעות ובניה בעפנינת 370/99) ��מחוזי י(ה "ראו לדוגמה עמ  73

 הילכו שני� יחדיו בלתי א� – וחקיקת המס 12' תק� חשבונאות מס"אבי נוב ; )26.11.2006, בנבו
 ). 2002 (271, 269 נא  החשבו�רואה!" ?נועדו

בחינת "יור� מרגליות ; )1997 (434, 425 כח משפטי� "פרשנות דיני המסי�" ברק ראו בי� היתר אהר�  74
מרגליות : להל�) (2000 (�56א) 3( ידמיסי�"  (Tax Policy) בראי מדיניות מיסי�בסט�המלצות ועדת ב�

 צדק"  חלקי ובעייתי של מודל מס הכנסה שלילי בישראליישו�" מרגליות יור�; ")בסט� ב�ועדת"
,  מקורותיהעל – לתורת המסי� מבוא אדרעי 'יוס� מ; )2000, מנח� מאוטנר עור� (283 שראלחלוקתי בי
 מיסי�" מיסוי כמכשיר לעידוד צמיחה "פלומי�יחזקאל ; )2008 (13–11 תכליתה והגיונה, עקרונותיה

  ).1969 (27–25 עזבו� ושבח, מסי הכנסה:  מסי�דיני נאמ� עקב ויתקו� וילפרדא; )1988 (�1א) 1(ב
 דיקלה'  גדולי� נלמפעלי� שומה פקיד 3348/97א "ע נוס� בסוגיה והפניה למקורות נוספי� ראו לדיו� 75

 ).2001( דינו של השופט אנגלרד לפסק 7' פס, 1) 1(נוד "פ, מ"בע נאמנות קרנות לניהול חברה
 . 4 ש" הלעיל ראו  76
 .ש�  77
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 הוראות מחייבות בפקודה באי� כי 78 חברה לניהול קרנות נאמנותדיקלההעליו� בעניי� 
  .  הכרה בהוצאה יחולו כללי החשבונאותעיתויר בדב

 – המס עוקבי� אחר כללי החשבונאות דיני כי היא השוררת בישראל ההלכה,  כ�א�
 כללי החשבונאות אחר דיני המס יעקבו הא�?  במקרה דנ�ומה.  לא בכל המקרי�א�, ככלל
ה לקושיה זו  כי התשובנראה הדברי� פני על? בהפרשות מהכרה הנובעות בהוצאות ויכירו

 לפי סירבו דיני המס להכיר בכל אחת ואחת מ� ההפרשות שנרשמו א� –פשוטה היא 
 של התממשותה על הוראותיה תנאי� הנוגעי� להסתברות והוסיפו הישראלית פרקטיקהה

לאומית �בי� זה תשתנה גישת� עת תאומצנה הוראות התקינה ההכיצד, הההוצאה ומועד
להל� ? הישראלית לפרקטיקה ביחס בהפרשה להכרה ו�הנח ההסתברות ר� את המנמיכות

  :נבקש לענות על שאלה זו משני היבטי�
 IAS 37 בי� הפרקטיקה הישראלית לבי� הוראותיו של הפערי�,  לעילכאמור, ראשית

 ר� את מנמיכה אמנ�לאומית �הבי� התקינה. אינ� מתמצי� בר� ההסתברות האמור
 בה בעת היא א�,  שתירש� כהפרשהכדיחצות  לא ודאית להתחייבות על אשר ההסתברות

 אליבא – שצפוי שיתממש התחייבות את היק� ההפרשה שתירש� מסכו� המקטינהג� 
 לסלק את כדי ת משלמת רציונלייתה שהישות היסכו�ל –דהפרקטיקה הישראלית 

 חברה,  המקובלתפרקטיקה הלפי:  זאתנדגי� 79.שלישיהמחויבות או להעבירה לצד 
 מחויבת למוצריה אחריות מת� במסגרת שתידרש התיקוני� עלות בגי� הבהפרש המכירה
 על, לאומי�בי� ההתק� הוראות לפי, לכ� בניגוד.  הנומינליתהצפויה העלות בשיעורלהכיר 
   80.יותר קטנה בהפרשה תכירובכ� ,  לייש� את עקרו� התוחלתהחברה

 לעלות אחריות  מוצרי� ע�מוכרת חברה 81:הזה הדברי� מצב את נניח הפשטות לש�
 הראשוני� לאחר החודשי�  ששתבתו� שיתגלוהתיקוני� של ליקויי� כלשה� בייצור 

  . הרכישה
  

  : אלהה� הליקויי� תיקו� עלויות
  . ח"ש 1,000,000 – התיקוני� תהיה עלות,  המוצרי� שנמכרובכל  קלי�ליקויי�
  .ח"ש 4,000,000 התיקוני� תהיה עלות,  חמורי� בכל המוצרי� שנמכרוליקויי�

  
 בשנה ליקויי� להימצאות האלה ההסתברויות העבר ותחזיות לעתיד מצביעות על ניסיו�
  :הבאה

  .מהמוצרי� 75% – � יהיו ליקויילא
  .מהמוצרי� 20% – קלי� ליקויי�
  .מהמוצרי� 5% – חמורי� ליקויי�

 
 .2' בעמ, 75 ש"לעיל ה, דיקלהעניי�   78
 סביר, פרקטית מבחינה. מתלכדות התקינות בשתי הטיפול דרכי, בודד בפריט מדובר כאשר כי לציי� יש  79

 כלומר, בה� יתמקד הדיו� המש� ולכ�, "פריטי� של גדולה קבוצה "להגדרת תיכנסנה ההפרשות שרוב
 .תוחלתה עקרו� לפי מחושב ההפרשה שסכו� בהנחה

 �FAS 5 הואילו,  להכיר בערכו הנוכחי של התזרי� השלילי החזוייש, �IAS 37ל 45' ס לפי, ועוד זאת  80
 . היוו� התזרי� היק� ההפרשה עשוי לקטו�בעקבות. כאמור, מחייב הכרה בהפרשה בערכה הנומינלי

 .�IAS 37ל 39' הדוגמה שלהל� מבוססת על הדוגמה שבס  81
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 הסכו� שיוכר 82,התיקוני� עלות בשל בספרי� הפרשה לרשו� יש התק� שלפי בהנחה

  ). X 4,000,000) + (0.2 X 1,000,000) + (0.75 X 0 0.05= (ח "ש 400,000: ה יהא זהכהפרש

  

לאומית יגדיל �בי� שהמעבר מ� הפרקטיקה הישראלית לתקינה השברור,  מ� האמורעולה

 א� יהיה בו כדי להגדיל כלל לא ברור א�, את מספר ההפרשות שבספרי החברות הנישומות

 רשויות המס מאימו� הוראות התקינה של" הפסד" ההוא – המצטבראו להקטי� את סכומ� 

  . לאומית בסוגיה זו�בי�ה

 לדוחות המס תו� הותרת ההלכה כבסיסלאומי �בי� ההתק� אימו�? לענייננו בכ� ומה

 לכ� שהפער בי� יוביל – מס ורכי את כללי ההכרה בהפרשה לצהמקשיחה –הקיימת 

כיוו� שהתנאי� , טא כלל בדיני המס שיוכרו לא יתבההפרשות למספר באשר התקינות

 זאת לעומת.  על כנ�ותרוהעודפי� שדורשת הפסיקה להכרה בהפרשות חשבונאיות ייו

 83, לכל התייחסות בפסיקה הקיימתזוכה שאינה נקודה – ההפרשות להיק� בכל הנוגע הפער

 מספר כי להניח סביר, דהיינו.  ג� יתבטאיתבטא – התקינה הנוהגת הוראות לפי תוכרע ולכ�

, משכ�. יצטמצ� שיוכרו ההפרשות של היקפ� א�, ישתנה לא המס בדיני שיוכרו ההפרשות

 בדי� בניכוי המותרות ההוצאות את מגבילי� עצמנו נמצא הפסוקה בהלכה שינוי ללא

 חשבונאיות תמורות בשל והכול, האפקטיבי החברות מס שיעור את מעלי� ובכ�, הישראלי

   84.ישראל במדינת המס שיעורי ייקבעו שכ� ירצו א� ספק. אחרות או כאלו

 שינוי מסוי� באקלי� משק�, ובעול� בישראל, לאומית�הבי� התקינה אימו�, שנית

 מצבה את נאמנה המשק� כלכלי�חשבונאי דיווח של בחשיבותו הכרה – חשבונאי�יהכלכל

קומיות  המ המאפייני� את התקינותהיסטוריי� בערכי� על פני דבקות 85המדווחת הישות של

 שינוי הדברי� פני על.  לעמוד על המשמר מפני מניפולציות חשבונאיותושנועדושקדמו לה 

 מטרת� של א�, הכול אחרי שהרי, המס דיני של מטרותיה� את במדויקאקלימי זה תוא� 

 של האמתיי� הכלכליי� רווחיה� את למסות אלא אינה ושוויוניי� הוגני�דיני מס 

 את לחיק� ה� יאמצו הכלכלי באקלי� האמור השינוי בשלש ראוי לא הא�, הנישומי�

 הישות של המדויק הכלכלי מצבה את להציג המבקשת חשבונאית תקינה של הוראותיה

  ?הדוחות פרסו� ליו� נכו� המדווחת

 
 או חוזי� מוצרי�  בגי�אחריות, לדוגמה( קיימות כמה מחויבויות דומות כאשר, IAS �37ל 24' לפי ס  82

 א�.  סילוק תיקבע בבחינת סוג המחויבויות בשלמותולצור�  שיידרש תזרי� שליליההסתברות, )דומי�
 ההסתברות הנדרשת ברמת,  להיות קטנהיכולה  הסבירות של הוצאה לצור� סילוק פריט יחיד כלשהוכי

 כדי לסלק את סוג משאבי�  שצפוי תזרי� שלילי כלשהו שלייתכ� לפי התק� ההפרשלצור� רישו� 
 .המחויבויות בשלמותו

 . לפסק הדי�43' פס, 57ש " הלעיל,  גזפזלהוציא אמרת אגב של השופטת ארבל בעניי�   83
א� , פת העסקי� לכלכלה שבבסיסהלאומית שוא� לקרב את החשבונאות כש�י� אימו התקינה הבאמנ�  84

 � כידוע, " אמתמס" העיקרו� של את מקד�כ כאמור של התקינה מוחלט באימו לראות נית� היה א�א
 .  שאי� בלתו בדיני המסו�עיקרו� חשוב זה ומיסוי על פי המהות הכלכלית אינ� עיקר

EVR .CONE .MA 81, Retrospective Capital Gains Taxation ,Auerbach. Alan J. 167 )1991( ; ראו  85
 283 .J.LALE Y 104, The Uneasy Case for Wealth Transfer Taxation ,McCaffery. Edward J

(1994). 
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 של והנורמטיבי התאורטי הבסיס עלינו לבחו� תחילה את אלו שאלות על להשיב כדי

  . כעתלכ� נפנה. ובכלל בישראל, המס דיני

   הנורמטיבית המסגרת. ה

 הגדרת ההכנסה של הייג וסימונס ובסיס המס האידאלי. 1

 שאינו פותח בהגדרת המס דיני של התאורטית במסגרת כי אי� ל� כיו� דיו� דומה

 של ההכנסה? סימונס– הכנסה לעניי� הייגומהי 86".ההכנסה על מס" למונח סימונס–הייג

 פני הדברי� על87 .בתוספת שינוי בעושר לתקופהנישו� בכל תקופת מס שווה לצריכה 

המוכרת לנו והמבוססת על " הכנסה"ה כא� רחוקה מרחק רב מכהגדרתה) Income" (הכנסה"

 נקודת המוצא לה בכספי� אי�, ראשית.  לכיסו של הנישו�סו היק� הכספי� שנכנמדידת

, שנית. ו בואו נחסכ) צריכה( אשר הוצאו מתוכו באלה דווקא אלאאשר נכנסו לכיסנו 

   . שטר� מומשוהג�,  ג� שינויי� בערכ� של נכסי�כוללת" הכנסה"ה

 ההכנסה והגדרת מחד הנישו�"  ועליית ערכ� של חסכונותצריכה" זה קורה שס� הכיצד

 לאותו למעשה מובילי� מאיד�" הוצאותיו ]...[ הנישו� וכנגד� הכנסות" – לנו המוכרת

 הרעיו� 88?" צדדי� של אותו מטבעשני, למעשה , השיטות ה�שתי"ש באופ� –סכו� סופי 

 הוצאות עסקיות שהוציא בניכוי – נתונה בתקופה הנישו� של לכיסו שנכנס שקל כל: וטפש

 לש� – שנחס� או הנישו� בידי שנצר� או:  בגורלו אחד משניי�עלה –בייצור אותה הכנסה 

 ה� מובילות א�, ות הכנסה וצריכה ה� נקודות מוצא הפוכאמנ�, כלומר. צריכה עתידית

  . במהרה לאותה תוצאה סופית

, למעשה? )הכנסה(בעושר כמוה כהוצאה ) עלייה או( זה נאמר שירידה מדוע, שלישית

 במוב� רותית שאינה שונה מההתעשרות שנובעת מהכנסה !ֵ התעשרות היא ער� הנכס עליית

 יש� של נכס  מנת לצרו� את עליית הערעלאמנ� . זה שבעקבותיה היכולת לצרו� עלתה

�,  את יכולתנו לצרו� במקרי� מסוימי�מגדילה עצמה ער� הנכס עליית אול�, לממשו צור

 סטטוס כגו�, הנובעות מהתעשרות"  ההנאהטובות" כל שאר את הפחות היא מספקת ולכל

  89.יטחו�וב

 
 Robert Murray Haig, The Concept of Income – Economic and Legal Aspects, in THE ראו  86

FEDERAL INCOME TAX 1, 27 (Robert Murray Haig ed., 1921); HENRY C. SIMONS, PERSONAL 

INCOME TAXATION: THE DEFINITION OF INCOME AS A PROBLEM OF FISCAL POLICY 50 
(1938). 

87  David A. Weisbach, A Partial Mark-to-Market Tax System, 53 TAX L. REV. 95 (1999). 
היבטי� ,  משפטיי�היבטי� –  המס בישראלבמערכת )Tax Expenditures(הטבות מס "איל שנהב   88

 ).1998 (�18א, �1א) 2( יבמיסי�" כלכליי� וקווי� לרפורמה
) 2006 (�27א–�26א, �21א) 3( כמיסי�"  ושיעור המס הראויסיווגו: מיסוי מענק פרישה"יור� מרגליות   89

 ").מיסוי מענק פרישה"מרגליות : להל�(
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 בקרב נתפסת סימונס– המבוססת על נוסחת הייגיסוי לציי� כי אמנ� שיטת מחשוב

 והיא קיימת א� ביסוד שיטת המס 90, כנוסחה האידאלית של מיסוי הכנסהמלומדי� שוני�

 סימונס–אול� אי� ולו מדינה אחת בעול� אשר מיישמת את נוסחת הייג, האמריקאית

 בשל בעיקר,  עליהסאינ� משתיתות את מערכת המ, ישראל ובה�, ומדינות רבות, במלואה

נוסחה מבקשת למסות ג� עלייה הנובעי� בעיקר� מהעובדה שה, קשיי� מעשיי� שוני�

 שבה�, הוודאות�ואיהנזילות , המהימנות, אומד�כגו� בעיית ה, בער� של נכסי� שטר� נמכרו

  . הבאבפרקנדו� 

 סימונס וסוגיית ההפרשות–הייג) א(

 סימונס– הגדרת הייגא�,  בהפסדי� בגי� הפרשותלנהוג המס דיני על היה כיצד,  כ�א�

 להביא כלכלית אמתית של עושרו של נישו� הערכה על  כיברי 91? נר לרגלינוהייתה

 א� ג� נכסי� והתחייבויות שערכ� כי, "ממשיי�"בחשבו� לא רק את נכסיו והתחייבויותיו ה

 א� לא התחייבות של של נכס או ההוג� שוויי� מהו, ול הכאחרי.  ודאיאיננו קיומ� עצ� או

 לראות כי נקל, משכ� 92?יה�הסתברויות לפי, מה� האפשריי� התזרימי� כלשקלול של 

 הוא שבה� עלינו להתחשב ג� בהתחייבויות הלא ודאיות אבהערכת עושרו של מא� דהו

   93.חב

 4,500 עומדת נגדו תובענה בס� ואשרח "ש 1,000 בשווי בנכסי� המחזיק נישו�: נדגי�

 במצב דברי� זה נית� לומר כי עושרו של הנישו� הכיצד. 20% ה� הצלחתה שסיכוייח "ש

 שווייה, הכלכלי ערכה היינו – שתוחלת התובענה העומדת נגדו שעהח "ש �1,000נמדד ב

 הוא זו של הנישו� בדוגמה עושרו שיעור כי ברי? ח"ש 900 היא – זו התחייבות של ההוג�

  .בלבדח "ש 100

 החייבי� להכנסה נגזר בבירור כי בחישוב השינויי� סימונס–הייג מהגדרת, כ� כי הנה

 אלו לרבות, והתחייבויותיו נכסיו בכלל להתחשב המס רכתשל הנישו� על מע בעושרובמס 

 מר� נופלת להתממשות� ההסתברות כאשר וא� ודאיי� אינ� עדיי� בגינ� התזרימי� אשר

  .החשבונאית שבתקינה ההכרה

 כבסיס רבי� בקרב נתפסת אמנ� סימונס–הייג הגדרת כאמור. הדיו� ת� לא בכ� בר�

 המדינות המיישמות אותה מעטות למעשה הלכה א�, ההכנסה מס למערכת האידאלי

 מקבל את המשוואה אינוג� הדי� הישראלי . בה הגלומי� הרבי� הקשיי� בשלבמלואה 

 
 הישראלי בדי�' הכנסה' הגדרת המונח על; דר� הסו� –דוקטרינת המקור "ראו לדוגמה יוס� אדרעי   90

 ).1982 (431 יב משפטי�" בסיס מס כולל בישראל"אדרעי ' יוס� מ; )1987 (31, 25 יז משפטי�הנוהג 
ובישראל אי� היא ,  אינה מיושמת במלואה בשו� מדינהסימונס–כבר כעת יצוי� כי אמנ� נוסחת הייג  91

. � השיטה נובע מקשיי� פרקטיי� יותר מסיבות נורמטיביותאול� היעדר יישו, מונחת ביסוד שיטת המס
�די� המס הישראלי מושפע משיטת מיסוי התעשרות א� על פי שהיסטורית הוא מבוסס על שיטת , בנוס

 ).448, 445, 442–441' בעמ, ש� ראו(המקורות 
 .האפשריי� התזרימי� תוחלת את להוו� מהצור� נתעל� פשטות לש�  92
אלא , לק כי מבחינה כלכלית עושרו של אד� נמדד ג� על פי התחייבויותיו שאינ� ודאיותאי� חו, להבנתנו  93

