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ההחלטה שלא לאמץ את כללי התקינה אל : "גידי בר זכאי
 "תוך דיני המס הישראלים הוכיחה את עצמה

ל בכיר לעניינים מקצועיים בלשכת רואי החשבון הוסיף כי "כך אמר סמכ
, ההחלטה שלא לאמץ את כללי התקינה אל תוך דיני המס הישראלים"

הוכיחה את עצמה , ח"לשכת רו CFOשנעשתה על ידינו ובתמיכת פורום 
בניגוד למדינות אחרות בעולם שבהן נאלצו לשנות . כנכונה ואחראית

 "החלטות בדיעבד לאחר האימוץ

 
ופקודת  IFRSפאנל שנערך בכנס לשכת ראוי חשבון באילת בנושא תקינה חשבונאית 

זכאי מסקנות של  -ח גידי בר"רו, ל בכיר לעניינים מקצועיים"סמכ, מס הכנסה חשף
. הפורום המשותף של רשות המסים והלשכות המקצועיות

  
ח צבי פרידמן ממשרד "רו, ח דודי גולדברג סגן נשיא הלשכה"בפאנל השתתפו בנוסף רו

. ח זמי פליטר"ורו) דלויט(בריטמן אלמגור זהר 
  

ההחלטה שלא לאמץ את כללי התקינה אל תוך דיני המס "זכאי סיפר כי  -בר
הוכיחה את עצמה , ח"לשכת רו CFOשנעשתה על ידינו ובתמיכת פורום , הישראלים

בניגוד למדינות אחרות בעולם שבהן נאלצו לשנות החלטות בדיעבד . כנכונה ואחראית
". לאחר האימוץ

  
הגענו לכלל מסקנה שהגיע הזמן שבפקודת מס הכנסה תהיה "בר זכאי הסביר כי 

כיום נשענים בעיקר על כללי החשבונאות ועל חוק . הגדרה ברורה לנושא הדיבידנד
החברות וקיימות הגדרות נקודתיות כגון רווחים ראויים לחלוקה בעת מכירת חברה 

 ".ו"וכ
. 
בכוונתנו לקחת את החוק . שיטת המיסוי הדו שלבי בישראל תקבל התייחסות מיוחדת"

מאוחר יותר הסביר כי נושא הפחתות . בעניין זה עד כמה שניתן לכיוון גישת ההפרדה
 ".הון הינו מרכזי וצפוי קבל לטיפול מיוחד במסגרת החוק שנכין

  
ת "הועדה למעקב אחרי הטמעת התקינה בישראל מרכזת בימים אלו את הדוחו"

המסכמים של צוותי המשנה באמצעות עבודת הצווים שתאפשר לנו הלכה למעשה 
למפות בצורה מלאה את כל כללי המס בישראל שמקיימים זיקה כל שהיא עם כללי 

השילוב בין צוותים מקצועיים מרשות המסים וצוותי הלשכות הוכיח את . החשבונאות
 .סיכם בר זכאי, "עצמו היטב בטיפול בשאלות פרקטיות ממדרגה ראשונה
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