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   4תמריץ 

עומד   הבאים  נכס/התחייבות  לדעתךמי  העניין(  בהגדרת  ל   )לפי  הוא בהתאם  ומה  המושגית    מסגרת 

 תכם( להתגבר?לטחתם )בהתאם להחא הצלדרה לגביו הצלחתם או לבהג קושי העיקריה

 

נדל"ן להשקעה ומכירה בהתחייבות מסים נדחים בגין    ה קרקע המהווה בספריחברה משערכת   .1

 . שערוךה

 

של חצי  התהוו עלויות חריגות    (המים הלאומית של מדינת ישראלחברת  )  חברת "מקורות"ל .2

לילת כבישים חדשים. העלויות  סבגין שינוע צינורות מים בעקבות    2021בשנת  מיליארד שקל  

שוטפת  כהוצאה  החלטת ממשלה  ו   הוכרו  פי  בשנעל  יעלו  המים  בכדי    2022-2023ים  תעריפי 

נכס  ב 31.12.21-ב על העלויות החריגות שהתהוו לה. חברת מקורות הכירה מקורותלפצות את 

 .  העתידיבגין הפיצוי 

 
  

היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין על ידי הוועדה המקומית אשר אישרה   .3

לעליית   בכך  והביאה  בניה  שלותוכנית  המקרקעין  על    ,שווי  חלה  ההיטל  לתשלום  החובה 

   )המוכר( כאשר מועד התשלום הוא ביום מימוש הזכויות במקרקעין. הבעלים

קרקע שמהווה נדל"ן להשקעה  על  התחייבות בגין היטל השבחה    ה יצרחברת "נכסים בע"מ"  

 . לפי שווי הוגןבספריה ונמדדת 

 

כי    הבינלאומיהחוק   .4 משאקובע  אחרת    אוניית  תקופתי  טיפול  לשנתיים  אחת  לעבור  צריכה 

   ה לשוט. אסור ל

. ביום  באמצעות אוניות משאשל סחורות בינלאומית ובלה תבע"מ" עוסקת ב ימאות חברת "ה

חייבת  תה  יהיאשר    אוניית משאיצרה החברה התחייבות בגין טיפול תקופתי ל  2020  רלדצמב  31

לאור חלוף  ואילך    2020  רלדצמב  31- הלשוט מ  בכדי שתוכל  2020כאמור בתום  לעבור טיפול  

 . שעברהשנתיים מהטיפול האחרון 

 

 שורות לכל קייס.  2-3יש להתייחס בלא יותר מ
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 4תמריץ    -פתרון  

הקושי העיקרי הוא העדר מחויבות בהווה כתוצאה מאירועים  על קרקע:    יםנדח  םיסימהתחייבות   .1

חברה יש  ל   -  שתגרום לחיוב במס יש יכולת מעשית להימנע מביצוע פעולה  לחברה  שהרי  בעבר,  

מיסים    תהתחייבו היינו יוצרים בהתאם לתקינה  יכולת להימנע ממכירת הקרקע. )עם זאת, אם לא  

משום שמצד אחד הכרנו בעליית ערך  ונאי  ב חשעיוות    היה נוצר נדחים כנגד עליית ערך הקרקע  

מהקרקע  באמת את הגידול בהטבה הכלכלית שניתן להפיק    ע אבל הגידול בהון לא ישקף ק הקר

 . (מסהבהתחייבות   לאור אי ההכרה

אין לצרכנים חובה    -  הקושי העיקרי הוא העדר שליטה על המשאב הכלכלי  נכס פיקוח נדחה: .2

קריטי    והדבר  מאפשר רישום נכסי והתחייבויות פיקוח   IFRS 14יש לציין כי    לקנות מים ממקורות. 

     . ומקורות חברת חשמל לישראל כדוגמת  לדיווח של חברות שהתעריף שלהן מפוקח

יכולת מעשית    יש לחברה  שהרי  הקושי העיקרי הוא העדר מחויבות  :  השבחה  התחייבות בגין היטל .3

חברה יש יכולת להימנע ממכירת הקרקע או  ל  -  שתגרום לחיוב בהיטלפעולה  הלהימנע מביצוע  

אין ליצור התחייבות בגין היטל השבחה. בכדי     IFRIC 21כי לפי  יצוין   ממימוש הזכויות במקרקעין. 

משום שמצד אחד הכרנו בעליית ערך הקרע אבל הגידול בהון לא ישקף  להימנע מעיוות חשבונאי,  

ן  הפתרו   ,עלות ההיטל באמת את הגידול בהטבה הכלכלית שניתן להפיק מהקרקע ללא הכרה ב

 . משווי הקרקעשל ההיטל הוא הפחתה  בפרקטיקה

תקופתי:    .4 כאן  טיפול  מדובר  ההתחיי כלל  לא  נוצרת  במישור  ולא  מאחר  להוציא  מחויבות  בותי 

בגין  תשלום  שתגרום ליש יכולת מעשית להימנע מביצוע פעולה  לחברה  שהרי  ,  הטבות כלכליות 

ם זאת יתכן שיהיה צורך לרשום  עמשא, ) האוניית  החברה יכולה שלא להפעיל את  . למשל,  הטיפול 

יחוס של מרכיב מתאים  הוא    IAS 16  -במקרים אלה, הפתרון בהתאם ל .  ירידת ערך לאוניית משא(

לטיפול העוקב שיהוון לנכס ויופחת על פני שנתיים וחוזר  מעלות הנכס והפחתתו על פני שנתיים עד  

 חלילה. 

  