קרי א� יש להתחשב בהתחייבויות מסוג זה בעת , שקיי� ויכוח בשאלה א� אלה ה� חלק מבסיס המס
 .קביעת ההכנסה החייבת במס
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 נדו� עניינו על ובהשלכותיה� אלו בקשיי�.  במסחייבת הכנסה הוא כל שינוי בעושר שלפיה

  94.כעת

 הגדרת להחיל את שלאחלט  ברוב� המכריע של המדינות המערביות הומדוע, כ� א�

מה� ? במחוזותינו הנהוגה המקור שיטת כגו�, אחרות מיסוי שיטות ולהעדי� סימונס–הייג

ומהי הרלוונטיות של נימוקי� אלו ? המס כבסיס סימונס–הייג בהגדרת שימוש נגדהנימוקי� 

  ? לענייננו

הגדרת  שהדי� הישראלי בחר בשיטת המקורות ולא עקב אחר א� כעת יודגש כי כבר

 יסוי של טעמיה� של המתנגדי� לשיטת הממעמיקהדומה כי בחינה , סימונס–הייג

 . אינ� מצדיקי� שלילה גורפת של ההכרה בהפרשותסימונס–המבוססת על נוסחת הייג

  בעיית האומד� ) ב(

 חייב יהיה,  הואבאשר, נכס בשוויו של כל שינוי כל כי מחייבת סימונס–הייג הגדרת, ראשית

 ולהחזיק באומדני שווי לכלל לבדוק,  הדבר שיהיה אז על רשויות המס ללקטשפירו. במס

 אשר והקשיי� האדמיניסטרטיביי� העלויות.  על מגוונ� הרחבהנישומי�הנכסי� של כלל 

 הקושי הטמו� באומד� עליית ערכ� של של,  זוסוגיה. יהיו כרוכי� בכ� ברורי� מאליה�

   95. במקומותינו להתייחסות ג�זכתה, נכסי� טר� מימוש�

 באומד� שהקשיי� האדמיניסטרטיביי� והעלויות הכרוכות ככל? לענייננו בכ� ומה

 וא�,  מציבי� משוכה גבוהה יותריותר או פחות ידועי� בגינ� שהתזרימי� נכסי� של שוויי�

 וחומר שכ� הדבר באשר מקל, סימונס– יישומה של גישת הייגבפני, בלתי עבירה

 התחייבויות לא ודאיות כגו� כי לראות נקל. � בגינ� אינ� ודאיי�להתחייבויות שהתזרימי

 של ה כי הערכת שווייברי למשל כ�.  מאוד בפני מעריכי השוויעדאלו מציבות קשיי� רבי� 

 – שהוגשו במסגרתה די�� רק במעבר על כתבי בילא כרוכהתובענה העומדת נגד נישו� 
 ג� כמו,  ומהימנות� של עדי�אמינות� בהערכת ג� א� כי – לא פשוטה בפני עצמה משימה

  .  מסמכי� וראיות נוספות אשר טר� הוגשובמהלכה יעלו שמא הסיכויי� הערכת

ולכ� ,  לכול�באשר לא הדבר באשר לרבות מ� ההתחייבויות הלא ודאיות א� כ�, ואכ�

 מ� אחדות.  בעיה זומטע� בענייננו סימונס–אי� הצדקה לדחייה גורפת של גישת הייג

שות הנפוצות ביותר הנרשמות בספרי חברות ה� הפרשות בגי� אחריות למוצרי� ההפר

 מיני הפרשות אלו ניתני� לאמידה קלה וזולה שני.  לקוחותבידי מוצרי� והחזרותשנמכרו 

 בסיס על מהימנה להעריכ� יכולי� אשר, וניסיו� ותק עסק בעלי בבתי ובחברותיחסית 

 של ערכ� את יחסית בקלות להערי� תוכלנה המס רשויות ג�. השני� ארו� ניסיונ�

 המס בדוחות המשתקפי�, הללו החברות של העבר ביצועי בסיס על האמורות ההתחייבויות

  .שהגישו

  

 
בעניי� ההפרשות אי� , סימונס–א� על פי שמדינות רבות ובה� ישראל אינ� מיישמות את גישת הייג  94

עניי� זה יפורט בהמש� במסגרת דיו� . טעמי� איכותיי� לחריגה מעצ� העיקרו� שהתוותה הגדרת�
 .ונ והשלכותיה� על עניינסימונס–קשיי� שמציבה גישת הייגב

 .458' בעמ, 90 ש"לעיל ה, "בסיס מס כולל בישראל" אדרעי למשל ראו  95
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  בעיית המהימנות) ג(

, האומד� מבעיית מה במידת הנגזרת, סימונס–הייג גישת של יישומה בפני נוספת מכשלה

 ככל לביצוע וקלות זולות, התחייבויות או �נכסי של שווי הערכות. המהימנות בעיית היא

 על ישענות בההבעייתיות. עתידיות התפתחויות בדבר בהשערות תלויות עדיי�, שיהיו

 יכול,  שינוי של פרומיל האחוז בשיעור ההיוו�כגו�, בה� אשר שינוי קט – אלו השערות

 נכס או של  שלשוויו הערכת כי היא – להבדלי� ניכרי� בתוצאת הערכת השווי להוביל

 מי שנזקק אי כל", אכ�.  רבות בהנחות המוצא של המערי�ותלויה היא גמישה התחייבות

 שימוש בטכניקות שיעשו,  שני שמאי� בעלי השכלה זההכי, פע� לשירותיו של שמאי יודע

 לאינטרס בהתא�,  להגיע להערכות שונות משמעותית של שווי נכסיכולי�, שמאות דומות

  96".ה� ל�של הלקוח המשל

 ג� אשר,  שה� חברות פרטיותנישומי� ובייחוד – אלו רב החשש שנישומי� בנסיבות

 את הערכותיה� מעלה כלפי יעוותו –לאומית בעתיד �בי� צפויה לחול התקינה העליה�

על מנת לרשו� הוצאות רבות , חבי� ה� שבה� ודאיות הלא ההתחייבויות של לשוויי�באשר 

 להערי� תמיד ישאפו המס רשויות זאת לעומת .המס שלה� את חבות ולהפחיתככל האפשר 

 לאומדני הנישומי� אומדני שבי� הפערי� ואת האמורות ההתחייבויות של שוויי� את מטה

 יקרות, רבות להתדיינויות בהכרח יובילו, מביניה� לברור המובנה הקושי על, המס רשויות

   97.המשפט בבתי ומיותרות

 עלולי� הרחב לביצוע מניפולציות בה� והפתח דנ� י�אומדנ של הגמישות�,  ועודזאת

 יוכלו משאבי� בעלי נישומי�.  בי� הנישומי� השוני�בשוויו� חמורה ג� לפגיעה להוביל

 לזכות בהטבות מס על חשבו� נישומי� ובכ�, להזמי� ולהכי� אומדני� מיטיבי� במיוחד

כפי , את לטעמנו זע� 98".מטע�" את המשאבי� הדרושי� להזמי� חוות דעת החסרי�

�לכ� אי� להגיע .  להתמודד ע� בעיה זו ולצמצ� את השפעותיהנית� 99,שיוסבר בהמש

 .  גורפתשלילהלמסקנה שנחו� לשלול בשל כ� את ההכרה בהפרשות 

  הוודאות�בעיית אי) ד(

. ממומשי� לא) והפסדי�( של רווחי� ודאות��באי נעו� סימונס– נוס� נגד גישת הייגטיעו�

 עלולי� ודאיות הלא להתחייבויותיה באשר החברה בהערכות לזכור כי שינויי� יש, ונלעניינ

 לא לעול� בפועל כ�ו, של הפרשות שנרשמו בעבר, המלא או החלקי,  לביטול�להוביל

  .שלו המס חבות בהפחתת וזכה הפרשה רש� שבגינה ההתחייבותיסבול הנישו� מ� 

 ע� ניסיונה בסיס על שייצרה שחד למוצר אחריות בגי� הפרשה שרשמה חברה, למשל

 בפועל האחריות הוצאות וכי, יותר עמיד החדש המוצר כי לגלות עלולה, קודמי� מוצרי�

 
 .�27א' בעמ, 89 ש"לעיל ה, " פרישהמענק מיסוי "יותמרגל  96
 נמוכה יותר דיווח ותדירות, ע"כגו� רשות ני, כפיפות לגופי� רגולטוריי��אי, פרסו� דוחות כספיי��אי  97

 את תמרי החברות הפרטיות לדווח על מצב� הכספי נכוחה באמצעות מפחיתי�ה� גורמי� אשר 
 . ותיה� הכספיי�דוח

 בביצוע למשל,  ייתכ� שהיה נית� להפחית בעיה זו דר� הגברת הפיקוח של רשות המסי�כי לציי� יש  98
� . הערכות שווי תחת פיקוח שמאי� עובדי הרשות או מעקב אחר שיעורי רווחיות מקובלי� בענ

 .ראו להל� פרק ז  99
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 של הצלחת� לסיכויי באשר חברות של הערכותיה� ג�,  לזהבדומה. מהערכותיה נמוכות

, בפשרה לסלק� כדי לשל� מוכנות שהיו לסכומי� ובאשר נגד� ועומדות התלויות תובענות

  .התביעות התפתחות לפי לתקופה מתקופה להשתנות עלולות

 בעבר שהוכרה היה ותבוטל הפרשה שהרי,  אינו רבבענייננו זה טיעו� של משקלו בר�

 ייתכ�, אכ�. ביטולה בגי� מיסוי בני רווחי� לרשו� הנישו� ייאל�, כלשהו עתידי במועד

 רישו� כנגד שקוזזה סהבהכנ ההכרה מדחיית מסוי� רווח יפיק הנישו� אלו שבנסיבות

   100.ההפרשה

  בעיית הנזילות ) ה(

 בדיני המסי� נעו� בבעיית הנזילות סימונס– נפו� נוס� נגד יישומה של גישת הייגטיעו�

) והפסדי� (רווחי�) בהוצאה והכרה (מיסוי. נישומי� של בעושר� שינויי�הכרוכה במיסוי 

. המימוש תמורת של המזומני� בלא הנישו� את מותיר נישומי� בעושר� של ממומשי� לא

� שייאל� א� ייתכ� קיצוניי� ובמקרי�, ייתכ� שהנישו� יתקשה לעמוד בתשלו� המס, משכ

 לכ� ודאי, אכ�. ערכו עליית על המס בתשלו� לעמוד כדי, ממש של מכירה, הנכס את למכור

  101". הטובמס"ל, התכוו� אד� סמית בכלל השלישי

אינה תקפה כלל ועיקר בכל הקשור " יכולת לשל�" דומה כי במבט מעמיק בעיית האול�

 לכיסי מזומני� מכניסה הפרשות מרישו� הנובעות בהוצאות הכרה. ההפרשותלסוגיית 

 הפרשה של ביטולה בגי� ברווחי� בעתיד הנישו� יכיר א� א� שהרי, להפ� ולא הנישו�

 לפיכ� 102.רימיתתז למצוקה להיקלע צפוי הוא אי�, אלו רווחי� בגי� וימוסהשנרשמה בעבר 

 
 מס לתכנונית עלולה לפתוח פתח ברי כי האפשרות עצמה לדחיית מס באמצעות הכרה בהפרשו  100

 זאת". שנחס� מס הוא שנדחה מס "שלפיו מס בתכנו�" הזהב כלל "בשל חשבונאיות ולמניפולציות
 שהדחייה משו� וכ�,  שנחס�מהמס עודפתמשו� שהכרה בהפרשות כהוצאות מאפשרת תשואה 

 שהדי� בכ� התחשבב, עתידיי� רווחי� כנגד יהיה נית� לקזז� אשר,  הכרה בהפסדי�הקדמת מאפשרת
יצוי� כי לכאורה נית� לטעו� כי . עסקיי� הפסדי� של רטרואקטיבי קיזוז, ככלל, מאפשר אינו הישראלי

 בית המשפט חריג לכלל בדבר היעדר האפשרות לקיזוז לאחור קבע, 188 ש" הלהל�, דמאריבעניי� 
מלבד הבעייתיות שבפסק הדי� האמור , לדעתנו. ע גרימת עוולבמקרי� מתאימי� כדי להגשי� צדק ולמנו

דומה כי מצבי� העומדי� בתנאי� שהציב ש� בית המשפט יהיו , והספק באשר לקביעת הלכה על בסיסו
 . חריגי� ביותר

) 3(; וודאי קבוע) 2(; וצודק שווה) 1: (תנאי� בארבעה העומד מס הוא" טוב מס"', סמית דאד� אליבא  101
 מס כל על כי היא) בנישו� מתחשב (השלישי הכלל של משמעותו. בגבייה יעיל) 4(; שו�בני מתחשב
ראו להל� פרק ',  והפניות לדבריו של סמיתלהרחבה. לנישו� ביותר הנוחי� באופ� או בעת להיגבות

 .א.2.ה
 של בסכו� הכספיי� בדוחותיה בהפרשה להכיר רוצה 10% של הו� מחיר בעלת חברה: כ� זאת נדגי�  102

 שיעור כי נניח. מהיו� שנה בעוד מסולקת להיות צפויה אשר כלשהי תביעה בגי�)  נוכחיער�(ח "ש 400
 ייווצר ולכ�, מס לצורכי היו� כבר תוכר ההפרשה הוצאת, סימונס–הייג גישת לפי. 25% הוא החברות מס

 ההו� חירבמ מחדש יושקע המס במג� שמגול� החיסכו�. ח"ש 100=0.25*400 בשיעור מס מג� לחברה
 נגד התביעה כי יתברר א�, כעת. ח"ש 110 בגינו המזומני� תזרי� יהא שנה בעוד וכ�, החברה של

 מס הרווח עבור לשל� תיאל החברה). 400*1.1=440(ח "ש 440 של ברווח תכיר היא,  כשלההחברה
 יטולב בגי� המס לתשלו� הספיק המס ממג� שנבע החיסכו�, לראות שנית� כפי. ח"ש 110 בשיעור

שאינ� משקפי� את רעיו� (יצוי� כי במקרי קצה . נזילות בעיית להיווצר יכולה לא, כ� כי הנה – ההפרשה
ייתכנו מצבי� שבה� מחיר ההו� של החברה ירד בי� מועד ההכרה בהפרשה ובי� ) בעיית הנזילות בענייננו
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וא� ,  אינה רלוונטית לסוגיית ההפרשותסימונס–הייג וסחתבעיית הנזילות הגלומה ביישו� נ

  .יש בה כשלעצמה תמיכה ביישו� השיטה בענייננו

  עקרו� המימוש ) ו(

� עקרו� עומדת בסתירה מסוימת לסימונס–הייגדומה כי הגדרת ,  לאמור ביתר הפרקבהמש

, המימוש עקרו� לפי 104. המימושעקרו� –הישראלית  יסוי בשיטת המ103חשוב יסוד

 כאשר נוצרה הלכה למעשה חבות –"  הדי�הכרעת" במועד אלא מוכרת כלל אינה ההוצאה

,  לומררוצה.  סביבה תוסר במלואההוודאות�אי ההוצאה תוכר רק כאשר ולכ� –התשלו� 

  . הכרה בהפרשותפקטו דה עקרו� המימוש מונע יישו�

 המימוש הוא ככל הנראה העובדה כי מיסוי רו�מנחה לאימו� עק כי הרציונל הדומה

, כ�.  בפרקי� הקודמי�שנדונו ה� שלמעשהרווחי� שאינ� ממומשי� מעלה קשיי� 

,  שיעור הרווחכתההמתנה למימוש הרווחי� מ� הנכס שערכו עלה נותנת מענה לקושי בהער

עקרו� המימוש נות� מענה , בדומה לכ�.  פתרו� לבעיית האומד�מספקדהיינו עקרו� המימוש 

 הגידול בשווי של נכס איננו מלווה בעלייה בתזרי� המזומני� של הנישו� שבה�למצבי� 

דהיינו , "על הנייר" העלייה בעושרו שלמרותולחשש שהנישו� לא יוכל לשל� את המס 

ונראה שזוהי א� ההצדקה המרכזית , עקרו� המימוש משמש למעשה פתרו� לבעיית הנזילות

  105.מולקיו

דומה כי בעיות האומד� והנזילות אינ� מצדיקות שלילה ,  בפרקי� הקודמי�אמור פי העל

 ת זה בעניי� ההפרשות ספציפיעיקרו� שהגמשתולכ� נדמה , גורפת של ההכרה בהפרשות

 מהצד של דווקא המימוש עקרו� של מעמיקה בחינה,  מזויתרה. איננה שלילית בהכרח

ולו באשר , זה עיקרו� של להגמשתו נוספי� טעמי� הניבל יכולהדחיית ההכרה בהכנסות 

  :מסויימי� לנכסי�

 
פרשה לא ולכ� כאשר החברה תידרש לתשלו� המס לאחר שיתברר כי הה, ובי� מועד תשלו� המס

מקרי� מסוג זה עשויי� להתקיי� כאשר החברה עוברת לכיוו� של . יחסר לה כס� לשל�, התממשה
 .במקרי� אלו סביר להניח שממילא חבות המס שלה תקט� או תתאפס. הפסד

 ברק הנשיא עמדת ראו (הישראלית בשיטה המס מבסיס חלק המימוש בעקרו� רואות אשר טענות יש  103
 .))2005 (360, 354) 4(ד נט"פ, 4א " שומה תפקיד'  נ�הורובי 9715/03א "בע

 חשוב שאינו בהכרח חלק מבסיס המס כעיקרו�( של עיקרו� זה בדי� הישראלי חשיבותונית� ללמוד על   104
; )1966 (435, 421) 2( כד"פ, ג��רמת,  השומה גוש ד�פקיד'  נכה� 217/65 א" היתר בעבי�) בישראל

, בנבופורס� (וברא� ' לפסק דינו של השופט ג31' פס, סבא�ומה כפר שפקיד'  נאלוני 1804/05 א"ע
31.1.2008.( 

ראוי לציי� שני קשיי� : "458' בעמ, 90ש "לעיל ה, "בסיס מס כולל בישראל"ראו למשל אצל אדרעי   105
. של קשיי הערכת הרווחהקושי האחד נובע מקיומ� . עיקריי� לעניי� מיסוי רווחי� בלתי ממומשי�

הקושי השני קיי� כאשר הגידול בשווי הנקי אינו מלווה בזר� מזומני� ועל כ� ייתכנו מקרי� שבה� 
מיסוי "ראו ג� יור� מרגליות [...]". הנישו� לא יוכל לשל� את המס המגיע למרות הגידול שחל בעושרו 

