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בין התקינה הבדלים פוטנציאליים : שווי ממעריך טיפ

החשבונאית הישראלית לבין התקינה החשבונאית הבינלאומית 

 (IAS 19) הטבות לעובדיםבכל הקשור ל

 

שבה בולטים ההבדלים בין התקינה הישראלית לתקינה הבינלאומית בכל הסוגיה הראשונה 

. ניתן לחלק את הסוגיה האמורה לשתי ה ומחלהחופשסוגיית ור להטבות לעובדים הינה הקש

 תחייבותה -ו אחת לשנה מעבר לצבירה תניתנ הננשאי ומחלה חופשה בגין התחייבותסוגיות: -תתי

 .בפרישה לפדיון או/ו אחת לשנה מעבר לצבירה ניתנתש ומחלה חופשה בגין

, אחת לשנה מעבר לצבירה תניתנ הננשאי ומחלה חופשה בגין התחייבות הסוגיה הינהתת כאשר 

בעוד  )ניצול בפועל ופדיון( לפי משכורת צפויההתחייבות שוטפת מדובר ב IAS 19 הרי שעל פי תקן

. ופדיון( )ניצול בפועל לפי תנאי שכר בפועל התחייבות שוטפתמדובר ב של פי התקינה הישראלית

השפעת עליות שכר  נה ישראלית לתקינה חשבונאית הינהההשלכות האפשריות של מעבר מתקי

 .עתידיות על ההתחייבות וההוצאה התקופתית

 או/ו אחת לשנה מעבר לצבירה ניתנתש ומחלה חופשה בגין תחייבותה הסוגיה הינהתת כאשר 

לומר שיערוך כ) ארוך לטווח אחרת הטבהבמדובר  IAS 19 , הרי שעל פי תקןבפרישה לפדיון

לפי תנאי  התחייבות שוטפתמדובר ב בעוד של פי התקינה הישראלית (מהוונים וסכומים אקטוארי

נה ישראלית לתקינה . ההשלכות האפשריות של מעבר מתקיופדיון( )ניצול בפועל שכר בפועל

השפעת  ,שכר עתידיות על ההתחייבות וההוצאה התקופתיתהשפעת עליות  חשבונאית הינה

 .תחלופההעזיבה וההשפעת שיעור ו היוון סכומים על ההתחייבות וההוצאה התקופתית

ור שבה בולטים ההבדלים בין התקינה הישראלית לתקינה הבינלאומית בכל הקש שניההסוגיה ה

סוגיות: -. ניתן לחלק את הסוגיה האמורה לשתי תתיחוק פיצויי פיטוריןלהטבות לעובדים הינה 

 המעביד חבות את עצמה על שמקבלת לישות משלמת שהחברה או, 14 סעיף על חתומים העובדים

משלמת לישות שמקבלת על עצמה את חבות לא החברה שו 14סעיף שהעובדים לא חתומים על  -ו

 .המעביד

, או שהחברה משלמת לישות שמקבלת על 14העובדים חתומים על סעיף  הסוגיה הינהתת כאשר 

 , כלומר,מוגדרת הפקדה בתוכנית מדובר IAS 19 , הרי שעל פי תקןעצמה את חבות המעביד



 
 

 
 

כתוצאה  לא צפויות השלכותעל כן . וכך גם בתקינה הישראלית כהוצאה מוכרים התשלומים

  .נה ישראלית לתקינה חשבונאיתמעבר מתקימה

משלמת לישות לא החברה שו 14שהעובדים לא חתומים על סעיף  הסוגיה הינהתת כאשר 

, מוגדרת הטבה בתוכנית מדובר IAS 19 , הרי שעל פי תקןשמקבלת על עצמה את חבות המעביד

תוכר התחייבות )אקטואריה וסכומים מהוונים( ויש לבחון אם הקופה היא נכס תוכנית או ולכן 

נכס לא תהיה נכס תוכנית אלא פקדון. לא  קופה כלכלית שלא תעמוד בהגדרת) זכויות השבה

התחייבות נמדדת לפי שכר  - 20גילוי דעת ך, על פי מאיד ימדד ולא יוצג בניכוי בהתאם לתקן.

ההתחייבות מוצגת נטו , כלומר, אחרון, בהנחה שכל העובדים יפרשו ויזכו לפיצויים מלאים

 נה ישראלית לתקינה חשבונאית הינהההשלכות האפשריות של מעבר מתקי מקופה כללית.

השפעת היוון סכומים על  ,שכר עתידיות על ההתחייבות וההוצאה התקופתיתעליות השפעת 

 .תחלופההעזיבה וההשפעת שיעור ו ההתחייבות וההוצאה התקופתית

 .הערכות השווי השונות של הלשכה בתחומי ההסמכה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה
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