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השפעה על רווח כולל מאוחד25%החברה- מס חברות 

השפעה על ביאור מס תיאורטי מאוחד24%'חברה ב- מס חברות 

השפעה על סעיפי ההון

.ידוע כי הרכוש הקבוע היחיד שבגינו נוצרו יתרות מסים נדחים בדוח המאוחד של החברה הוא בגין המכונה, ראשית

:מכאן ניתן להסיק ש. ניתן לראות מהביאור שישנה תנועה במיסים נדחים הן בדוח רווח או הפסד והן ברווח כולל אחר, כמו כן

.גם החברה מטפלת במכונה בהתאם למודל הערכה מחדש. א

.(לא רלוונטי לפתרון השאלה)ישנם הפרשי פחת בין מס הכנסה לדוחות המאוחדים . ב

:לעניין ההשפעה על הנדרשים

.(נטו ממס)הוצאות מיסים על הכנסה ורווח כולל אחר , (כלומר בראי המאוחד, בהתאם לשווי ההוגן של המכונה במועד הרכישה)הוצאות פחת - רווח כולל מאוחד . א

ההכנסה בראי המאוחד/באמצעותו ניתן לדעת האם ניתן להכפיל בשיעור המס את ההוצאה, לאור העובדה שאחד הנדרשים הוא ביאור המס התיאורטי- לעניין הוצאות מסים על הכנסה 

.(ככל וקיימת)או שיש להתייחס בנוסף להשפעה על ביאור המס התיאורטי , וכך לחשב את ההשפעה על שורת מיסים על הכנסה

.(מיסים נדחים לפי שיעור המס של החברה הבת- גישת הנכס)תנועה במיסים נדחים שנזקפה לרווח או הפסד בשיעור מס שונה משיעור המס של החברה - ביאור מס תיאורטי מאוחד . ב

.(ש נזקף אליו"שכן החלק ששייך לזשמ)מדובר בקרן ששייכת לרוב . (נטו ממס)יתרת קרן הערכה מחדש בראי המאוחד - סעיפי ההון . ג

חישוב שווי הוגן מכונה למועד הרכישה

נתון201857,000 בדצמבר 31שווי הוגן ליום 

=(2.75/3) * 52,25057,000 בראי הבת2019 באפריל 1עלות מופחתת ליום 

1,860 / 24% =

201960,000 באפריל 1שווי הוגן ליום 

=(0.75/2.75) * 60,000(16,364)(ברוטו ממס)הוצאות פחת בראי המאוחד 

השפעה על ביאור מס תיאורטי מאוחד

נוצרו לפי (ע"ע-הן ברמת הבת והן ברמת המאוחד ב)והמיסים הנדחים  (שיעור המס של האם) 25%ולאור זאת ששיעור המס התיאורטי הוא , שיעורי המס בין האם לבת שונים

.ההפרש יקפוץ בביאור המס התיאורטי, שיעור המס של הבת

164(16,364)*(24%-25%)=

הוצאות מסים על הכנסה בראי המאוחד

=25%*16,364(הוצאה)הטבת מס 4,091הכנסות מס תיאורטיות

(164)הוצאות מס נוספות

3,927

:(לא נדרש)בדיקה 

=24%*[1/4*(9/12)*55,000-(1/3)*(9/12)*57,000+(1/3)*(9/12)*57,000]2,475(בראי הבת)מס שוטף 

ה מפחית"ח ומ" ש55,000המכונה נרכשה בסך - הנחת הנתונים בשאלה נתון1,452(בראי המאוחד)תנועה במסים נדחים לרווח או הפסד 

(לא נתון כי לא רלוונטי) שנים 4על פני 3,927

רווח כולל אחר

נתון5,127התחייבות מסים נדחים שנזקפה לרווח כולל אחר

=24% / 21,3635,127(ברוטו ממס)רווח כולל אחר 

=(1-24%) * 16,23621,363רווח כולל אחר נטו ממס

.זאת לאור העובדה שהוא אינו כלול ברווח לפני מס, אין השפעה על ביאור המס התיאורטי בגין שיעורי המס השונים בין האמא לבת

יתרות ההון במאוחד

=90%*(3,927+(16,364))(11,193)עודפים

=90%*14,61216,236יתרת קרן הערכה מחדש

=10%*(3,927+(16,364)) + 10%*38016,236ש"זשמ

המסקנה היא כי יתרת, בהתאם לכך. החברה יצרה מסים נדחים כחלק מהקצאת עלות הרכישה- יתרת הפסדים מועברים בגינם לא יצרה מיסים נדחים ועבורם ' נתון כי לחברה ב