): 2001 (�53א, �42א) 4( טויסי�מ"  של מספר סוגיות יסוד במס הכנסהשילוב: אופציות לעובדי�
 אי� זה סביר לצפות מכל נישומה ונישו� לאמוד אחת לשנה את ערכ� של נכסיה� כי,  להניחמקובל"

, הדר� היחידה לדעת בוודאות את ערכו של נכס היא למכור אותו, כידוע.  עלו בערכ�א�, ולשל� מס
ל נכסי� שבבעלות הנישו� רק בעת שהוא  למסות את עליית ערכ� שמקובל,  בשל קשיי הערכת שוויולכ�

 נחייב את הנישו� לשל� מס בגי� עליית ער� א�.  נוספת היא כאמור קשיי נזילותהנמקה. מממש אות�
 ". הנישו� להיאל למכור את הנכס על מנת לשל� את המסעלול,  מכר אותובטר�, הנכס
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 השוחקת, לנישו� ניכרת מס הטבת מגל� המימוש עקרו� כלל יישומו של בדר�, ראשית

 106.המס מרשויות ריבית ללא להלוואה למעשה הלכה ושקולה, הסטטוטורי המס שיעור את

 רלוונטית בעיקרה להכנסות הוניות שחיקת שיעור המס הסטטורי בעקבות עקרו� המימוש

, מעסק להכנסות שוטפות כגו� הכנסות מעבודה או ולא,  רחוקותלעתי�" ממומשות"ה

 מוכר העסק שבית אימת כל או אימת שמשולמת משכורתו של השכיר כל" ממומשות"ה

 לרווחי� רלוונטי, בו הגלומה המס דחיית על, המימוש עקרו�, משכ�. מוצר או שירות

 הנהני� מהטבת המס ל שזהות� על רבה השלכה זו לעובדה. בלבד הוניות מהשקעות

 107,עולה נישו� של הכנסתו מס�, בהו� השקעה קרי, החיסכו� ששיעור ככל שכ�, האמורה

 יותר גדול חלק לצרו� נוטי� יותר עניי� נישומי�.  הנאתו של הנישו� מהטבת המסגדלה כ�

 האמור מ� עולה. המימוש בעקרו� הגלומה המההטב פחות ליהנות ובכ�, הפנויה מהכנסת�

  . הטבת מס רגרגסיבית בעיקרההיא בדר� כלל המימוש בעקרו� הגלומה המס שהטבת

 נכס הידיעה שמימוש Lock-in Effect.(108" ( הנעילהאפקט" כודע שנמה קיי�, שנית

 �גור היאיקי� חבות מידית במס בגי� רווחי הו� אשר לעתי� נצברו במהל� שני� ארוכות 

   109. זה פירושו פגיעה בעקרו� הניטרליות והפסדי יעילותאפקט. מרתיע במימוש

 ביטוי לידי בא אשר, הכלכלי ראוי לתת את הדעת לשינוי באקלי� לדידנו, שלישית

 המסי� דיני את מנציחה המימוש לעקרו� דווקאית שהיצמדות בכ� הכירול, �IFRSה בכללי

  . הכלכלי בעול� ותההתפתחוי ע� צועדת שאינה ארכאית כשיטה

בקרב שיטות מס שונות ברחבי "  ובל יעבורייהרג" המימוש אינו בבחינת עקרו�, רביעית

 עליית קרנו של עקרו� חר�,  למעשה111.הישראלית המס במערכת לא וא� 110,העול�

 
 ות מיסוי איגרות חוב קונצרניעל – ?No Taxation without Realization" גל ובעז שניצר מיר אראו  106

 ). 2002 (�74א, �72א) 2( טזמיסי�" המונפקות בניכיו�
 .Karen E. Dynan et al., Do the Rich Save More?, 112 J. POL. ECON. 397, 416–419 (2004)ראו   107
 Peter Klein, The Capital Gain Lock-in Effect andלהרחבה ולהצעת מודלי� לפתרו� ראו   108

)1999(355 . CONE .UBP .J71 , Equilibrium Returns. 
AX T &AXATION TNCYCLOPEDIA OF EHE T, Capital Gains Taxation, Auten. Gerald E ראו  109

)2005, .eds. Cordes et al. Joseph J( 46 OLICYP. 
, ות אירופהכפי שנית� ללמוד ממיסוי המבוסס על רכוש לא ממומש אשר עדיי� מצוי בחלק ממדינ  110

 Glenn ראו.  מקומיות באוסטרליה ובנורווגיה ובפרובינציות קנדיותבמועצות,  בארצות הבריתבמדינות
W. Fisher, History of Property Taxes in the United States, EH.NET ENCYCLOPEDIA (Robert 
Whaples ed., Sept. 30, 2002), https://eh.net/encyclopedia/history-of-property-taxes-in-the- 
united-states; Planning & Building Services, CITY OF MELBOURNE http://www.melbourne.vic. 
gov.au/about-council/committees-meetings/meeting-archive/meetingagendaitemattachments/6 

82/12279/agenda%20item%206.3.pdf (last visited Nov. 08, 2016); Residents’ Rates, CITY OF 

SYDNEY (last visited Dec. 1, 2015), http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/live/residents/rates; 
Vidar Christiansen, Norwegian Income Tax Reforms, 2(3) CESIFO DICE REPORT 9, 11 (2004), 
available at http://www.cesifo-group.de/DocDL/dicereport304-forum2.pdf; Provincial Land 
Tax, ONTARIO MINISTRY OF FINANCE (last visited Oct. 10, 2016), 
http://www.fin.gov.on.ca/en/tax/plt/index.html; Annual Property Tax: Rural Area, PROVINCE 

OF BRITISH COLUMBIA (last visited Apr. 24, 2016), http://www.sbr.gov.bc.ca/business/ 
Property_Taxes/Rural_Property_Tax/rpt.htm. 
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 דווקא,  של המאה העשרי�יההמימוש בדיני המס במדינות המפותחות במחצית השני

 הממלכה דוגמת,  מדינות מסוימות באיחוד האירופיהובילת לאומי�בי�המעבר לתקינה ה

 מכשירי� – מסוימי� לנכסי� של עקרו� המימוש בכל הנוגע לביטולו, המאוחדת ואירלנד

א� סוגיית ,  לדעתנו112).הפסד(פיננסיי� המשוערכי� לשוויי� ההוג� כנגד רישו� רווח 

  113.יוסבר בהמש�עניי� זה .  המימושמעקרו� מסוימת ייה מצדיקה סטההפרשות

 עולה כי סימונס–הייג גישת יישו� ביקריות באשר לארבע הבעיות העהמקוב� מ�

 להאינ� מצדיקי� שלי) ובכלל(הטעמי� לדחיית השיטה כמכלול בשיטת המס הישראלית 

  :גורפת של ההכרה בהפרשות

 האדמיניסטרטיביי� והעלויות הכרוכות הקשיי� –  ובעיית המהימנותהאומד� בעיית

 מההתחייבויות ה� שוליי� וניתני� להערכה המצמצמת את חלק של שוויי�ד� באומ

, כמו כ� נית� לצמצ� את בעיית המהימנות באמצעות איזוני� שוני�. אפשרות המניפולציות

�  .שיפורטו בהמש

 של עקרו� חסרונותיו, יתרה מזו.  ההפרשותלעניי� רלוונטית אינה הנזילות בעיית

 יסוייתעשויי� להצדיק הכרה מ,  מבעיה זוימנעותובל לה המקהפתרו� שהוא, המימוש

  .  לא ודאיות מסוימותבהתחייבויותבשינוי ערכ� של נכסי� מסוימי� או 

 בהפרשות אינו מיסויית זו בכל הנוגע להכרה עיה משקלה של ב– הוודאות�אי בעיית

 ובה�, ) בהמש�יידונוש( איזוני� מסוימי� באמצעותמשו� שנית� לצמצ� את הבעיה , רב

  .רטרואקטיבי" תיקו� "אפשרות

  סימונס– מבט אל מעבר להייג–המסגרת הנורמטיבית . 2

 גישת של ובהשלכותיה המס דיני על השעה הוראת של פקיעתה בהשלכות דנו כה עד

 איננה סימונס–הייגא� גישת . המס בדיני חשבונאיות בהפרשות הכרה לעניי� סימונס–הייג

 נוספות מבט נקודות כמה נציג להל�. ו לבחו� סוגיה זו עלינשדרכההפריזמה היחידה 

  . בטר� נגיע לכלל הכרעהישקלושי

  "המס הטוב) "א(

 – לבחינתה של מערכת מס נתונה נוספת בוח� נורמטיבית אב� על קצר בדיו� אפוא נפתח
 היד" יותר כאבי מושג המוכר',  טבע אד� סמיתהזה המונח את".  הטובהמס"מבח� 

 ארבעה קיימי� ', דסמיתאליבא. בכלכלה �laissez-faire של גישת הדהביסו –" הנעלמה

   114: יובאו להל� א� בתכלית התמצותהאל.  טובלמס) Maxims(כללי� 

 
, 1961–א"התשכ,  חוק מס רכוש וקר� פיצויי�מכוח, 1961 המס משנתמס רכוש חל בישראל , לדוגמה  111

, )45 ' מסתיקו�( לחוק מס שבח מקרקעי� 14 'ס (2000 אופס לראשונה עבור שנת המס ושיעורו
 ).1961–א"כהתש,  לחוק מס רכוש וקר� פיצויי�3'  את סשתיק�, 130ח "ס, 1999–ט"התשנ

 /Taxes Consolidation Act 1997 § 76B(2), available at http://www.irishstatutebook.ie/eli ראו  112
2005/act/5/enacted/en/pdf . 

 .)ג(2. פרק הלהל� ראו  113
114  ADAM SMITH, AN INQUIRY INTO THE NATURE AND CAUSES OF THE WEALTH OF NATIONS 

423–425 (1776). 
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 – ליכולתו פרופורציונלית,  הנית�ככל,  כל נתי� לתרו� לתמיכה בממשלתועל, ראשית
 הוא מבוסס ג� על א�,  של כלל זה בחלוקה שוויוניית של נטל המסחשיבותו. להכנסותיו

 היכולת לשל� משקפת את הנאתו של היחיד מהשירותי� הציבוריי� שלפיה הבסיסהנחת 

  115. המדינהתשמספק

,  לעיתויבהתייחס,  שרירותיולא גובה המס הצפוי לכל נישו� להיות ודאי על, שנית

 גילוי ספיציפי של ער� א� היא כי דרישה זו ברי 116. הוא משול�שבה� ולכמות לאופ�

 המשפטיות של מעשיו של שהתוצאות:  אומרהווה,  במשפטודאות: פטי ראשו� במעלהמש

 ער� קרדינלי ג� במשפט זהו מחו� להקשר הפיסקאלי א�. אד� תינתנה לחיזוי מראש

  117. הפליליובמשפט, הפרטי

 בפרפרזה. לנישו� הנוחי� ביותר שיהיו באופ� או כל מס להיגבות בעת על, שלישית

.  בסיס מזומ� לבי� בסיס צבירהבי� תמרבי פיפה לחהכוונה, כיו�למונחי� המקובלי� 

 הכנסות שבו במועד כירות הכנסות משעל מס הטלת היאבהקשר זה '  סמיתשנות� הדוגמה

   118. במועד אחרולא,  משולמות לנישו�כלל ר�השכירות בד

 עברמ,  נוטל מכיסי הנישו� מעט ככל הנית�שהוא באופ� כל מס להיות בנוי על, רביעית

 למס להצרי� מנגנו� אל?  דברי� אמורי�במה 119.להכנסות שמניב הוא לקופת המדינה

 למס להניא נישומי� אל;  גובהשהוא בעצמו את מרבית המסי� המכלה,  מגוש� ויקריהגבי

 לקנסות המוטלי� על אלה אל; מלעסוק בעסקי� העשויי� לספק פרנסה לרבי� אחרי�

 לא תוכל להוסי� ליהנות שהקהילה באופ�הכלכלי המבקשי� להעלי� מס להביא לחורבנ� 

 לביקורי פקידי השומה להיות כה תכופי� עד שימיטו אל, לסיו�; מהונו של הנישו� הנקנס

  .  או דיכויטרדה, על הנישומי� צרות מיותרות

 בי�. הטוב של המס לדמותו שסרטטהוסיפו על הקווי� '  מאוחרי� מסמיתמלומדי�

 מערכת מטרותיה של את מקד� המס שבה רבה מבחינה זו למידה היתר נאמר כי יש חשיבות

 הכוונת,  מחדש של העושר בחברהחלוקה,  מוצרי� ציבוריי�מימו�: המס בכללותה

   120.התנהגות וקידו� מדיניות פיסקאלית

 
לעתי� קרובות עקרו� ההנאה משירותי המדינה הוא עיקרו� חלופי לעקרו� ', בספרות המאוחרת לסמית  115

לעקרו� היכולת לשל� כאינדיקטור טוב למידת '  סמיתלאול� מעניינת התייחסותו ש, היכולת לשל�
 The subjects of every“: 423' בעמ, 114 ש"לעיל ה, SMITH ראו .ההנאה של הנישו� מפעילות המדינה

state ought to contribute towards the support of the government, as nearly as possible, in 
proportion to their respective abilities; that is, in proportion to the revenue which they 
respectively enjoy under the protection of the state. The expence of government to the 
individuals of a great nation is like the expence of management to the joint tenants of a great 
estate, who are all obliged to contribute in proportion to their respective interests in the estate”. 

 .424' בעמ, ש�  116
 .John Braithwaite, Rules and Principles: A Theory of Legal Certainty, 27 AUSTL. J למשל ראו  117

LEGAL PHIL. 47 (2002) .1977–ז"התשל, העונשי� לחוק 1' ס ראו,  לזהבדומה ;Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms art. 7(1), Nov. 4, 1950, E.T.S. 5 ,בה� 

 . הפלילי במשפט החוקיות עיקרו� מעוג�
 .424' בעמ, 114ש "לעיל ה, SMITHראו   118
 .425' בעמ, ש�  119
 .�56א' בעמ, 74 ש"לעיל ה, "בסט� ב�ועדת" מרגליות ראו  120
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� השאלה.  עסקנו עד כה צרה הרבה יותרשבה כי הדילמה דומה למול הגות ענפה זו א

 של עושרו את מקטינות ודאיות שאינ� התחייבויות ג� כי בכ� תכיר שהמדינהא� ראוי 

 היתר בי� עניינו אשר, לעיל 121', של סמיתהרביעי לכלל בבירור נוגעת,  לאוא� הנישו�

 לפי, עתה כבר המכלי�, המס מערכת של על הנישו� ובמשאבי� הדרושי� לתפעולה בנטל

 על כבד צל מטיל זה �נתו 122. מס� המס הנגבה בישראל�20%ל 10%בי� , הערכות שונות

  . המערכת של תפעולה בעלויות נוספת להעלאה יוביל אשר, המס במערכת שינוי כל

 הכרה יכירו א� בהקשר זה כי אל מול עלויות האומד� שיושתו על רשויות המס יוער

 ההתדיינות המשפטית שתנבע מ� הפערי� ובעלויות ודאיות הלא ההתחייבויות בכללגורפת 

 רשויות המס באשר לשוויי� של להערכות� הערכות הנישומי� הבלתי נמנעי� בי

 אימת שדיני המסי� כל העלויות המוטלות על נישומי� עומדות, ההתחייבויות האמורות

 סטייה של חשבונאות המס מהחשבונאות כל. סוטי� מהוראות התקינה החשבונאית הנוהגת

 פירושה –ההכנסה החייבת  התאמה של הרווח הנקי לפני מס לחישוב כל קרי –הפיננסית 

 של הרביעי כלל את הלנגוד הדבר שכל סטייה שכזו עלולה פירוש. עלויות נוספות לנישו�

 עלויות התאמתו שמא:  זהבמקרה. ולפיכ� עלינו לשאול עצמנו א� היא מוצדקת', סמית

 על העלות עולות, מס לצורכי מוכרות שאינ� הפרשות בגי�,  מס של הרווח הנקיורכילצ

  . המס רשויות ידי על דנ� ההתחייבויות שומת של פיתהחלו

 וההתדיינותודאי שעלויות האומד� :  דווקא שהתשובה לשאלה האחרונה ברורהדומה

עולות על עלויות התאמת , ודאיות לא מהכרה גורפת בהתחייבויות הנובעות, המשפטית

, המס בדוחותפת  נוסהתאמה תחייב דא כגו� גורפת שהכרה ג� מה. הנישומי� של דוחותיה�

לאומית �הבי� התקינה ידי על מוכרות אינ� אשר ודאיות לא בהתחייבויות ג� היא תכיר שהרי

  ). 49% ה� שותה תלויה שסיכויי התממהתחייבות, למשל(

 לחברות הנוגע בכל, לדוגמה.  אינ� בהכרח עלויות גבוהותאומד� העלויות, ואול�

 בגי� שלה� השנתיות העלויות של מדיל אמי� נתוני� מסד הצטבר שבעניינ� ותיקות

 שנכיר ככל מאוד עד מצטמצמות הדוחות התאמת עלויות כ� כמו. שונות תלויות התחייבויות

  . יחסית גבוהה למימוש� שההסתברות בהתחייבויות מס לצורכי

  עקרו� מס אמת) ב(

 מתנש"כ אומ� אשר, האמת מס עקרו� היא ענייננו את לבחו� ראוי שדרכה נוספת פריזמה

 עקרו� 123. בבתי המשפט באר�די� הפיסקאלי במספר לא מבוטל של פסקי החוק של" אפו

 
 מעקרו� החורגת (רחבה בראייה כ� ועל, העיתוי במישור בעיקר ה� עסקינ� שבה הסוגיה של השלכותיה  121

 באשר ג� כ�. 'סמית של הראשו� הכלל על מהותית השפעה בהפרשות מיסויית להכרה אי�, )המס שנת
 הנישו� מבחינת סמ לצורכי בהפרשות הכרה של משמעות בהיותה בהתחשב בייחוד, השלישי לכלל

, מס לשל� היכולת על השפעה בהפרשות להכרה אי�, לעיל כאמור שהרי, מס תשלו� דחיית למעשה
 לצורכי התק� את לייש� ראוי כי יימצא א� כי ברי', סמית של השני לכלל באשר. מזומני� תזרי� מבחינת

 .ביתפרוספקטי שתחולתה מראש ידועה כנורמה ביטוי יקבל כאמור שיישו� הרי, מס
 .�61א' בעמ, 74ש "לעיל ה, "בסט� ב�ועדת" מרגליות השוו  122
,  חדרהאזור – מס רכוש מנהל'  נדוני� 3527/96א "רע; 48 ש"לעיל ה, אינטרבילדינגראו לדוגמה עניי�   123

 כלל מגדלי הי� התיכו� משכנות'  נאביב�תלר� מוס�  עס ממנהל 6722/99א "ע; )1998 (385) 5(ד נב"פ
 לפסק דינה של השופטת 25' פס,  האוצרשר'  נארז 1878/09 "בג; )2004 (341) 3(ד נח"פ, מ"בע
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 חבות המס של הנישו� תיקבע על בסיס שלפיהגישה כלכלית , בעיקרו, מס האמת משק�

 ההכנסה הכלכלית האמתית של חישוב,  זהעיקרו� פי על 124.הכנסתו הכלכלית האמתית

 א� אלו אינ� זהות לחישוב ג�,  של הנישו�מתיותהא וההוצאות הכנסות הלפיהנישו� יהיה 

  125.לפי האומדני� והעקרונות שנקבעו בחקיקה ובהוראות מס הכנסה

 לבחו� את המצב הרצוי בבואנו?  חשיבותו של עקרו� מס האמת בענייננומהי,  כ�א�

 בהפרשותלאומית בכלל ואת התק� הד� �בי�בדיני המס ואת הדר� הראויה לאימו� התקינה ה

  . מטרותיו את עקרונות מס האמת ואת בחשבו� להביא עלינו, בפרט

 אימו� הגישה הכלכלית בעול� את היתר בי�לאומית מייצג �בי� התקינה האימו�

 של בחינת מצב הדברי� לעול� היסטוריות ועלויות מונחי�החשבונאות ומעבר מעול� של 

יבויות המתוארות מכוח של הנכסי� וההתחי" אמתי" הי� על שווידגש שימת תו�, כהוויית�

 �IFRSה.  עקרו� מס האמתשבבסיס בבסיסו לרציונל דומה זה רציונל. אומיתל�בי�התקינה ה

 עקרו� של החשבונאות בי� הכרעה ה� פי עקרונות השווי ההוג� בפרט על ומדידהבכלל 

 המימוש בעקרו� לפי עלויות היסטוריות הכרוכות מדידה( השמרנות עקרו�הרלוונטיות לבי� 

,  היא לספק הכרה�IFRSה כללי של מהות� כל, למעשה. הראשו� לטובת) פיסקאליה

 החשבונאית התקינה 126.הכלכלית וגילוי באופ� שמשק� את המציאות הצגה, מדידה

 . מומחי� בתחומי הכלכלה והחשבונאותשל של התייעצות נרחבת תוצאה היאלאומית �בי�ה

 וכל, לאומית משקפת אמת כלכלית�בי�ה התקינה כי נית� לומר כי לכל הפחות דומה לכ�

 אמת מציגה הפחות לכל היא, הכלכלית האמת של להצגתה אומדני� דורשת שהיא אימת

  ". לשעתה "כלכלית

 למסקנה שמוביל ככזה דווקא האמת מס לעקרו� התייחסויות בפסיקה למצוא נית� אמנ�

 נובעות אלהכ תפיסות אול� לדעתנו 127," אמתמס "של תכלית משק� המימוש שעקרו�

 לראות נית� כ� כמו.  מושגי בי� התעשרות כלכלית אמתית ובי� הכנסה בפועלמבלבול

 
 לפסק דינו של 48' פס,  שומה גוש ד�פקיד'  נקר� 1834/07א "ע; )13.7.2011, בנבופורס� (יה 'פרוקצ

 לפסק 35' פס,  שומהפקיד'  תעשיות נתופאפ 3721/12א "ע; )12.8.2012, בנבופורס� (השופט דנציגר 
 33' פס, 57ש "לעיל ה,  גזפז עניי�; )27.4.2014, בנבופורס� (נאור ) כתוארה אז( לנשיא המשָנהדינה של 

; )2005 (554, 538) 5(ד נט"פ, נתניה,  שומהפקיד'  נחז� 9412/03א "ע; לפסק דינה של השופטת ארבל
 לפסק דינה של השופטת 9' פס, מ" בעאליר�. ר.א'  מס שבח מקרקעי� באר שבע נמנהל 5245/04א "ע

 ).24.10.2006, בנבו פורס�(חיות 
 של עקרו� לחשיבותובאשר להגדרתו ו. 'סמית של הראשו� התנאי מהגשמת חלק זה בעיקרו� לראות נית�  124

 .123 ש"בה לעילשהובאו , הראו לדוגמה ההפניות לפסיק" מס אמת"
 סלמ� 10800/06א " לדוגמה עראו"  ומדויקי� ככל הנית�אמתיי�" חשיבות מיסוי המבוסס על נתוני� על  125

 ).13.7.2011, בנבופורס�  ( שומה טבריהפקיד' נ
 Roger Marshall & Richard Fleck, True:  באנגליה�Financial Reporting Councilראו ג� עמדת ה  126

and Fair, (Financial Reporting Council, July 2011), https://www.frc.org.uk/FRC-Documents/ 
FRC/Paper-True-and-Fair.aspx. 

יפית לעניי�  כא� ספצ,יה' דינה של השופטת פרוקצלפסק 19' פס ,125 ש"לעיל ה, סלמ�ראו למשל עניי�   127
 במס על רווח חיוב 'ל של הוראת חוק זו היא להביא לתוצאה שתכליתה: " לפקודת מס הכנסה88' ס

 ג� כ�,  בפקודת מס הכנסהבותבדומה להוראות ר[...]. ' שמומש ולא על רווח שאינו קיי� במציאות
 על המבוסס , אמתמס לגביית להביא – את התכלית הבסיסית של הפקודה משקפת 88 בסעי� ההוראה

 ". נתוני� אמיתיי� ומדויקי� ככל הנית�
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,  על פני מס אמתהתזרימית ההכנסהבהתייחסות מסוג זה בפסיקה משו� העדפה של ודאות 

 ההתייחסות המקובלת בפסיקה לקשר בי� 128". לשעתהאמת"שהוא לכל הפחות מס 

אינו ,  ההיסטוריתבעלות הכרו�, מדת שעקרו� המימוש היא מלא�החשבונאות לדיני המס 

 לייש� את כללי החשבונאות יש,  עקרו� העקיבהלפי שכ�, מתיישב ע� עקרו� מס אמת

 חשבונאיי� בכללי� שמדובר ובלבד,  מס מקו� שלא קבוע דבר חקיקה ספציפיורכילצ

יי�  חשבונאמכללי� בשונה 129, על המהות הכלכלית האמתית של עסקאותהמבוססי�

 מבטאת ההוג� השווי ששיטת היות לפיכ� 130.החשבונאי השמרנותהמבוססי� על עקרו� 

 לפי, החשבונאי השמרנות עקרו� פני על הרלוונטיות עקרו� את החשבונאות של העדפה

 יותר אמת מס עקרו� ע� מתיישבת זו שיטה, בישראל הפסיקה של העקרונית הגישה

אשר איבד ,  על עקרו� השמרנות החשבונאיהמבוסס היא ע� עקרו� המימוש משמתיישבת

 פי על בחישוב להתבונ� ראוי נורמטיבית מבחינה א�, בנוס�. �IFRSממשקלו במסגרת ה

 ליכולת אמתית לשל� מס כמכלול האמצעי� נתייחס א�, כלכלית אמת כמשק� ההוג� השווי

ל נישו�  הכלכלית שיכולתו:  לרשותו של הנישו�העומדי�)  רק הכספיי�ולא(הכלכליי� 

 בהווה כה נמושני� כמה לשל� סכו� מהותי ביחס להונו בעוד יידרשאשר סביר להניח ש

 בעניי�כששאר התנאי� , חוב תביעת לפתחו כל רובצת אי�מיכולתו של נישו� אשר 

 הראשו� יתקשה יותר ללוות כס� ממשקיעי� או הנישו�, בהתאמה.  שווי�הנישומי�

 הפחותה יכולתו כי דומה ולכ�, יטול הלוואות שי לשל� ריבית גבוהה יותר עליידרשש

  .  כלל ועיקרערטילאי עניי� אינה מס לשל�

 אימו� א� לעיל בדבר הקשר בי� עקרו� המימוש ובי� מס אמת יש לבחו� אמור המלבד

 לא התחייבויות בגי� מהפרשות הנובעות בהוצאות והכרה �IAS 37רשויות המס את ה

 התק� יביא אימו�.  בעיקרו� זהורו� מס האמת או שמא יפגע את עקדמו לצורכי מס יקודאיות

 זה יצטר� להכיר בהוצאות בגי� שכ�,  על ידי הנישו�פועללהכרה בהוצאות שטר� התהוו ב

 מה, התממשות� וטר� לעיל המפורטי� ההכרה בתנאי עמידת� ע� מיד הללו ההפרשות

 מזומני� בתזרי� רוכהכ שאינה חשבונאית הוצאה, "הנייר על"שיוביל להכרה בהוצאה 

  .  בעת ההכרה בהשלילי

 
 מסוג זה מעורר חוב: "[...]  דינהלפסק 35' פס, 57 ש" הלעיל,  גזפז דברי השופטת ארבל בעניי� השוו  128

התרת עיקרו� זה תומ� ב. העיקרו� הממסה את הכנסתו החייבת של הנישו�, מחד: מתח בי� שני עקרונות
, מנגד. ניכויי� של חובות שאינ� ודאיי� על מנת שלא יווצר מצב של מיסוי עוד� של הכנסת הנישו�

 ".אשר ניכוי חוב שבסופו של דבר לא יתממש עלול לפגוע בו, מצוי העיקרו� הבסיסי של תשלו� מס אמת
 קידפ' נ ברנשטיי� 181/84) א"מחוזי ת(ה "עמ; 4 ש"לעיל ה, השומרי� קבוצת חברתראו לדוגמה עניי�   129

פורס�  (4א "תש "פ'  נמקוב 1046/99) א"מחוזי ת(ה "עמ; )1987 (54) 1(ט"מ התשמ"פ, 4א "תהשומה 
שומה ה פקיד'  נמ" האמריקאית ישראלית לגז בעהחברה 43/95) א"מחוזי ת(ה "עמ; )20.3.2002, בנבו

 פקיד'  נמ" בעו� חולפרי� קר1278/02) א"מחוזי ת(ה "עמ; )7.9.2001, פורס� בנבו( למפעלי� גדולי�
'  נמ" בעצינומנטל 1059/98) א"מחוזי ת(ה "עמ; )14.11.2005, פורס� בנבו (שומה למפעלי� גדולי�

 ).27.2.2005, פורס� בנבו ( שומה למפעלי� גדולי�פקיד
 �244ה) 5( יזמיסי�, 3 יפו�אביב�מה תל שופקיד'  נמ" יעקב ובניו בעיעקבי 1207/00) א"מחוזי ת (ה"עמ  130

 הפסיקה בארצות הברית הלכה בדר� זו ומיעטה מתחולת עקרו� העקיבה א�). 15.9.2003, פורס� בנבו(
 סיווג הפקדונות בעניי� על "שקל משה ראו(את הכללי� החשבונאיי� המבוססי� על עקרו� השמרנות 

 )).2006 (�12א, �1א) 2( כמיסי�"  על הלכה זרה שכלל אינה קיימתהסתמכות –אמישראגז 
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 ודאיות לא התחייבויות של שוויי� הערכות של גמישות� שמא חשש קיי�, כ� על יתר

 להדגיש חשוב. המס חבות את להפחית כדי חשבונאיות למניפולציות רחב פתח תפתח

 ווחהדי לחשיבות באשר ציבוריות לחברות פרטיות חברות בי� פער קיי� כי זה בעניי�

 132,הכלכליי� רווחיה� להשיא את מעוניינות פרטיות שחברות מאחר,  גיסאמחד 131:הכספי

, החשבונאיי� הדוחות מהימנות חשבו� על ג� שלה� המס חבות את להפחית תמרי� לה� יש

� 133. את רווחיה החשבונאיי�להשיא היא ציבורית חברה של העיקרית מטרתה גיסא ומאיד

. הוצאותיה את מגדילה בעת בה א�, שלה המס חבות תא מקטינה אמנ� בהפרשות הכרה

� מכא�.  הכספיי�דוחות תגרור בהכרח רווחי� נמוכי� יותר בבהפרשות גורפת הכרה, משכ

 בעקרו� לפגוע ציבוריות חברות של ניסיונות,  מחברות פרטיותבשונה, ככללנית� להסיק כי 

  .בעוכריה� דבר  שלבסופו יהיו, חשבונאיות במניפולציות בשימוש"  אמתמס"

 עקרו� מס האמת יוביל להכרה גורפת בהפרשות בדיני א� להכריע קשה הללו בנסיבות

 – הכנסתו הכלכלית האמתית של הנישו� מיסוי – שמאחוריו הרציונל, גיסא מחד. המס
, IAS 37 של ובייחודלאומית �בי� אחד ע� מטרותיה של התקינה הבקנה לדעתנו עולה

� אצל בייחוד, זה יקרו� לסטות מעתמריצי� ליצור עלול של התק� קניו דויישו� גיסא ומאיד

  .  שתואר לעילכפי, פרטיות חברות

  סימטרייה ושיקול העשרת אוצר המדינה) ג(

 אפשר בכלל בפרט ולהגמשת עקרו� המימוש בשיטת המס IAS 37 של עקרונותיו לאימו�

. נסות המדינה ממסי� הכועל הישראלית המס מערכת על היק� רחבות השלכותשתהיינה 

 בניכוי מההכנסה החייבת במס ללא המותרות כהוצאות בהפרשות ההכרה הרחבת, לדוגמה

. המדינה באוצר פגיעה היא ההכרחית משמעותה, ממומשות לא ההכרה בהכנסות הרחבת

 בסיס על בהכנסות הכרה ג� להצדיק יכולה לנהוג מעבר המימוש עקרו� הגמשת כ� כמו

 של המס מצויה ג� התכלית ובות שבי� תכליותיו החשהיות 134.ממומשי� לא רווחי�

 
 David C. Burgstahler et al., The Importance of Reporting Incentives: Earnings ראו להרחבה  131

Management in European Private and Public Firms, 81 ACCT. REV. 983 (2006). 
 Masoud Zahedi Avval, An Investigation ראו כלכלי לרווח על ההבחנה בי� רווח חשבונאי להרחבה  132

of Similarities and Differences Between Economics and Accounting, 10 LIFE SCI. J. 310 
(2013). 

מטרותיה� השונות של חברות פרטיות וציבוריות נובעות בעיקר מההבדלי� שבי� טווח המשקיעי�   133
חברה ציבורית נדרשת בפרסו� . ת לציבורבחברות אלה ובהבדלי� הנובעי� מחובת פרסו� הדוחו

א� , תוצאות דוחותיה הכספיי� יקבעו במידה רבה א� החברה תוכל לגייס הו� מהציבור. דוחותיה לציבור
וא� ספקי� ולקוחות יסמכו על יציבות החברה על מנת להיקשר , בנקי� ייאותו לספק לחברה הלוואות

ת התוצאות הכספיות בפני רשות המסי� היא רק חלק במסגרת שיקולי� אלה הצג. עמה בהסכמי� עסקיי�
וממילא היא ,  אינה נדרשת לפרס� את דוחותיה הכספיי�פרטיתלעומת זאת החברה ה. משיקולי החברה

לכ� בחברות פרטיות שיקולי אופ� הצגת התוצאות הכספיות מונעי� . אינה מעוניינת בגיוס הו� מהציבור
 .בעיקר משיקולי מס

 להכרה באשר ג� מתקיימי� יותר רבות בהפרשות להכיר ההצעה שבבסיס ציונלי�ר אות� כי דומה  134
 וכ�, המטבע צדי שני על מידה באותה חל סימונס–הייג של המס בסיס: למשל, ודאיות שאינ� בהכנסות

 .האמת מס לעקרו� התאמה בדבר הטיעו�
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 להיות צפויות כזה למהל�, הראשונית של העשרת אוצר המדינה וקידו� צדק חלוקתי

  .  בכללותהקאלית המערכת הפיסעל רוחב השלכות

ובשל ,  דורשי� דיו� נוס�התק� עקרונות אימו� של אלה רחבי� והיבטי� עומק השלכות

 להל�בקצירת האומר יצוינו הטעמי� , ואול�. � מקו� לדו� בה� במסגרת זוקוצר היריעה אי

 : מסורכישיש בה� כדי להצדיק הגמשת עקרו� המימוש בהקשר של הכרה בהפרשות לצ

 לשער כי הגמשה מסוימת של עקרו� המימוש בהקשר של הכרה בהפרשות נית�, ראשית

 עקרונות לפי, � היק� ההוצאהבאופ� של הורדת ר� ההסתברות להכרה בהפרשה תו� צמצו
IAS 37 , כמות א� שא� משו�,  בכללא�, המדינה באוצרלא תביא לפגיעה חמורה 

 ובל ייהרג "בבחינת אינו המימוש עקרו�, שנית; לקטו� צפוי שהיקפ� הרי, תגדל ההפרשות

 משיקולי� יקרו�כבר כיו� מצויות בפקודה ובהלכה הפסיקתית סטיות מהע". יעבור

 הכלכלי והחשבונאי האקלי� בשל, המימוש עקרו� הגמשת במסגרת, ישית של135;שוני�

 צד מניעה מהגמשת עקרו� המימוש ג� באשר ללדעתנו אי�, �IFRSהחדש שיצרו כללי ה

 יש המימוש עקרו� ללהצמדות,  שכפי שצוי� לעילהיות.  בנושאי� מסוימי�ההכנסות

 136;חלוקתי צדק לקד� ווקאד עשויה יקרו� הגמשת העעצ�,  רגרסיביי�יסוימאפייני מ

 של נורמות המשקפות הכרעה ואיזו� של עקרונות שיטת מארג היא המס מערכת, רביעית

 אבסולוטית וחשש מפני הפרת האיזו� של שיטת המס הקיימת בכל ייה לסימטרשאיפה. המס

 ראוי לא לכ�. הדי� של התפתחות ולמניעת לקיבעו� להביא עלולי�מקרה של שינוי נורמה 

 שזו �רק משו" הטוב המס" נורמה פיסקאלית המתיישבת ע� עקרונות אפריורית לשלול

  . המדינה באוצר לכאורהעלולה לפגוע 

  השוואתימבט. ו

 נרצה להבי� את הרקע השונות במדינות התק� אימו� השפעת את נבח� טר�

 אירופה מדינות כי מראה הספרות. לאומית�הבי� התקינה אימו� טר� חשבונאי�העובדתי

 137.הקונסרבטיבית, השמרנית החשבונאות של מייצגות ה� ואיטליה גרמניה, צרפת וגמתד

 
ד "פ, "מ"צאה לאור בעחברה להו,  המרכזדפוס"'  פקיד שומה ירושלי� נ510/80 א"ראו לדוגמה ע  135

 יצא נפסק כי בשל גילויי דעת של לשכת רואי החשבו� בישראל ש�). 1982 (602–601, 589) 4(לו
 במטבע פיקדו� מועד החיוב של הכנסה מהפרשי שער בגי� כי"  מאליהמובנת"המחוקק מנקודת הנחה 

