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 שאלון בחינה במסים ב' ליועצי מס

 2020 חורףמועד 

 :לנבחן

 שעות 3.5משך הבחינה 

 כתוב בכתב יד ברור

 .קרא בעיון את כל גיליון השאלות לפני שתיגש לפתרון

 

 מבנה הבחינה

 במחברת א'פתרון        - 25% -רווח הון -1שאלה 

 'במחברת בפתרון     - 10% -אופציות לעובדים -2שאלה 

 'גבמחברת פתרון       - 15% -מיסוי מקרקעין -3 שאלה

 'דבמחברת פתרון         - 30% -מע"מ  - 4שאלה 

 'הבמחברת פתרון     - 20% -מיסוי בינלאומי  - 5שאלה 

 

 בהצלחה
 

יש לצרף את כל החישובים והפירוטים ששימשו בסיס לפתרון 
 כל שאלה ושאלה.

 מות בלבד!!!נא לפתור את השאלות במחברות המתאי :הערה
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 א  פתרון במחברת         

 (25%רווחי הון ) -1שאלה מספר 

להלן יובאו מספר אירועים של נישומים שונים שאינם קשורים האחד לשני. יש להניח כי 

 הנישומים תושבי ישראל, אלא אם צוין אחרת.  

 תוך 2019-ו 2018 לשנת הכנסה מס לפקודת' ה פרק חולש שעליהם האירועים מהם י/קבע :נדרש

הרלוונטיים וכן את הכנסות הנישומים מריביות  ולפסיקה הפקודה לסעיפי התייחסות

 המזערית המס תוצאת ואת מהם הנובע ההון הפסד/ההון רווח את לחשב דיבידנדים. ישמו

 .ההון רווח מעסקאות הנובעת לתשלום

 ליבוש ונהמכ תמר רכשה 1.7.2010-ב. א"בת מפורסמת מספרה בעלת היא תמר -תמר' גב .א

 את להחליף תמר החליטה 1.6.2018-ב. ₪ 500 בסך הובלה דמי ושילמה ₪ 5,000-ב שיער

 מודעה ופירסמה השיער את להחליק וגם לייבש המאפשר יותר מתקדם למכשיר, המכונה

 3,000 תמורת 1.7.2018 ביום נמכרה המכונה. ₪ 300 של בעלות בעיתון המכונה למכירת

 01.01.2019ביום . ₪ 7,000 של בעלות 1.10.2018-ב תמר שהרכ המתקדם המכשיר את. ₪

המנוע של המכשיר המתקדם נשרף, ומכיוון שלא היה מבוטח, השליכה תמר את המכשיר 

 (נק' 4לפח. )

ביצעה נעמה עסקת "ברטר" )עסקת החלפה(  01.01.2018ביום  –גב' נעמה וחברת שאולי  .ב

לי את השולחן השחור בביתה וקיבלה עם חברת "שאולי" בע"מ בה מסרה נעמה לחב' שאו

את השולחן השחור קנתה ₪.  1,000תמורתו מחברת שאולי את שולחן המנכ"ל, בתוספת 

את שולחן המנכ"ל רכשה חברת שאולי ביום ₪.  5,000-בתמורה ל 1.7.2016נעמה ביום 

חברת שאולי העבירה את השולחן  31.12.2018ביום ₪.   4,000-בתמורה ל 1.1.2016

 ( נק' 6כ"דיבידנד בעין" לשאול בעל המניות היחיד שלה. ) השחור

  ₪ 4,500 -1.1.18שווי השולחן השחור ליום 

 ₪   3,800 -31.12.18שווי השולחן השחור ליום 

 ₪  3,500 -1.1.18שווי שולחן המנכ"ל ליום 

 

ע"י עומרי וסתיו בחלקים  1.1.09חברת "קוקו" הוקמה ביום  –עומרי, סתיו וחב' קוקו  .ג

₪ מיליון  10יש לה  31.12.18ע.נ שמחזיק כל אחד( ונכון ליום ₪  1מניות  50ווים )ש

רכישה עצמית  31.12.18-עודפים. בשל סכסוך מתמשך בין בעלי המניות, ביצעה החברה ב

הנח/י כי אין עלות לבעלי המניות והרכישה ₪. מיליון  5מניותיה מעומרי תמורת  50של 

מיליון  9ל המיסויי של חברת קוקו מיום הקמתה עומד על בוצעה עפ"י שווי שוק.  הרר"

 ( נק' ₪3. )