.'ע שנרשם כחלק מהקצאת עלות הרכישה ובנוסף את נכס המס שרשמה חברה ב"נכס מס נדחה שמופיעה בביאור כוללת את יתרת ע

=24% / 350,00084,000כ הפסדים מועברים לצרכי מס למועד צירוף העסקים"סה

490,000117,600 / 24% =

= 80% / 2019612,500490,000 בדצמבר 31-כ הפסדים מועברים לצרכי מס ל"סה

= 350,000 - 262,500612,500הפסד השנה

השפעה על ביאור המס התיאורטי

.עקב שיעורי מס שונים בין האמא לבת ישנה השפעה על ביאור המס התיאורטי

אולם הפסדים אלה אינם כלולים ברווח לפני מס המאוחד, יש לשים לב שאומנם האמא במועד צירוף העסקים יצרה נכס מס נדחה בגין הפסדים שקרו לפני מועד צירוף העסקים

.ולכן אין בגינם קפיצה בביאור המס התיאורטי במועד יצירתם לראשונה כחלק מצירוף העסקים (אלא כחלק מצירוף העסקים)וכן הם לא נוצרו מול רווח או הפסד 

.ישנם הפסדים מועברים לצרכי מס שהתהוו השנה ולא נוצרו בגינם מסים נדחים וגם בגינם יש קפיצה בביאור המס התיאורטי, בנוסף

=122,500612,500-490,000הפסדים השנה שלא נוצרו עליהם מסים נדחים

=140,000262,500-122,500הפסדים השנה שנוצרו עליהם מסים נדחים

 פתרון שאלת מסים על הכנסה

ריכוז שיעורי מס

הפסד מועבר

'השקעה בחברה ב

 31.12.18-שווי הוגן ל)ע המתייחס להפרש בין הבת "ע

7,750לבין השווי ההוגן למועד הרכישה (מופחת

כ הפסדים מועברים לצרכי מס שנוצרו עליהם מסים "סה

2019 בדצמבר 31נדחים 
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=(0%-25%) * (122,500)30,625השפעה בגין הפסדים שלא נוצרו בגינם מסים נדחים

=(25%-24%) * (140,000)1,400השפעה בגין הפסדים שנוצרו עליהם מסים נדחים

הוצאות מסים על הכנסה בראי המאוחד

0הוצאות מס שוטף

המרכז הבינתחומי הרצליה, שלומי שוב–  קונסלטינג IFRS© 33,600תנועה במסים נדחים

33,600הכנסות מסים

:דרך נוספת

=25%*65,625262,500הכנסות מס תיאורטיות

(32,025)הוצאות מס נוספות

33,600

יתרות ההון במאוחד

=90% * (262,500+33,600-)(206,010)(חלק הרוב)עודפים 

=10% * (262,500+33,600-)(22,890)ש"זשמ

.אין ליצור מסים נדחים בגין השקעה בחברה כלולה, ככלל

.במועד בו יש כוונת מכירה יש ליצור מיסים נדחים על מלוא החלק שמתכוונים למכור, אולם

.יש ליצור את המס בגינם מול אותו חלק ברווח כולל אחר, ולכן במידה וחלק מההפרש הזמני נוצר מרווחים שנמשכו ברווח כולל אחר, המס הולך אחרי המקור, בנוסף

=25% / 52,00013,000רווחי אקוויטי שנמשכו ממועד הרכישה

=30% * 201817,70059,000רווחי אקוויטי שהוכרו בשנת 

201934,300רווחי אקוויטי שהוכרו בשנת 

=25% / 5,6001,400רווח כולל אחר שנמשך ממועד הרכישה

=30% * 20181,8006,000רווח כולל אחר שהוכר בשנת 

20193,800רווח כולל אחר שהוכר בשנת 

השפעה על ביאור המס התיאורטי

.רווחי האקוויטי כפול שיעור המס קופצים בביאור המס התיאורטי, ככלל

.לאור העובדה שנוצרו מיסים נדחים השנה לפי שיעור המס העיקרי של החברה החלק היחד שיקפוץ בביאור המס התיאורטי הוא בגין רווחי אקוויטי משנה שעברה

=25% * 20184,42517,700יצירת מסים נדחים על רווחי אקוויטי 

הוצאות מסים על הכנסה בראי המאוחד

0הוצאות מס שוטף

(13,000)תנועה במסים נדחים

(13,000)

:דרך נוספת

=25%*34,300(8,575)הוצאות מס תיאורטיות

(4,425)הוצאות מס נוספות

(13,000)

יתרות ההון במאוחד

= 13,000 - 39,00052,000עודפים

= FVOCI4,2005,600 - 1,400קרן בגין השקעה במניות 

השקעה בחברה כלולה
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