 ג8' בס יותר אוחרמ עוגנה זו הלכה.  הפיקדו�ימושחו הוא בשנת המס שבה הצטברו ולא בשנת מ
 . מס הכנסהתלפקוד

לאומית בדיני המס אכ� מצויי� שרידי� �שד� באימו התקינה הבי�) 9 ש"לעיל ה( החוק תזכיר ל4' בס  136
 – �IFRS הכללי – לכללי� החשבונאיי� החדשי� בדומה, של הגמשת עקרו� המימוש ג� בצד ההכנסות

 . השווי ההוג� על העדפתהנשעני�
 Begoña Giner & William Rees, On the Asymmetric Recognition of Good and Bad News in ראו  137

France, Germany and the United Kingdom, 28 J. BUS. FIN. & ACCT. 1285 (2001); Michele 
Bertoni & Bruno De Rosa, Comprehensive Income, Fair Value, and Conservatism: A 
Conceptual Framework for Reporting Financial Performance (5th Int’l conf. “Eur. 
Integrations, Competition & Cooperation”, Mar. 25, 2013), available at http://papers.ssrn. 
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2239303; Irena Jindrichovska & Stuart McLeay, Accounting 
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 נכסי� שווי בהערכת ההיסטורית העלות בגישת בשימוש היתר בי�הגישה השמרנית דוגלת 

 וכ� המשקיעי� להטעיית להוביל שיכולה, ביתר נכסי� הערכת הנית� ככל למנוע ומכוונת

 נית�, כ� א�. החברה נכסי של יתר מהערכות הנובעות תיתרו בסיס על דיבידנדי� לחלוקת

 השווי גישת ולאימו�, הכלכלית בגישה הדוגלת, לאומית�הבי� התקינה לאימו� כי לצפות

, י�לאומי�בי� תקני� של מבוטל לא במספר המופיעה, והתחייבויות נכסי� בהערכת ההוג�

 במדינות הדוחות שתמשימ על וה� הדוחות ועורכי החברות על ה� מהותית השפעה תהיה

 התק� ושל בכלללאומית �הבי� התקינה אימו� השלכות של פרטני ניתוח נביא להל�. אלה

  .לה מחוצה וה� באירופה ה�, מדינות בכמה בפרט

  הממלכה המאוחדת  .1

 בדוחות הכספיי� משמשי� נקודת המוצא בקביעת ההכנסה הרווחי� המאוחדת בממלכה
 דיני זאת ע�). ישראל ג� בה�, כאמור(נות רבות אחרות  שקורה במדיכפי 138,החייבת במס

 הגישה ובי� 139הסלקטיבית העקיבה בי� הסקאלה על מצויי� הבריטית בממלכה המס
 אשר 140.הסלקטיבית הגישה לבי� העקיבה גישת בי� למק� נית� ישראל את ואילו, הדואלית

 הבריטית העוסקת  משתק� ה� בחקיקהזה,  האירופיבאיחודלאומית �בי�לאימו� התקינה ה
   142. וה� בזו העוסקת בדיני המסי�141בדיני החברות

 האירופית המועצה לא אימצה שבו מקו� במיוחד לשי� לב שבי� היתר נקבע כי מעניי�
 הישות, )”with modifications“( בשינויי� אלאלאומי כזה או אחר כלשונו �בי� תק�

 במקור התייחסה 143.אות� השינויי� התק� בלבי�המדווחת רשאית לבחור בי� התק� במקורו 
, לאומית�בי� הבמועצהלאומי מסוי� לא אומ� כלל �בי� תק� שבההוראה זו לסיטואציה 

 התק� המקביל לו בתקינה לבי� בי� התק� שלא אומ� ייתה שכזה הבררה שהותרה הובמקרה
   144.הבריטית

 
for Good News and Accounting for Bad News: Some Empirical Evidence from The Czech 

Republic, 14 EUR. ACCT. REV. 635 (2005). 
, Lothian Chemical Co. Ltd. v. Rogers (Inspector of Taxes), [1926] 11 TC 508, 513 למשל ראו  138

 .�Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005, c. 5, § 25 הכלל מעוג� בכיו�
נקודת המוצא היא כי ככלל דיני המס עוקבי� אחרי הכללי� , לפי גישת העקיבה הסלקטיבית  139

 .החשבונאיי� אלא א� נקבע אחרת בחקיקה
 .1.ב פרק בהסקאלהראו לעיל   140
 �Companiesה לפי, Companies Act 1985, c. 6, עת אותה בתוק� היה אשר החברות חוק עודכ� תחילה  141

Act 1985 (International Accounting Standards and Other Accounting Amendments) 
Regulations 2004, SI 2004/2947 .החדש החברות חוק נחקק מכ� לאחר ,Companies Act 2006, c. 

 ).395' ס, ראו ש�(לאומית �הבי� לתקינה בהתייחסות מלכתחילה, 46
 .Finance Act 2004, c. 12, § 50; Finance Act, 2006, c למשל ראו.  חוקי התקציב הבריטיי�באמצעות  142

25, Sch. 15, §§ 1–2. 
143  Finance Act 2005, c. 7, sch. 4, § 49. 
144  Finance Act 2004 ,3(50' ס, 142 ש"לעיל ה .( 
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ר לאומי בדב�בי�כיצד קלטה הממלכה המאוחדת את התק� ה,  הכלל אל הפרטמ�
 א� מס ורכי תותרנה בניכוי לצהפרשות 145,בבריטניה המס רשויות עמדת פי על? הפרשות

 כי ההפרשה בהווה תיוחס להוצאה פרותית מותרת נדרש, ראשית:  עומדות בתנאי� להל�ה�
 אי� כי לוודא יש, עתידית הוצאה הקדמת בעקבות נוצרת שהפרשה מאחר, כלומר. בניכוי
 ההפרשה להלו� את על, שנית 146.לא הייתה ניתנת לניכוי אשר בלאו הכי בהוצאה מדובר

 לבד, IAS 37  זה זהה כמעט לחלוטי� לתק�תק� FRS 12.(147: להל� (FRS 12הכללי� בתק� 
 להכיר יש שבו והאופ� ההיוו� שיעור לקביעת בנוגע נוספות הדרכות מכיל הראשו�מהיות 

 שבה השורר בעת סטטוטורי לכל ע� או חוק ע� סתירה אי� כי לוודא יש, שלישית 148.בנכס
 רמת את 149.מספקת דיוק ברמת תיאמד ההפרשה כי נדרש, לסיו�. ההוצאה מותרת בניכוי

 רשאי� להציע אומד� חלופי במקרה אשר,  יבחנו פקידי השומה ופקחי המסהזאת הדיוק
  .הראשוני האומד� את בקבעו סביר דעת שיקול הפעיל לא הנישו� כי סבורי� שה�

 מס בתנאי� ורכיפיסקאלי באנגליה מקבל את ההכרה בהפרשה לצ ההדי�, כלומר
 באמצעות ת מערכת האיזוני� של הדי� האנגלי למניעת מניפולציות נשמרכאשר, מסוימי�

 שמצא המחוקק האיזוני�, להבנתנו. ביקורת של רשות המסי� ועקיבה אחר הכלל החשבונאי
בהיבט זה הדי� האנגלי . נאיי�האנגלי מבוססי� במידה רבה על אמינות הדיווחי� החשבו

 שבהתחשב בדי� הקיי� אלא,  זהבמאמר יוצע בפרק הבא אשר דומה לזה יוו�הול� בכ
 להסתפק ולא משפטיי� ברורי� כללי� לקבוע לדעתנו עדי�, בישראל ובתנאי האר� ויושביה

  .כפי שיפורט בהמש�,  המסמפקחיבביקורת מצד פקיד השומה ו

  ארצות הברית  .2

 פערי� כמה להל�. לאומית�בי� הברית עדיי� לא חלה התקינה הבארצות,  לעילכאמור

  150:לאומית�הבי� התקינה הברית לבי� בארצות התקינה בי� עיקריי�

 
 – BIM46500 (בהפרשות שדני� הבריטי הכנסה מס חוזרי קבמ, �BIM46500ב שמתבטאת כפי  145

Specific Deductions: Provisions, HM REVENUE & CUSTOMS INTERNAL MANUAL: BUSINESS 

INCOME MANUAL (last visited Apr. 27, 2016), http://www.hmrc.gov.uk/manuals/bimmanual/ 
bim46500.htm.( 

 R.T.Z. Oil & Gas Ltd. v. Elliss בפסק די� בריטי נית� למצוא בעניי�  לדיו� בסוגיה זודוגמה  146
(Inspector of Taxes), [1987] 1 WLR 1442 (Ch) ,חוזר מפנה אליו BIM46510) BIM46510 – 

Specific Deductions: Provisions: Allowability for Tax, HM REVENUE & CUSTOMS INTERNAL 

MANUAL: BUSINESS INCOME MANUAL (last visited Apr. 27, 2016), https://www.gov.uk/ 
hmrc-internal-manuals/business-income-manual/bim46510.( 

 Financial Reporting Standard 12: Provisions, Contingent Liabilities and Contingentראו   147
Assets (Accounting Standards Board, Sep. 1998), http://frc.org.uk/Our-Work/Publications/ 

ASB/FRS-12-Provisions,-Contingent-Liabilities-and-Cont-File.pdf. 
 Howard Cooke, FRS 12: Guidance onלפירוט בעניי� זה ראו . �FRS 12 ל50–47' ראו לדוגמה ס  148

Implementation for Corporate Real Estate Managers, 6 J. CORP. REAL EST. 309 (2004). 
 ,BIM46555 – Specific Deductions: Provisions: Allowability For Tax: Accuracy ראו לפירוט  149

HM REVENUE & CUSTOMS INTERNAL MANUAL: BUSINESS INCOME MANUAL, 
http://www.hmrc.gov.uk/manuals/bimmanual/bim46555.htm. 

US AND IFRS ,HAMROCKS .ETEVEN S ; 37ש "לעיל ה,  5FAS תק�; 10ש "לעיל ה,  37IAS תק� ראו  150
)2012( 25 OMPARISONCOMPREHENSIVE C A :GAAP . 
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  IFRS  US-GAAP  
 הסתברות ס�

� הכרה לצור
  בהפרשה

 בפרקטיקה,  גבוהה יותרות הסתבררמת �50%מ גדולה הסתברות
   151.ומעלה 70%מקובל לדרוש 

� הזמ� ער� כאשר ורק א� להוו� שי  נוכחי ער
 חייב ההיוו� שיעור, כזה במקרה. חשוב
 הערכות המשק� מס לפני שיעור להיות

 של הזמ� לער� בנוגע שוטפות שוק
� הספציפיי� והסיכוני� הכס

  . להתחייבות

 אלא להוו� הפרשות אי�, �IFRSל בניגוד
 שיעור, בנוס�. במקרי� מסוימי� בלבד
  .  ג� כ�ההיוו� עלול להיות שונה

 שכול� תוצאות של רצ� יש כאשר  מדידה
 להשתמש יש, מידה באותה אפשריות

  .בחציו�

 אפשריות תוצאות של רצ� יש כאשר
 יש, מידה באותה אפשריות שכול�

  .  בגבול התחתו� של התחו�להשתמש

  

 לציי� כי הרווחי� החשבונאיי� אינ� משמשי� ראוי הברית בארצות לי המס הפדרמבחינת

 של הקיצוני בקצה הברית ממוקמת ארצות כ� ועל, המוצא לקביעת ההכנסה החייבתנקודת 

 נפרדת של מערכת לפי נקבעת המס חבות. המס בדיני הדואלית הגישה את ומחילה הסקאלה

 שינויי� בכללי החשבונאות המקובלי� אינ� צפויי� לגרור ולפיכ�, כללי חשבונאות מס

   . בכללא�, שינויי� ניכרי� בחבות במס

 הברית אינ� מתירות בניכוי הוצאות הנובעות מהכרה בארצות המס רשויות, ככלל

 all events“ הוא המנחה בכל הנוגע להכרה בהוצאות המבח� .בהתחייבויות שאינ� ודאיות

test” .הברית בפרשת בארצות בית המשפט העליו� של 152דינו בפסק היטב הוגדר זה מבח� 

Hughes Properties ,נגרמה" אפשר להחשיב את ההוצאה כהוצאה שיהיהש כדי ולפיו "

, בהגדרה, מונעת זו קביעה 153. להיות קבועה ומוחלטתההתחייבות על,  ההכנסהמס לצורכי

 הברית קובע כי תחת בארצות הדי�. ודאיות לא מס בגי� התחייבויות ורכיהכרה בהוצאות לצ

 קיומה בדבר ודאות�אישל  עוד קיימת מידה מסוימת כל,  מסורכידיווח על בסיס מצטבר לצ

 על ההסתמכות כי דומה. מס לצורכי בגינה ההוצאה את לנכות אפשר אי, התחייבותשל 

ללא דיו� מעמיק ברציונלי� שבהחלת ,  ופורמליסטיתטכנית היא ”all events test“�מבח� ה

מבח� זה על שאלת ההכרה בהפרשות ועל השלכות יישו� המבח� על עקרונות של צדק ומס 

  . גישה כזו אינה הולמת את הדי� הישראלי אשר עקרו� מס אמת הוא נר לרגליו.אמת

 בשל ההבדל הקונספטואלי ולו הברית בארצות הדי� גישת את לאמ� ראוי לא, לדעתנו

 בשל ובעיקר,  למידת הקשר בי� החשבונאות לדיני המס הקיי� בי� שתי המדינותרבאש

 ובארצות הואיל. האמת מס בעקרו� יותתלו מהתחייבויות התעלמות של החריפה הפגיעה

 מאוד ושונה למדי נמוכה הפיסקאלי הדי� ובי� החשבונאות כללי בי� הקשרהברית עצמת 

 בעניי� האמריקאי הדי� את ולאמ� לנו להזדרז אל, בישראל המקובלת הקשר מעצמת

  .ההפרשות

 
 .40 ש"ה לעיל ראו  151
152  United States v. Hughes Properties, Inc., 476 U.S. 593 (1986). 
 .600' בעמ, ש�  153
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  סינגפור  .3

 Accounting (�ASCה אהו 154)SFRS (בסינגפור חשבונאיי� תקני� פרסו� על האמו� הגו�

Standards Council.(155 תקני כיו� SFRS 156י�לאומי�הבי� התקני� על ברוב� מבוססי� 

, הסינגפורי SFRS 37 תק� כ� 157.להתלכד התקני� צפויי� אלה בעתיד. מסוימי� בשינויי�

  .IAS 37, לאומית�בי�זהה למקבילו בתקינה ה,  תלויותבהתחייבויות בהפרשות והעוסק

 בדוחות הכספיי� הרווחי�, אחרות במדינות רבות כמו,  כי בסינגפורי�יצו כ� כמו

 זאת דומה כי מערכת המס ע� 158,משמשי� נקודת המוצא בקביעת ההכנסה החייבת במס

הסינגפורית מחילה שיטה דואליסטית למדי בכל הנוגע לקביעת ההכנסה החייבת במס 

  159.לעיתוייה הנוגע בכל ובעיקר

 הכנסה מס לחוק) 1(14 סעי�?  חבות המסחישוב לצור� בהפרשות באשר להכרה ומה

 היא כי לוודא עליה, הוצאה לנכות מבקשת הנישומה החברה כי כאשר 160בסינגפור קובע

 הוצאו כלומר, הכנסתה ייצור לש� שימשו ההוצאות, ראשית: האלה התנאי� בשני עומדת

 כ� משו�. תהוותה לוודא כי ההוצאה כבר היש, שנית; במהל� העסקי� הרגיל של החברה

 מדובר שכ�,  והתחייבויות תלויותהפרשות בגי� בהוצאות הכרה האחרו� מונע התנאי

 רשויות עמדת, כ� על יתר 161. עדיי� לא התהוותהאשר, בהקדמת הכרה בהוצאה עתידית

 
 .Singapore Financial Reporting Standards, INST. SING. CHARTERED ACCT., http://isca.orgראו   154

sg/tkc/fr/financial-reporting-standards/singapore/singapore-financial-reporting-standards/. 
155  Accounting Standards Act of 2007, ch. 2B, art. 3, 8.  
)  התקינה הסינגפוריתולא(לאומית � חברות רשאיות לערו� את דוחותיה� לפי התקינה הבי�כי לציי� יש  156

� דואליות רשאיות לדווח לפי התקינה חברות, בנוס�.  לאישור� של הגופי� הרלוונטיי�בכפו
; בבורסת המדינה האחרת ה� נדרשות לעשות כ� לפי כללי המסחר א�,  אישור מיוחדללא, לאומית�הבי�
 IFRS Application Around the: ר בסינגפו�IFRS בנוגע ליישו� כללי הIFRS נייר עמדה של קר� ראו

World, Jurisdictional Profile: Singapore, IFRS FOUNDATION (Jun. 16, 2016), 
http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Documents/Jurisdiction-profiles/Singapore-IFRS-P

rofile.pdf. 
 Press Release: The Accounting Standards Council: החשבונאית התקינה מועצת באתר פרסו� ראו  157

Completes Its Review of the Plans for Full Convergence with the International Financial 
Reporting Standards for Singapore Listed Companies, ACCOUNTING STANDARDS COUNCIL 

SINGAPORE (Mar. 2, 2012), http://www.asc.gov.sg/press_release_02032012. 
 ,Preparing a Tax Computation(ראו הוראות הכנת דוח התאמה למס באתר רשות המס של סינגפור   158

INLAND REVENUE AUTH. SING., https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Companies/ 
Learning-the-basics-of-Corporate-Income-Tax/Preparing-a-Tax-Computation/.( 

 כ� כמו.  במפורש בחקיקהוכ� לדוגמה הוצאות הרשומות בדוחות החשבונאיי� יותרו בניכוי רק א� הותר  159
 הנחיות רשות ורא( רשויות המס הסינגפוריות היא כי אי אפשר להכיר כלל בפחת לצורכי מס עמדת

 �Business Expenses: What Counts as Deductible or Non-deductible Business ביגפורהמסי� בסנ
Expenses, INLAND REVENUE AUTH. SING., https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/ 

Companies/Working-out-Corporate-Income-Taxes/Business-Expenses/) הנחיות רשות :להל� 
 )).המסי� בסינגפור

160  Income Tax Act, ch. 134, § 14(1).  
הכרה בהתחייבויות תלויות ובהפרשות באמצעות � לאיציונלנית� לעמוד על חשיבותו של עיקרו� זה כר  161

: החריג לכלל מתיר הכרה בהוצאה בגי� הפרשות לפיצויי פיטורי�. היוצא מ� הכלל המעיד על הכלל