 

 נטע לו שילמה לפיה, שילה מר בעסקת עם 1.1.18 ביום נטע התקשרה -גב' נטע ומר שילה .ד

 100 ממנו לרכוש האופציה את לנטע שילה נתן בתמורה. ₪ 2,000 של סך 1.1.18 ביום

בין  .למניה ₪ 1,000-ל בתמורה 31.12.18 ביום מ"בע המובילים"" חברת של מניות

 הפרש את רק לנטע ישלם ששילה כך" )נטו" יהיה האופציה הצדדים סוכם כי מימוש

 . (המניה מחיר

 (נק' ₪3. ) 1,100 הינו המובילים חברת מניית של השוק שווי התברר כי 31.12.18 ביום
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 של אסי: הסחיריםלהלן נתונים מתוך תיק ניירות הערך  -מר אסי .ה

רכש אסי קרן נאמנות פטורה בעלות של  1.1.2017ביום  -נאמנות פטורה" "קרן .1

לביתו דנה )שווי קרן  במתנה קרן הנאמנות את נתן 31.07.2018ביום ₪.  4,000

דנה מכרה את קרן הנאמנות  31.12.2018ביום ₪(.  4,500הנאמנות לאותו מועד 

 נק'( 1)₪.  3,800-בתמורה ל

ממניות חברת קדם )חברה  20% אסירכש  1.1.1999ביום  -מניות חברת "קדם" .2

את כל מניותיו תמורת  אסימכר  31.12.2018ביום ₪.  100,000נסחרת( בעלות של 

מניות חברת קדם בשלושת ימי המסחר האחרונים של  20%שווי ₪.  1,000,000

 נק'( 2)הנח/י כי לחברת קדם אין רר"ל. ₪.  200,000עמד על  2002שנת 

רכש אסי אג"ח לא צמודה בעלות של  1.1.2018ביום  -אג"ח לא צמודה  .3

 נק'( 1)₪.  50,000קיבל מהאג"ח ריבית בסך  31.12.2018ביום ₪.   3,000,000

 חברה, "MAZ" חברת של ממניות 1% אסי רכש 1.1.2018 ביום -מניות חב' זרה .4

 של לסך בתמורה וזאת, ב"בארה בבורסה נסחרות שמניותיה זרה ציבורית

 בתמורה MAZ חברת של  המניות כל אסי את מכר 31.12.2018 יוםב. ₪ 150,000

 ( נק' 1) .₪ 200,000 של לסך

 1%מכר אסי את מניותיו בחב' "כישלון" )המהוות  2018בחודש יולי  -הפסד הון .5

 ( נק' ₪2. ) 60,000מהחברה( בהפסד הון של 

 

ת הנכסים א 31.12.2018-פלורנס היא תושבת מדינת שוויץ שמכרה ב –גב' פלורנס  .ו

 הבאים: 

קרן ריט טובה היא קרן להשקעות במקרקעין  -מניות קרן ריט טובה בע"מ .1

 1.1.2018שמניותיה נסחרות בבורסה בתל אביב. את המניות רכשה פלורנס ביום 

 נק'( 1)₪.  7,000-ומכרה אותן בתמורה ל₪  5,000בעלות של 

גרשי חניה מ 3-חברת פרטית תושבת ארה"ב המחזיקה ב - HOLמניות חברת  .2

והיא מכרה את כל  0בעלות  1.1.16-ב HOLבתל אביב. פלורנס הקימה את חברת 

 נק'( 1)₪.  1,500,000-מניותיה בתמורה ל

 נתונים נוספים:

 10% -שיעור פחת ציוד .1

 50% -2018מס שולי בשנת  .2

 מדד המחירים לצרכן במועדים רלוונטיים: .3

1/1999 - 50  1/2016 – 96  10/2018 - 110 

31/200 – 60  7/2016 -  97  12/2018 – 120   

1/2009 – 80  1/2018 – 100  01/2019 - 120 

7/2010- 90  7/2018 – 105 

 ₪  4 -31.12.18  ₪  3.2 -1.1.18 שערי חליפין של הדולר: .4
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 ב'  פתרון במחברת

 (10%אופציות לעובדים ) - 2שאלה מספר 

₪   500,000 עם הון מניות של 1.1.2014ה ביום ר הוקמהינה חברה פרטית אש "כלי זמר"חברת 

 מניות. 500,000 -ערך נקוב המורכב מ

העניקה חברת כלי זמר לעובדיה אופציות להמרה למניות החברה. לשם כך הקצתה  1.1.2015ביום 

ערך ₪  1אופציות כאשר כל אופציה ניתנת להמרה למניה אחת  50,000למספר עובדים סך של 

 נקוב.