  המס ובדיני החשבונאות בראי הפרשות  ז"עתש מו משפטי�

205  

 אינ� תלויות שהתחייבויות קובעת היאו,  ניתנת לפרשנות כללאינה) IRAS(המס בסינגפור 

  162. מסורכיצ ללניכויניתנות 

 ובעיקר, הסינגפורית לשיטה הגדולה בי� שיטת המס הישראלית השונות בשל, לדעתנו

 השיטה אימו�,  לפי דיני המס ש�החייבת להכנסה האינהרטי בי� הרווח החשבונאי הפער

 ותלוש מהדי� הישראלי בכללותו מוטעה תלויות יהיה התחייבויות לבאשרהסינגפורית 

י כמעט בצד השני של הסקאלה מבחינת הקשר בי� כללי משו� שהדי� הישראלי מצו

העמדה הגורפת של , בנוס� 163. העיתוישאלת בדברוזאת א� , החשבונאות לבי� דיני המס

 שונה מתפיסה בהתחייבויות תלויות ובהפרשות נובעת בעיקרה הכרה�לאיהדי� בסינגפור 

הגישה , צערלמ.  אירוע המס בגי� ההפרשותמועד לבנוגעמזו של הדי� הישראלי 

היות שבדי� הישראלי עקרו� מס . הסינגפורית אינה משקפת את מצבו הכלכלי של הנישו�

 ראוי לדעתנו לקבל את העמדה של דיני לא, אמת ומהות כלכלית ה� אב� יסוד בשיטת המס

  . בסוגיה זוינגפורהמס בס

  פורטוגל. 4

 להחלטה  כ� מחויבת היאובשל,  חברה באיחוד האירופימדינה היא פורטוגל

 לפי לדווח,  אשר מחייבת את כל החברות האירופיות הרשומות למסחר1606/2002,164

 בפורטוגל החשבונאות מערכת עברה 2010 בינואר �1ב. 2005 בינואר 1 למ�, �IFRS הכללי

 ע� מלאה התאמה יצר אשר) Sistema de Normalização Contabilística” (SNC)“ (מבני שינוי

 מ� הרווח נגזרת במס החייבת ההכנסה בפורטוגל כ� כמו 165.תלאומי�הבי� התקינה

 
“Even if the payment was made due to the termination of employment by reason of redundancy 
because the company's trade had ceased, the payment is tax-deductible. This is because the 
entitlement to these payments had accrued over the years of employment on a contingent basis, 
i.e. the expenses expended for the purpose of producing past profits” (Tax Treatment of Business 
Expenses (Q - R), INLAND REVENUE AUTH. SING. (last visited Apr. 8, 2016), 
https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Companies/Working-out-Corporate-Income-Tax

es/Business-Expenses/Tax-Treatment-of-Business-Expenses--Q---R-/#) .עמדת הדי� , כלומר
ולכ� הפרשות בגינ� לא הוצאו בשנת , בסינגפור היא כי ההפרשות וההתחייבויות התלויות טר� התהוו

 .המס שבה נרשמה ההפרשה
 . הנחיות רשות המסי� הסינגפורראו  162
 שומה גוש פקיד'  נמאירסו� 340/86) א"מחוזי ת(ה "עמ עניי� שנקבעה בישראל בהשוו לדוגמה ההלכה  163

 ואשר,  נפסק כי אירועי� שאירעו אחרי תו� שנת המסש� ,)1987 (�123ה–�122ה, �122ה) 6( אמיסי�, ד�
 רלוונטיי� אינ�,  של שנת המסבדצמבר �31השפיעו מהותית על שוווי מלאי נכו� למועד שלאחר ה

.  שלא הייתה לה� השפעה על שווי המלאי נכו� למועד שלפני תו� שנת המסמכיוו�, ת המסלשומה שבשנ
 2 בינלאומי חשבונאותתק� , ובפרט( בשאלת העיתוי העוסקתבהתבסס על התקינה החשבונאית , זאת

 _www.iasb.org.il/upload/YMQGUY3714%D7%A4%D7%A8%D7%A7) 31.5.2015" (מלאי"
36.pdf ;31.5.2015" (אירועי� לאחר תקופת הדיווח "10ינלאומי  חשבונאות בתק� (www.iasb.org.il/ 

upload/EJKCCR4484%D7%A4%D7%A8%D7%A7_39.pdf.( 
 . 2ש " הלעיל ראו  164
 Ana Akexandria Caria & Lúcia ראו פורטוגל המבנה האמור במערכת החשבונאית בשינוי בלדיו�  165

Lima Rodrigues, The Evolution of Financial Accounting in Portugal since the 1960s: a New 
Institutional Economic Perspective, 19 ACCOUNTING HISTORY 227, 229, 230 (2014). 
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 ע� זאת 166.נוספות רבות החל במדינות לדי� בדומה, התאמות לכמההחשבונאי בכפו� 

 נחשבת למדינה פורטוגל ולכ�,  רבהאינהמידת ההתאמות הנדרשות בדי� הפורטוגלי 

 ה�שקצותיה והיא ממוקמת במרכז הסקאלה , המחילה את עקרו� העקיבה הסלקטיבית

  167. הדואלית וגישת העקיבההגישה

 בי�,  הפורטוגזי מתיר בניכוי168המחוקק תלויות ולהתחייבויות להפרשות הנוגע בכל

  :  מאחד מאלהנובעות ההוצאותהיתר 

 ;מסופקי� חובות בגי� הפרשות  .א
 ;מסחרי מלאי של ערכו מירידת הנובעי� הפסדי� לכיסוי הפרשות  .ב
 ;משפטיי� כי�להלי הקשורות הפרשות  .ג
 לכיסוי יועדו אשר, בנקאיי� ומוסדות ביטוח חברות על החלי� כללי� הלפי הפרשות  .ד

 ;ועוד אשראי סיכוני
 ;נפט בחיפושי העוסקות חברות של הפרשות  .ה
 169.מוצרי� בגי� אחריות  .ו

 באופ� המס בפורטוגל אינ� שוני� מהותית מהתקינה החשבונאית דיני כי נית� להסיק מכא�

 רבה במידה דומה הדבר IAS 37.170  במסגרתתית� להכיר בהוצאות בגי� הפרשו נשבו

.  הקשר בי� החשבונאות לדיני המס ולדי� הקיי� בישראלמידת בדבר הישראלית לתפיסה

דומה כי ראוי ,  יותר מפורטוגלמעט העקיבה לגישתהיות שנית� למק� את ישראל קרוב 

 הפורטוגזית הגישה היותה של מלבד. "קל וחומר"ממשקל , להחיל גישה דומה בישראל

גישה זו , לתק� תואמת את יסודות הקשר המתקיי� בישראל בי� החשבונאות לדיני המס

  .בדי� הישראלי" מס אמת" עקרו� חשיבות בשלראויה לדעתנו ג� לגופה 

  סיכו� המבט ההשוואתי. 5

 הדי� יהאנגלב.  דיני המס לתקינה בנושא הפרשות משתנה ממדינה למדינההתייחסות

 אחר לעקיבה לביקורתה של רשות המסי� והנתונות,  מסורכיהפיסקאלי מכיר בהפרשות לצ

 ארצותב.  מבוסס במידה רבה על אמינות הדיווח החשבונאיו� האיזככזה. הכלל החשבונאי

הדי� . למדי נמוכה הפיסקאלי הדי� ובי� החשבונאות כללי בי� הקשר עצמת הברית

 התחייבות של קיומה בדבר ודאות�איקיימת מידה מסוימת של  עוד כל כיהאמריקאי קובע 

כאשר ,  הבריתמבארצות הדי� מחמיר א� יותר סינגפורב. מס ורכי בה לצלהכיר אפשר אי –

 
166  António Martins, An Increasing Rift Between Tax and Book Income After the Introduction of 

IFRS in Portugal, 7 J. MODERN ACCT. & AUDITING 111, 112 (2011).  
 .2.ראו לעיל פרק ב  167
 Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, Decreto-Lei 442-B/88, de ראו  168

30 de Novembro, arts. 35, 36, 37. 39, 42, translated in CODE OF TAXATION OF INCOME AND 

GAINS OF COLLECTIVE PERSONS (William Cunningham trans., 2010), https://info.portaldas 
financas.gov.pt/NR/rdonlyres/1AACA56C-F792-4E0A-97A1-E85CCF72FF03/0/Bilingual_Code

_Taxation_IRC.pdf. 
 .119' בעמ, 166 ש"לעיל ה, Martins ראו  169
 שכ�, IAS 37 תק� בתחולת אינ� בניכוי מתירי� בפורטוגל המס חוקי אשר הפרשות מאות� שחלק מוב�  170

 .36 ש"ראו לעיל ה; אחר ספציפי בתק� טופלו לא אשר הפרשות אות� בכל המטפל שיורי בתק� מדובר
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 ההוצאה כבר שבו כי ניכוי הוצאה יהיה רק במקרה במפורש  קובעההכנסה מסחוק 

 רשויות עמדתא� . ת תלויות והתחייבויוהפרשות בגי� בהוצאות הכרהאי� , כלומר. התהוותה

 ורכי ינוכו לצלא תלויותקובעת שהתחייבויות , אשר איננה ניתנת לפרשנות, המס המקומיות

 מ� הרווח החשבונאי בכפו� להתאמות נגזרת במס החייבתהואיל וההכנסה , פורטוגלב. מס

 שחוקי המס אינ� שוני� היות. למעשה מוחל בה עקרו� העקיבה הסלקטיבית, מינוריות

 IAS בגי� הפרשות במסגרת בהוצאות נית� להכיר שבו באופ�מהותית מהתקינה החשבונאית 

 ראוי כי הפרשות שלפיה,  תוצג עמדתנולהל�. ה� מתירי� בניכוי סוגי הפרשות שוני�, 37

כתלות בהתקיימות מבחני� לצמצו� בעיות האומד� , יוכרו במסגרת החקיקה הפיסקאלית

  .הוודאות�ואי

    הרצויהדי
. ז

 מס עומדי� שיקולי� כבדי בדיני ודאיות לא התחייבויות בגי� הפרשות כנגד, כ� כי הנה

 הפתח הרחב למניפולציות שה� מגלמות על 171,בכ� הכרוכות האומד� בעיות. משקל

 ומשכ� ג� – ועל העלויות הרבות שה� יטילו על רשויות המסי� ומערכת המשפט 172בחוב�

 הסתירה; בעתיד יבוטלו אלו שהפרשות תמבוטל הלא ההסתברות 173;על הנישומי�

 עקרו� – היסוד של דיני המסי� בישראל ונות לבי� אחד מעקרשכזו הכרההאפשרית שבי� 

  . ליישומה ספקות רבי� באשר מעלי� כל אלה – 174האמת מס

 מקרבת ההכרה, ראשית. המס בדיני הפרשות התומכי� בהכרה בטיעוני� יש ג� זאת ע�

 את מצב� 175רבה במידה ומשקפת סימונס–הייגיסוי של את מערכת המס לאידאל המ

 באקלי� השינוי, שנית. דא כגו� ודאיות לא בהתחייבויות החבי�הכלכלי של נישומי� 

 ככל במדויק להציג השואפת, לאומית�הבי� התקינה אימו� בעקבות כלכלי�החשבונאי

התבססות על  על חשיבות המצביע, האפשר את שוויי� הכלכלי של נכסי הישות המדווחת

 כי כל סטייה של חשבונאות המס ברי, שלישית. הנישומי�הערכה כלכלית של שווי נכסי 

 התאמה של הרווח הנקי לפני מס לחישוב ההכנסה כל קרי –מהחשבונאות הפיננסית 

  .  עלויות נוספות לנישו�פירושה –החייבת 

 ויתקו� בפרשת  בדבריו של השופטלמשל,  למצוא עדויות לדילמה זו א� בפסיקהנית�

 הקוראת הפרצה "להיות לחוב עלולה בהפרשה הכרה כי חשש מביע אמנ� אשר, רונ� תל

 של הכלכלית המציאות של סילו� היסטוריי� ערכי� פי על במדידה רואה אול�, "לגנב

  176". משוועעוול" תלוי עלולה לגרו� לנישו� לחוב מהפרשה שהתעלמות כ� כדי עד, העסק

 
 .)א(1. פרק הלעילראו   171
 .ש�  172
 .ש�  173
 .)ב(2.רק ה פלעילראו   174
 . דיו� ש�ראו  175
 .768' בעמ, 64ש "לעיל ה,  רונ�תל עניי�  176
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 ישירות הנוגעי�, י� תיקונארבעה הציעה 177, החוקתזכיר ניסוחב הוועדה שעסקה ואכ�

לאומי �בי� פי תק� חשבונאות על, ראשית: להפרשות חשבונאיות או להתחייבויות תלויות

 האומד� הראשוני של את היתר בי� של נכס כוללת עלותו,  קבועברכוש העוסק, )ג(16

 יהיה מחויב בעל שבה�, וק� הוא ממשבו האתר ושיקו� ופינויוהעלויות לפירוק הנכס 

 להכיר בעלויות או בהוצאות בטר� הוצאו אי�, ככלל,  פי שיטת המס בישראלעל 178.הנכס

 הוועדה, לכ�אי . או לכל הפחות בטר� קיימת סבירות קרובה לוודאי כי יוצאו, בפועל

 רק לכשיוצאו יוכרוהציעה כי אומד� העלויות כאמור כחלק ממחיר הרכישה של הנכס 

   179.בפועל

 נקבעה בפסקי די� של אשר,  לעג� את ההלכה בעניי� הפרשות בתזכיר החוקמוצע, שנית

 הוצאה בסכו� השווה להפרשה בדוחות בגי� הוצאה צפויה המתירה, בית המשפט העליו�

 שאכ�  קרוב לוודאיסיכוי קיי�,  לביצוע ההוצאה משפטית ממשיתמחויבותרק כאשר קיימת 

  180. מהימנהלאמידה הצפוי נית� הצאוכי סכו� ההו, פקטו�תוצא דה

 אשר הצפויי� להשתל� מכוח חוזה מכביד סכומי� כי להבהיר מוצע כ� כמו

 רק מס ורכייותרו בניכוי לצ,  כאמורוזההחשבונאות מכירה בה� ברגע היווצרותו של ח

  181.במועד ביצוע התשלו� בגינ� בפועל

ציא סכומי� שהותרו לניכוי  א� הנישו� לא הוכי לקבוע החוק בתזכיר מוצע,  מזאתיתרה

או שההסתברות ,  העדכני של הסכומי� הצפויי� להשתל� קט�שהאומד� והתברר, כהפרשה

שיהא על הנישו� לשל� סכומי� בגי� מחויבותו המשפטית כאמור אינה במידת הסתברות 

 בסכומי� שנוכו מעל לאומד� העדכני או בכלל הסכומי� שנוכו לפי ינהגו, קרובה לוודאי

  182. בתקבולי� לאותה שנת מסכמו, �העניי

 שבהכרה וודאות וחוסר ההמהימנות להתמודד ע� בעיות אפוא נועדו ועדה הוהצעות

 מבחינת דר� ההתמודדות שונה ה–להל� נציג את הדי� הרצוי לדעתנו .  מסורכיבהפרשות לצ

 . אלה מדר� ההתמודדות של התזכירבעיותע� 
 בהפרשות בהכרה הכרוכי� ונות החסר בי�כיאות המאז�, הרצוי הדי�אפוא  מהו

 הפרשות שונות לפי מידת בי�אנו סבורי� כי הפתרו� נעו� בהבחנה ? המס בדיני חשבונאיות

עלינו ,  לאווא� מס ורכי ספציפית תוכר לצשהפרשה להכריע א� ראוי בבואנו. ודאות�

 א�? תממש אכ� תשבבסיסה שההתחייבות ההסתברות מהי: הזאתלשאול את השאלה 

 בעת בחשבו� יובאו בגינה שיירשמו וההוצאות, ההפרשה תוכר, גבוהה בהסתברות וברמד

 של ממש הוצאות האמורות בהוצאות נית� לראות שכ�, הנישו� של החייבת הכנסתו חישוב

 תתעל� המס חבות חישוב כל סיבה מדוע אי�, למשל. שהוציא הנישו� בהפקת הכנסתו

 לחברות. מוצריה שיוחזרו האפשרות בגי� ניסיו� ובעלת ותיקה חברה שמפרישה מהפרשות

 
 . החוק טר� התגבש להצעת חוקתזכיר. 9 ש" הלעיל  177
 www.iasb.org.il/upload/MGG) 31.5.2015" (רכוש קבוע "16 בינלאומי חשבונאות לתק� 16' ראו ס  178

AAA3603%D7%A4%D7%A8%D7%A7_42.pdf. 
 .9ש "לעיל ה,  החוקתזכירל) א(5' סראו   179
 ).ב(5' ס, ראו ש�  180
 .ש�  181
 .ש�  182
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 נית� לראות א� שמה� רשות המסי� שלל נתוני עבר ובידי, רבות ניסיו� רב שני� בסוגיה זו

 ההתחייבות שווי אומד� אלו בנסיבות. התממשו הערכותיה של החברה בסוגיה זו בעבר

פחתה לא מוצדקת  ממניפולציה חשבונאית שתביא להוהחשש, שבבסיס ההפרשה קל יחסית

 לבסו�. הוא קט�,  ג� החשש שמא ההפרשה תבוטל בעתידכמו, בחבות המס של הנישו�

 –� זה י ניסיו� רב בהפרשות ממהחסרות,  כדי שדיני המס לא יפלו חברות חדשותכייוער 
 האמורות חברות לבאשר המס להכיר רשויות תוכלנה – הפרשות בגי� אחריות למוצרי� כגו�

   183.ות הנהוגי� בחברות דומותבשיעורי ההפרש

 כגו� – יותר גבוהה התחייבות הכרוכה בהוודאות�אי מידת שבה� זאת במקרי� לעומת

 עלויותבשל  – מתביעות משפטיות נגד הנישו� הנובעות ההתחייבויות התלויות מרבית

 כלל תהיה לא,  החשש הכבד ממניפולציות חשבונאיותוכ� הכבדות וההתדיינותהאומד� 

  .רשההכרה בהפ

ההלכה , כזכור.  של דיני המס כיו� בכל הנוגע להכרה בהפרשותגישת� זו ככלל, ואכ�

 שעליה, הפסוקה מוסיפה שני תנאי� על אלו המנויי� בפרקטיקה החשבונאית הישראלית

 גבוהה הסתברות "– הסתברות גבוה יותר ר�: בהפרשה להכרה, המס דוחותמבוססי� 

 בעתיד "– זמ� קצרה ונוקשה להתממשותה ומגבלת – תתממש שההתחייבות" למדי

שהרי , מוצדק רק התנאי הראשו� מ� השניי� לעיל דהשיקולי� בשל סבורי� כי אנו". הקרוב

אי� כל סיבה להפלות בעניי� זה בי� חברה ותיקה ורבת ניסיו� הנותנת ללקוחותיה שירותי 

 � החברות לשתי א�.  רעותה הנותנת אחריות לשנתיי� בלבדלבי�, שני� עשראחריות במש

איננו , מהימ� אומד� בקלות לבסס נית� שעליו אחריות שירותי מת� של שני� ארו� רקורד

 נראה על פני הדברי� כי מגבלת הזמ� ממילא. לחברתהרואי� מדוע יש להבחי� בי� האחת 

 הכרה בהפרשות פיקטיביות שנועדו להפחית למנוע דה מיותרת אשר נועתניה היאהאמורה 

  . ר� הסתברות נאותבקביעת שכבר מושגת במלואה מטרה –ס את חבות המ

 בניכוי המותרות כהוצאות בהפרשות להכרה מציעי� שאנו הכללי� על נעמוד כעת

  .למס החייבת מההכנסה

  ההפרשה סוג המבוסס על מבח� – ראשו� כלל. 1

תזכיר .  לאור פסיקת בית המשפט העליו� נוהג ר� הסתברותי גבוה להכרה בהפרשהכיו�

 מאמ� את העקרונות שנקבעו בפסיקה מבלי להתמודד ע� 184החוק אשר עוסק בנושא זה

,  הר� עניי� אמורפיגובה מהיוותרותו של לבד כ�. הקשיי� שעולי� ביישו� עקרונות אלה

 כל התייחסות בדי� לאופ� קביעת מידת ההסתברות להתממשות אי�,  כ� נרחיב בהמש�ועל

 הסתברות המבוססת על הערכה של אנשי מידת בי�  להבחי�ראוי, לדעתנו. החוב התלוי

 להערי� את סיכוייו של התובע לזכות בתביעתו נגד המתבקשי� עורכי די� כגו�, מקצוע

 ניסיו� על,  אמפיריי� אובייקטיביי�נתוני� מידת הסתברות המבוססת על לבי�, החברה

 
 ההנחיה קווי.  רשות המסי�תיצוי� כי קיי� מנגנו� דומה בקווי הנחיה כלכליי� לפי ענפי� שמפרסמ  183

 מעניקי� מידע וה�,  המסי� ובחטיבה לתכנו� וכלכלה ברשות המסי� במחלקה הכלכלית ברשות�נערכי
 תכנו�החטיבה ל,  המיסי�רשות(על הנתוני� הכלכליי� והעסקיי� הבסיסיי� של עשרות ענפי� כלכליי� 

 )).2012 (ההכנסה סבירות לבחינת כלכליי� הנחיה קוויוכלכלה 
 .9 ש"ה לעיל ראו  184
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 המבח� את, נודהיי.  החברה פועלתשבו הענ� של העבר ניסיו� על החברה או שלהעבר 

 בנזקי� טיפול,  לעובדי�תשלומי�,  אחריות על מוצרי�מסוגהראשו� יצלחו הפרשות 

  .' פורמלית לשינוי מבנה וכותכנית,  החזר מוצרי�מדיניות, סביבתיי�

 הנדרשת ההסתברות מידת בדבר הפסיקה מבחני את בתוכו מגל� ההפרשה סוג מבח�

 הצור� בהערכות אנושיות את ניכרת במידה�  עשוי לצמצזה מבח� זאת ע�. בהכנסה להכרה

, לדעתנו.  מצמצ� עד מאוד את בעיית הסכנה מפני מניפולציותובכ�, את מידת ההסתברות

שכ� ,  בתזכיר החוקהמוצע התנאי השלישי ואתהצעה זו עשויה להחלי� את התנאי הראשו� 

  . מהסתמכות על הערכות סובייקטיביותהימנעות היא �ככל הנראה תכלית

 באשר מקצוע אנשי של הערכה הדורשות תלויות להתחייבויות באשר מהו

  ?להתממשות�

 מסוג זה כוללות בעיקר התחייבויות תלויות בגי� תביעות משפטיות תלויות הפרשות

, IAS 37 שמוכרות כהפרשות לפי הג�,  והתחייבויות תלויות מסוג זההואיל. מדותועו

 מפני הסיכו� גדל כי דומה, ובייקטיביתס רבה במידה שהיא הסתברות הערכת דורשות

,  מס אמתעקרו� של קידומו חשיבות בשל ע� זאת 185.בקביעתה חשבונאיות מניפולציות

 תל בעניי� לחשוב על פתרו� אחר ברוח דבריו של השופט ויתקו� אפשר,  לעילשתיארנו כפי

 רשמהנ שבה המס בשנת מס לצורכי כהוצאה תוכר לא זה מסוג הפרשה, דהיינו 186.רונ�

 לבקש הנישו� יוכל,  בשנה מאוחרת יותרההתחייבות סולקה א� אול�. הכספיי� בדוחות

 הסכו�.  בדוחותיו הכספיי�ההפרשה נרשמה לשנה שבה ת רטרואקטיביההוצאה לו שתוכר

 בתקרת בל מוגיהיה כ� כמוו,  לשנה המוקדמתיתוא� כהוצאה רטרואקטיביתשיוכר 

 זו אפשרות 187.ישראניל דומה עמד ביסוד פסק הדי� עיקרו�. בעבר בגינו שנוצרהההפרשה 

אשר עוסקת , ) לתזכיר החוק5ראו סעי� (משלימה את ההצעה הרביעית בתזכיר החוק 

 �  . התמודדות ע� הכרה בהפרשה גדולה מזו שנעשתה בפועל–במקרה ההפו

 רטרואקטיבי של לניכוי נוס� פתח 188דמארי בעניי� הדי� כי נית� לראות בפסק יצוי�

 מפסקי הדי� בשונה זאת ע� 189. הוצאהניכוי בולא הפסד יזוזא� שש� דובר בק, שההפר

 
 .התובע הצד הצלחת סיכויי בקביעת החברה את המייצג די� מעור� בדרישה מובני� קשיי� מלבדת זא  185
,  ההכרעה נודעו לנו העובדותעתשא� בש, מזמ� קיימת הלכה : "[...]766–765' בעמ, 64ש "לעיל ה  186

, י� שעה שיש צור� בפתיחת חשבו� ושומהא� זהו הד, ומה. [...]. עלינו להעדיפ� על השערות ונבואות
 ודאי אי� טע� להסיח דעתנו כא�. וכמה�כמה�אחת� שאותה שומה עדיי� תלויה ועומדת לפנינו עלמקו�

 ".מידיעתנו דהיו� ולעשות כאילו עדיי� מגששי� אנו באפלה
 ש�, )1977 (735, 729) 2(ד לא"פ,  השומה למפעלי� גדולי�פקיד'  נמ" בעישראניל 860/75 א"ע  187

 סכומו לא אשר חוב 1970 לחובת חשבו� הרווח והפסד שלה לשנת המס לזקו�ביקשה חברת ישראניל 
 לה היו 1970 שרק בשנת משו�,  זה התבקש על ידי החברהייחוס. 1973נתברר ולא נקבע אלא בשנת 

 הזר  המשפט העליו� סקר בהרחבה תקדימי� מהדי�בית.  אותו חובאת כדאי לקזז מה� שהיהרווחי� 
 ,ידוע כבר היה שקיומו בחוב מדובר כאשר,  כי במקרי� מסוימי�ופסקומדעות מלומדי� בתחו� המסי� 

) ��מחוזי י (מ"ראו ג� ע".  לידי האמתלהגיע"נית� לפתוח חשבונות משנות מס קודמות כדי 
פורס�  (3 פקיד שומה ירושלי�'  נמ" ותשתיות בעבניה,  להנדסה אזרחיתחברה'  שותשחר 5679�02�11

 ).21.1.2013, בנבו
 .)3.2.2015, פורס� בנבו (פקיד שומה רחובות'  נדמארי 4157/13א "ראו ע  188
וראו ג� התייחסות בית המשפט העליו� ש� ; עב לפסק דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיי�' פס, ראו ש�  189

 .י הוצאותאשר עסק בניכו) 64ש "לעיל ה ( רונ�תללעניי� 
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ואשר יש לה� , מה� הלכה מחייבת" לחל�"אשר נית� , ישראניל בעניי� ו רונ�תל בעניי�

 הרי שבעניי� 190,יסודות עמוקי� בפקודת מס הכנסה כפי שהיא מיושמת עשרות שני�

התייחסות רטרואקטיבית ש כי נדמה עד ודיותוייח רבות ותהציב בית המשפט משוכ דמארי

191. של המערערי� ש� בלבדלעניינ� יחודיתכאמור י
 חשוב לדעתנו עדיי�מטעמי� אלה  

ולהתיר את ההכרה ,  שהוצעו לעילבנסיבות,  את רישו� ההפרשה מראשלאפשר

 חשיבות.  הנסיבות המוצעות להכרה בהוצאהמתקיימות אי�כאשר , כחריגהרטרואקטיבית 

למרות קיומה ,  שהוצעו לעילבנסיבות בהוצאה בגי� הפרשות להכרה משקל ובעלתת נוספ

 הכרהנובעת מהמשמעות הכלכלית של עיתוי ה, כביכול, של אפשרות לניכוי רטרואקטיבי

  .בהוצאה ומער� הזמ� של הכס�

   המבוסס על רמת הסתברות מבח� – שני כלל. 2

 ר� ההכרה על ועולה גבוה הוא בהפרשה להכרה ההסתברות ר� כי היא ההלכה כיו�, כאמור

 בביטויי� תואר ואשר, בפסיקה שנקבע הר� IAS 37.192 לפי ת חשבונאוורכיבהפרשה לצ

 אשר מתיימר 194,חוק התזכיר א� 193.�95%ל 70%והוא נע בי� , דינותר פלואידי למ, שוני�

 מציע ,"העליו� המשפט בית של די� בפסקי נקבעה אשר, הפרשות בעניי� ההלכה את לעג�"

  195". לוודאיקרובה "של הסתברות ר�

 אי� אול�,  מס רצוי לשמור על ר� הסתברות גבוה מזה שנדרש בתק�לצורכי, לדעתנו

 לקבוע ראוי לכ�.  מסצורכי יאיי� למעשה את ההכרה בהפרשות לאשר, לדרוש ר� גבוה מדי

 שנקטה מהצור� בפרשנות מספרית לביטויי� השוני� ימנע ג� להובכ�, 70% הר� על את

  . הפסיקה

 
את זאת נית� . התפיסה המקובלת בישראל היא כי פקודת מס הכנסה אינה מאפשרת קיזוז הפסדי� לאחור  190

שאז קיי� (ללמוד בי� היתר מההבדלי� החקיקתיי� בי� מדינות שבה� שיטת המס מאפשרת קיזוז לאחור 
כפי שנית� ללמוד לדוגמה , קזו ג� עמדת המחוק. ובי� הדי� הישראלי) מנגנו� מפורט בנוגע לאופ� הקיזוז

 . בהפרשותועוסקת) ב(5' סהמצויה ב, 9ש " הלעיל, מנקודת המוצא של תזכיר החוק שנידו�
 2308/15א "דנ(ממתי� להכרעה בדיו� נוס� בבית המשפט העליו�  דמארי בעניי� התיקכמו כ� בימי� אלו   191

 אפרת נוימ� ראו.  המצב המשפטי בעקבותיו עדיי� לוט בערפלולכ� ,)דמארי'  השומה רחובות נפקיד
 TheMarker 18.6.2015" ד הירשזו�"הרכב של שבעה שופטי� יכריע בדיו� נוס� בעניי� פס"

www.themarker.com/law/1.2663747. 
 .50% מעל שמשמעותו"  סביר מאשר לאיותר"רמת ההסתברות הנדרשת לפי התק� הינה רמה של   192
כאמור לעיל בפרק . האמור הטווח של הגבוה לקצה כלל בדר� להתייחס נוטה הפסיקה להבנתנושר כא  193

 אול�,  באשר לתיאור הכללי� להכרה בהוצאה בגי� חוב מותלהסיקהאמנ� אי� אחידות מלאה בפ, א.4
 כפי שעולה זאת.  עומדות על ר� הסתברות גבוהמס לצורכי בהפרשה להכרה הפסיקהדומה כי דרישות 

בעיקר העובדה שמכלול הדרישות החשבונאיות לרישו� הפרשה אשר (קביעת הכללי� להכרה בהוצאה מ
 ש"ה לעיל אור, ה� רק אחד התנאי� שנקבעו בפסיקה"  סביר מאשר לאיותר"קובעות ר� הסתברות של 

 קרובה הסתברות "או" למדיגבוהה  הסתברות "כגו� בביטויי� בפסיקה מהשימושוכ� כפי שעולה , )66
 .�71 ו68 ש"ה לעיל ג� ראו). 67 ש"ה לעילראו " (ודאיול

 .9 ש"ה לעיל ראו  194
 הר� האמור . לתוק�IAS 37 החשבונאית בישראל טר� כניסת להבדיל מהר� הנמו� יותר של הפרקטיקה  195

–" probable "שיקרהסביר "או  "– � ).40 ש"ה לעיל ראו(משמעי � הוא אינו חדא
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,  תיאו� מסוימותעלויות, השונה מהר� הקבוע בתק�,  יש בקביעת הר� האמוראמנ�

 משו�, מס לצורכי יוכרו לא א� החשבונאיי� בדוחות שהוכרו הפרשות שייתכנו היות

 התיאו� אינ� ויות עלזאת ע�. �70%מ נמוכה א� 51% על עולה התממשות� שהסתברות

 בהתחשב כ� כמו.  אינ� כה גבוהותולכ�, דש של ההסתברותכוללות עלויות של הערכה מח

 � ראוי של � לדעתנו איזומהווה היא, אמת ומס ודאות מקדמת האמור הר� שקביעתבכ

  .המסשיקולי 

 הקבוע מהר� נמו� א�, בתק� הקבוע מהר� על ר� הסתברות גבוה שמירה, בנוס�

 זמנית ובו, כיו� כרותהמו מאלו רבות בהפרשות להכרה פתח פותחת, בפסיקה לכאורה

 ע� ולהתמודדות לשל� התזרימית היכולת לבעיית, האומד� לבעיות מענה לתת ג� עשויה

 ההפרשות שיעור להקטי� את ת�ני, בהמש� שיוסבר כפי זאת לצד. למניפולציות פתח

 לשמור נית� יהיה בכ� כי וצפוי, התק� עקרונות פי על ההפרשות דידתשיוכרו באמצעות מ

  196.הקיי� ותהחבר מס על

לפי המדידה ) מהותית( גודל ההפרשה וקביעת תקרה מדידת – שלישי כלל. 3

  �IAS 37הקבועה ב

, ההפרשה שיעור מס טר� נתנה דעתה לקביעת ורכי בתחו� של הכרה בהפרשות לצהפסיקה

. גז פז לפסק דינה בעניי� 43 אגב חשובה ומעניינת של השופטת ארבל בפסקה אמרת מלבד

,  מס על פי התוחלת של ההוצאהורכי לצכר שתוההפרשה שיעוראת  לחשב הוצע ש�

 זו הצעה.  גדולה של פריטי�לאוכלוסייה ביחס IAS �37ב המדידה אופ� לקביעת בדומה

,  לפי שיטת השווי ההוג�ת החשבונאיההפרשה סכו�מבוססת על הצעה למדוד את 

 הנתוני� פי על 197, חשבונאות ג� בהתחייבות בודדתורכיהמשקללת הסתברות ההוצאה לצ

אכ� לדעתנו גישה .  כדי לצמצ� עלויות התאמה198, התק�ישו�המצויי� בידי הפירמה בעת י

 אימת שההוצאה התזרימית כל מצבו הכלכלי האמתי של הנישו� ת אבמהימנותזו משקפת 

 ההפרשה סכו� כזו של קביעה כ� כמו. טר� יצאה אל הפועל והיא בגדר התחייבות תלויה

 הפגיעה את לצמצ� את היק� ההפרשות באופ� שעשוי להקל עשויה מס ורכישתוכר לצ

 מציעי� בהורדת ר� שאנו הקלה הלפיבאוצר המדינה מהגידול במספר ההפרשות שתוכרנה 

 
באופ� שקביעת ר� ההסתברות ,  זה יוחל בנוס� לכלל הראשו� באשר לסוג ההפרשהכללשיצויי� כי מוצע   196

 .את סוג ההפרשההאחיד תשלי� 
 ).2004 (239, 231 נג  החשבו�רואה" ?האמנ�,  תלויותהתחייבויות"ראו שלומי שוב ואמיר סוראיה   197
התוצאה היחידה הסבירה ביותר יכולה להיות , �IAS 37 ל40' לפי ס, יוזכר כי במקרה של פריט בודד  198

וכאשר תוצאות , ריות אחרות הישות לבחו� תוצאות אפשעל אול�. יבותהאומד� הטוב ביותר של ההתחי
האומד� הטוב ביותר , אפשריות אחרות ה� בעיקר גבוהות מהתוצאה הסבירה או בעיקר נמוכות ממנה

לפיכ� אפשר שנתוני� בדבר הסתברויות אחרות יהיו .  או הסכו� הנמו� יותרותריהיה הסכו� הגבוה י
, לדעת שוב וסוראיה, כמו כ�. תק�ידועי� לחברה בשל החובה לבדוק ג� אפשרויות אחרות לפי דרישת ה

כאשר , היישו� הראוי של הסעי� האמור הוא קביעת סכו� ההפרשה על פי תוחלת, 234' בעמ, ש�
 .קיימות כמה אפשרויות
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 להשתמש בשיטת המדידה החשבונאית המבוססת על עקרו� נית� לפיכ� 199.ההסתברות

 ללא, תוכר לצרכי מס שההפרשה סכו� לצור� קביעת �IAS 37השווי ההוג� הקבועה ב

  .  מדובר בפריט התחייבותי בודד או באוכלוסיית פריטי�א� הבחנה

� הפועלת חברה: הזה את מצב הדברי� נניח של מדידת ההפרשה פשטנית הדגמה לצור

 העבר של מניסיו�.  לטהר את הקרקעהחברה על, החוק לפי. בענ� הנפט גרמה לזיהו� קרקע

  :אלה טיהור הקרקע ה� עלויות, החברה

  .ח"ש מיליוני 10 תהיה הטיהור ועלות רבה במידה הקרקע זוהמה מהמקרי� �90%ב

  .ח"ש מיליו� תהיה הטיהור ועלות,  זיהו� הקרקע הוא שטחי בלבדמהמקרי� �10%ב

 לפי, ההפרשה סכו�, האמור במקרה מס לצורכי בהפרשה להכיר מקו� שיש בהנחה

 הסכו�,  הצפויההעלות לפי הכרה באילוו 200,ח"ש מיליוני 9.1 יהיה, ההוג� השווי שיטת

  . ח"ש מיליוני 10שהיה מוכר להפרשה היה 

והואיל ,  מציעי�שאנו ההסתברות מר� נמו� הקבוע בתק� רות ור� ההסתבהואיל זאת ע�

,  מרובות פריטי�להתחייבויות באשרוהתק� קובע מדידה המבוססת על שווי הוג� רק 

בתק� לפי עלות צפויה הגבוהה מעלות לפי שווי  הפרשה יתכ� ובמקרי� מסוימי� תוהואיל

 ההפרשה בסכו� מס ורכי אפשר להשתמש לצאי, ) של פריט בודדבמקרה לדוגמה(הוג� 

 תקרה התקרה המוצעת תהיה כ� כמו.  כתקרהאלאהמוכרת בדוחות הכספיי� של הנישו� 

שו�  הריורכי לצכלל מוכרת הפרשה האי� �IFRS201ה כללי לפי שא� זו מבחינה מהותית

  .  מסורכי כאמור לא תוכר ג� לצהפרשה, החשבונאי

   תוכרנה בניכויג צד רק התחייבויות כלפי שלפיו המבח� ביטול – רביעי כלל. 4

 עשויה גקבע בית המשפט העליו� כי רק התחייבות כלפי צד  ארקיע בפרשת,  לעילכאמור

 דרישות של שט� מניעת היא הכנה של מבח� זה תכליתו 202. מסורכילהיות מוכרת לצ

 מניפולציות מפני הסכנה וצמצו� אפשרי עתידי כיס חסרו� כל בגי� בהפרשות להכרה

 על פי שלא נוצר לה� חסרו� א�,  אשר יקטינו את המס האפקטיבי על נישומי�חשבונאיות

 הכרה של בית המשפט מפני חששוהמבח� המונע מ, לדעתנו. כיס אמתי המצדיק זאת

שכ� במידה רבה הסתמכות על ,  מוצדקאינושל הנישו� " ו העולה על רוחככל"בהפרשות 

  .  גסות מסוג זהמניפולציותכללי החשבונאות מונעת 

� Southern Railway of בית הלורדי� בעניי� החלטתב.  מהפסיקה האנגליתג� עולה כ

Peru משו� שלכאורה מיוחדת רלוונטיות זו להחלטה 203. נדחתה ההכרה בהפרשותאמנ� 

 השומה פקידלרגליו של כבוד השופט ויתקו� בהחלטה הסמינאלית בפרשת  נר היא ייתהה

 
 קשה להערי� לכ�. קשה להערי� מראש את היחס הכספי בי� הגידול הצפוי במספר ההפרשות לבי� היקפ�  199

.  שיעור מס החברות האפקטיביעל,  לעילהמוצעי�, שלישיג� את האפקט של החלת הכלל השני וה
 . זו דורשת מחקר אמפיריהערכה

 .X 1,000,000 + 0.9 X 10,000,000 0.1= ח "ש 9,100,000  200
 תלויות ולהפרשות בנוגע לפריטי� שלא הייתה אליה� התחייבויות מתייחס רק לIAS 37, כזכור  201

 ).36 ש" הלעיל ראו( התייחסות ספציפית בתקני� חשבונאיי� אחרי�
 .58ש "לעיל ה, ארקיע עניי�  202
203  Southern Railway of Peru Ltd. v. Owen (Inspector of Taxes), [1957] AC 334 (HL). 
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 דווקא הוכרו לראשונה הפרשות בדי� המס שבה 204,"נקיד "חברת' למפעלי� גדולי� נ

 לעובדי� ע� סיו� העסקת� הטבות שנתבקשו לטובת ההפרשות היובאותו מקרה . הישראלי

 השומה פקיד בעניי� דמי חופשה  דומה שאינ� כה שונות במהות� מההפרשות לטובתאשר –

 אחר של אותו בערעור,  לטובת דמי הבראהאו 205"נקיד "חברת' למפעלי� גדולי� נ

 Southern השיקולי� אשר הניעו את בית הלורדי� להחליט כאמור בפרשת 206.נישו�

Railway of Peru בסיו� למשל( העובדה שהעובדי� עלולי� להפסיד את זכות� להטבה היו 

, ול מכוחשוב;  שהחקיקה הרלוונטית עשויה להשתנותהעובדה; )בות חמורותהעסקה בנסי

 בער� נוכחי להטבה אשר תגיע לכל שימוש,  להיעשותיכול היה ולא,  שלא נעשההעובדה

  207. אי� לדעת מתי תבוא זו לידי סיומהשכ�.  העסקתומש� לפי –עובד 

 –המשפט האנגלי  עשורי� לאחר מכ� באה שוב סוגיית ההפרשות בפני בית כארבעה

 בבית כבול בידי ההלכה שנקבעה The High Court.(208( בפני בית המשפט הגבוה הפע�

 מס בהפרשה של חברת התעופה ש� ורכי כי בהכירו לצKnox השופט כבודהלורדי� טע� 

 הוא אלא מייש� את אי�, ארקיע לאלה שנידונו בפרשת בדומה, )Overhaul(להוצאות שיפו� 

, לדבריו.  סמ� העובדותעל מעניינה עניינו את מאבח� א�, Southern Railway of Peruהלכת 

מדי מכדי ) Crude (גולמיותנפסק כי ההפרשות ש� היו  Southern Railway of Peru בעניי�

 דובר שבה� ההפרשות,  אמנ� נכו�209. כעיקרו� הותרה ההכרה בהפרשותא�, שתוכרנה

 אלאת הטבות אשר אפשר שלא היו משולמות היו לטוב Southern Railway of Peruבפרשת 

 בעבודות שיפו� שהצור� הניסיו� לימד דנ� במקרה ואילו,  מאוחר יותרעשורי� כמהרק 

 א� קשה לומר שיישו� זה של הלכתו של בית 210, שני�ארבע–התעורר אחת לשלוש

 Lord את דברי Knox השופט מאזכר למשל כ�.  הטובבמקרה, הלורדי� אינו סלקטיבי

Radcliffe בפרשת Southern Railway of Peru: 211  

As long ago as 1957 Lord Radcliffe in Southern Railway of Peru Ltd. v. 

Owen […] said […] that he would view with dismay the assertion of legal 

theories as to the ascertainment of true annual profits which were in 

conflict with current accountancy practice and were not required by some 

special statutory provision of the Income Tax Acts. 

 מסוימת לפרקטיקה החשבונאית ת קדימוLord Radcliffe ייחס,  מילה במילהכמעט,  כ�אכ�

 קיימת שבו מקו� למעט – תאוריות משפטיות בקביעת הרווחי� השנתיי� האמתיי� פני על

 
 .49ש " לעיל הראו  204
 .ש�  205
 .58ש "לעיל ה, נקידעניי�   206

 .360–359' בעמ, 203 ש" לעיל הראו, Southern Railway of Peruעניי�  207 
208  Johnston (Inspector of Taxes) v. Britannia Airways, [1994] 67 TC 99 (Ch). 
 .121' בעמ, ש�  209
 .124' עמב, ש�  210
 .360' בעמ, 203ש " הלעיל, Southern Railway of Peru עניי�השוו ; 123' בעמ, ש�  211
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 בחר שלא Knox זה השופט ואת – מכ� לאחר משפטי� כמה, ואול�. הוראה בחקיקה בעניי�

  Lord Radcliffe:212 הוסי� –לצטט 

But, for all that, there is nothing in the case that seems to me to fix on the 

point that is really the heart of this appeal. The requirements that an auditor 

may make before signing a balance sheet [...] do, no doubt, cover his 

opinion that that account gives a “true and fair view” of the profit for the 

financial year, but I do not think that such requirements are necessarily the 

same thing as the auditor’s opinion that some particular provision could not 

be omitted without compromising the true and fair view. It is not possible 

completely to equate the balance shown by a company’s profit and loss 

account with the balance of profit arising from the trade for the year. 

 הדוחות הכספיי� מספקי� תמונה הוגנת ונכונה של אמנ�, Lord Radcliffe של לדידו, כלומר

 זו בלבד מסיבה נכונה פחות או פחות הא� תהיה אותה תמונה הוגנת א�, השנתיהרווח 

לחלוטי� ברוח  לא – Lord Radcliffe מזכיר, ובכלל? שנעדרה ממנה הפרשה כזו או אחרת

 רווח קביעת לצור�) חשבונאיי�(רווח והפסד " להעתיק" אפשר אי – לעיל, הציטוט הקוד�

  ).  מסלצורכי(מעסק 

 תואמת את רוח הלכתו של בית Knox לומר שהחלטתו של השופט קשה,  כ�א�

 הלורדי� הערימה על הנישו� קשיי� ניכרי� בהכרה בבית ה שנקבעההלכה. הלורדי�

 הכובד נע לעבר כללי מרכז Knox השופט בהחלטת ואילו,  מסורכיונאית לצבהפרשה החשב

 ה� זאת ע�.  חשבונאות המסלעניי� עקיבה צמודה יותר ולעברהחשבונאות המקובלי� 

 מביעות אמו� ברישו� החשבונאי Lord Radcliffe זו של וה� Knox השופט שלעמדתו 

  .ת� את האמת החשבונאית מבחינת הצגלמצער, כמשק� נאמנה את רווחי הפירמה

 הסכנה צמצו� מבחינת ארקיע בפרשת בית המשפט שהציב במבח� התועלת, לדעתנו

 אי� שהרי, אינה עולה על עלותו מבחינת הפגיעה שיש בו בעקרו� מס אמת, מניפולציות מפני

הבדל מהותי בי� חסרו� כיס ודאי של החברה שנובע מעלויות פנימיות ובי� הוצאות המופנות 

נית� להסתמ� במידה רבה על , כפי שעולה מהפסיקה האנגלית, בנוס�. מסוי� ג צד כלפי

 � הפחתה מניעתכללי הרישו� החשבונאי ועל הכלל הראשו� והשני שהוצעו לעיל לצור

 מושג במידה מניפולציות מפני הסכנה צמצו� כ� כמו 213.גורפת של מס החברות האפקטיבי

 תכנוניי�� בכלי� האנטייעזר להנית�,  בנוס�.רבה באמצעות הכלל הראשו� שהוצע לעיל

בדיני המס לש� מניעה והתמודדות ע� מניפולציות חשבונאיות שאינ� תואמות את המציאות 

 
 ).ההדגשה הוספה (ש�  212
הכלל הראשו� מציע לאפשר הכרה בהפרשה לצורכי מס רק א� היא מבוססת על הערכה אמפירית ולא על   213

י נית� לרשו� הפרשה ג� בהסתמ� על הערכות א� שלעניי� הרישו� החשבונא, הערכה של אנשי מקצוע
הכלל השני מציע ר� הסתברות גבוה מזה הקבוע . מקצועיות שאינ� נסמכות על נתוני� אובייקטיביי�

שילוב שני הכללי� מצמצ� את האפשרות של הנישו� לדרוש הכרה מיסויית בהפרשות א� א� ה� . בתק�
 .מוכרות לצורכי החשבונאות
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 הכרה שתוכרנה ההפרשות מספר את לכ� ביטול תנאי זה אינו צפוי להגדיל 214.הכלכלית

  . החברות האפקטיבימס את אי� בו כדי להקטי� ולכ�, גורפת

 יתה הילא,  מציעי�שאנו הכללי� לפי נת נבחיתה היארקיע פרשת כי אילו לציי� ראוי

 לא מהטע� שההתחייבות לתיקו� המטוסי� אינה א�,  מסורכי לצהפרשה בגינהמוכרת 

 בגי� מוכרת הפרשה חשבונאית ייתה לא הIAS 37 משו� שלפי אלא,  כלפי צד גהתחייבות

 הוצאות בגי� ההפרשה סכו�, �IFRS כללי הלפי,  כלומר215.האמורות הצפויותההוצאות 

 בגי� מס לצורכיובהתאמה התקרה המהותית להכרה בהפרשה , אפס הוא למטוסי� תיקו�

 אמת מס עקרו�מבחינת המהות הכלכלית ושמירה על . באפס מוגבלת כאמור הוצאות

 מביא כבר המטוסי� פחתמשו� ש,  ומוצדקתנכונה היא בהפרשה במקרה זה הכרה�אי

העלויות עצמ� יותרו . בעתיד תחזוקה עלויות מצריכי� שהמטוסי� ובדההעבחשבו� את 

  . בעת שהתיקוני� יבוצעו

   מפורש של דרישת מועד ההתחייבותביטול – חמישי כלל. 5

 ממילא גלומה"  הקרובעתיד"ב ההתחייבות מימוש דרישת בדבר התנאי, לעיל שציינו כפי

 כי הפסיקה דומה.  נוספת כאמורישהרולכ� אי� מקו� להחמיר בד, ההסתברות ר� בדרישת

. בעת האחרונה הלכה בדר� זו וביטלה למעשה את דרישת העתיד הקרוב כדרישה עצמאית

 על מנת לקד� ודאות בדבר במפורש לבטל את דרישת מועד ההתחייבות ראוי, לדעתנו

  .הבחנה בי� הפרשות המוכרות למס ובי� אלה שלא תוכרנה

 לדיני המס להתקרב לבסיס המס האידאלי פשריא לעיל המוצע הפתרו�, לסיכו�

 לא בהתחייבויות שמקור� נושי� של כלכליי� בהפסדי� ולהכיר וסימונס הייג שמציעי�

 ומבלי, והנישומי� המס רשויות על כבדות והתדיינות אומד� עלויות להטיל מבלי ודאיות

  . חשבונאיות למניפולציות נרחב פתח לפתוח

   ומסקנותסיכו�. ח

 37לאומי �בי� בתק� בהתמקדולאומית �בי�פתח בהצגה כללית של התקינה ה זה מאמר

 הפרקטיקה לבי�לאומית �הבי� התקינה בי� השוני נקודות בחינת תו�, בהפרשות העוסק

  .הישראלית החלה כיו�

 זו במסגרת.  ע� פקיעת הוראת השעההאפשריות המס השלכות את להערי� ניסה המאמר

 עקרו�ו"  הטובהמס "עקרונות, סימונס–הייגני המס כגו� גישת  בסיסיי� בדיעקרונותנבחנו 

 
 על מנגנו� בדיקה רטרואקטיבית של הפרשות חשוב כ� נית� לכמו.  מס הכנסהפקודתל 86' ראו לדוגמה ס  214

, )הוראת שעה) ( מס החייב בדיווחתכנו�( מס הכנסה תקנות בהמצוישנדרשו לצורכי מס בדומה למנגנו� 
 .2006–ז"התשס

, 31.12.2006 עדכנית ליו�, מופיעה בגרסה ישנה יותר של התק� (ב11 דוגמה מוצגת, �IAS 37בנספח ג ל  215
www.rup.co.il/sites/default/files/ias37.pdf (תקופתי בעניי�  דרישה חקיקתית לביצוע שיפו

 משו� התק� קובעות כי עלויות שיפו המטוסי� אינ� מוכרות כהפרשה חשבונאית הוראות. במטוסי�
 יכולה הישות – הישות בעתיד בפעולות  קיימת מחויבות לשפ את המטוסי� באופ� בלתי תלוישלא"

 ".  ידי מכירת המטוסי�על – לדוגמה,  העתידיותפעולותיה להימנע מיציאה עתידית על ידי
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ונטע� כי שיקולי� אלה אינ� מצדיקי� שלילה גורפת של היכולת להכיר , האמת מס

  .בהפרשות כהוצאות במסגרת דיני המס

 נבח�וכ� , המס בדיני בהפרשות הכרהבכל הנוגע ל, לדידנו,  הדי� הרצויהוצג לבסו�

לאומית בהקשר של �בי�ו לנכו� להתמודד ע� המעבר לתקינה הכיצד מדינות אחרות מצא

  .התק�

 הקיי� כיו� והשפעתו האפשרית של התק� על המצב, IAS 37 ניתוח תכלית לאחר

 הכללי� את לחדד או להציב יש כי היא מסקנתנו,  ועל חבות המס שלההפירמהתוצאות 

  :מס לצורכי בהפרשות להכרה באשר הכרעה בעת האלה

 ההפרשה המשקפת סוג לפי שונות הפרשות על הדי� הרצוי להבחי� בי� ,תנולדע, ראשית

 ההתחייבות הוודאות שבהתממשות מידת של הבמידה רבה את אמינות הערכת

 כגו� – להערכה וקלות יחסית ה� ודאיות שבבסיס� שההתחייבויות הפרשות 216.השבבסיס

 הפרשות ואילו, יני המס בדתוכרנה – החזרת מוצרי� אוהפרשות בגי� אחריות למוצרי� 

 לא – תביעות תלויות ועומדות כגו� – להערכה וקשותבגי� התחייבויות ודאיות פחות 

 הנישו� של האמתית הכנסתו שבי� הפער לצמצו� תביא זו הבחנה, לטעמנו. תוכרנה כלל

 שייווצר ומבלי, המסי� רשויות על ניכרות עלויות שיוטלו מבלי במס החייבת הכנסתו לבי�

 א� זו תביא הבחנה. המס חבות הפחתת לצור� פיקטיביות הפרשות לרישו� רב חשש

 דיני המס כי זכאי הבנה כי במקרי� מסוימי� הנישו� מתו� IAS 37 תכליתו של להגשמת

  .התממשה טר� א� א�,  לא ודאית שהוא חב בההתחייבותיכירו בהפרשה בגי� 

 הואהסתברות הנכו� לטעמנו  ר� הכאשר,  ברורה של ר� הסתברותקביעה נדרשת, שנית

  .IAS �37 בהקבוע מזה הגבוה ר�, 70%

 מס תבוסס על עקרו� השווי ההוג� כפי צורכי שתוכר לההפרשה סכו� מדידת, שלישית

 ההפרשה סכו� כי מוצע זו במסגרת.  של פריטי�ייה באשר לאוכלוסIAS �37שקבוע ב

  .  חשבונאותורכי לצירמהבפ מס תוגבל בתקרה מהותית של הסכו� שהוכר ורכישתוכר לצ

 ג צד כלפי התחייבויות רק שלפיו בפסיקה הקבוע המבח� את לבטל מוצע, רביעית

 במבח� זה אינה עולה על עלותו מבחינת הפגיעה שיש בו התועלת, לדעתנו .בניכוי תוכרנה

  . בעקרו� מס אמת

 לכאלו אנו סבורי� כי יש לוותר על מגבלת הזמ� המגבילה הכרה בהפרשות רק, חמישית

 במגבלה מיותרת מדובר, לדידנו. שצפוי כי ההתחייבויות שבבסיס� יתמששו בעתיד הקרוב

 תוצאותיה אינ� ואשר,  ההבחנה המתוארת לעילבאמצעות ממילאאשר מטרותיה מושגות 

  .אלא אפליה ללא כל סיבה נראית לעי� בי� נישומי� שוני�

 על או המחוקק על יהיה המס בדיני התק� של קליטתו את להקל כדי כי נציי� לבסו�

 אשר יוכרו בחישוב ההכנסה החייבת הפרשות של שוני� סוגי� מראש לקבוע המסרשויות 

   .לאומית לדיני המס�בי�בעת קליטת התקינה ה
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