אופציות ורן אשר משמש גם כמנכ"ל  6,000ת ההקצאה כאמור קיבלה שיר עובדת החברה, במסגר

 אופציות. 30,000החברה, קיבל 

עבור כל אופציה וקבעה להן תוספת מימוש בעת ₪  3החברה דרשה מכל עובד במועד ההקצאה 

 לכל אופציה.₪  5ההמרה למניה של 

את האופציות למניות. שווי המניות לאותו יום המירו שיר ורן באמצעות הנאמן,  15.4.2016ביום 

 למניה.₪  12היה 

 למניה.₪  15העביר הנאמן את המניות לרן. שווי המניות לאותו יום היה  1.12.2016ביום 

₪  16העביר הנאמן את המניות לידי יתר העובדים. שווי המניות לאותו יום היה  1.6.2017ביום 

 למניה.

 למניה.₪  20ן את כל המניות שברשותם לאיילה במחיר מכרו שיר ור 2.12.2018ביום 

 נתונים נוספים:

 לאורך כל השנים. 47%שיעור המס השולי של שיר ורן הינו  .1

 מדדים: .2

1.1.2014        80  1.12.2016     135 

1.1.2015       100 1.6.2017       140 

15.4.2016     120  2.12.2018     165 

 

 נדרש:

, אם בכלל בהנחה ההוצאה שתותר בחברהשל שיר ורן ואת  המסחבות חשב/י את  .1

שההקצאה לשיר נעשתה במסלול הכנסת עבודה באמצעות נאמן וההקצאה לרן 

 ('נק 7נעשתה במסלול רווח הון באמצעות נאמן. )

ב/י את חבות המס הנח/י שהקצאת המניות לשיר נעשתה שלא באמצעות נאמן. חש .2

 (.'נק 1.5של שיר. )

משתנה תשובתך לחישוב המס של רן, לו קודם למועד הקצאת  כיצד הייתה .3

צורך בחישוב של חבות  איןמניות ) 45,000האופציות, ביום הקמת החברה, קיבל רן 

 ('נק 1.5המס אלא בהסבר בלבד( )
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 ג'  פתרון במחברת             

 (15%מיסוי מקרקעין ) - 3שאלה מספר 

ע"י רמי במטרה לרכוש בנייני  1.1.2005( הוקמה ביום "החברהחברת "המשכירים" בע"מ )להלן: "

 ₪.  2,000,000משרדים ולהשכירם לטווח ארוך. לצורך כך רמי השקיע בחברה )הון מניות( 

החברה הינה בעלים של שני בניינים המושכרים לשוכרים שונים בשכירות ארוכת טווח )לתקופות 

 ן:שנים ללא אופציה להארכה(  כמפורט להל 10 –של כ 

  5,000,000תמורת  1.1.2006בניין בהרצליה שנרכש על ידי החברה ביום  .₪ 

  10,000,000תמורת  1.1.2009אביב שנרכש על ידי החברה ביום  –בניין בתל .₪ 

 הבניינים נרכשו ע"י החברה מהון עצמי והון זר )הלוואות מבנקים(.

 ואילו הבניין בת"א הושכר מיד עם רכישתו. 1.7.06הבניין בהרצליה הושכר החל מיום 

 החברה משלמת בכל שנה הוצאות מימון כמפורט להלן:

  עד  2006בשנה החל משנת ₪  150,000סכום של  –בגין ההלוואה לרכישת הבניין בהרצליה

 למכירה.

  2009בשנה החל משנת ₪  250,000סכום של  –אביב  -בגין ההלוואה לרכישת הבניין בתל. 

)הון מניות( ₪  5,000,000הזרים דוד לחברה  1.1.16רמי החליט להכניס משקיע נוסף לחברה וביום 

 –מהחברה ורמי ב  50%ובתמורה הוקצו לדוד מניות בחברה כך שלאחר ההקצאה דוד מחזיק 

 הנותרים.   50%

 ₪. 18,000,000 –והבניין בת"א ₪  10,000,000 –שווי הבניין בהרצליה  1.1.16נכון ליום 

 ₪.  11,000,000מכרה החברה את הבניין בהרצליה תמורת  1.1.2017ביום 

 

 נתונים נוספים:

  0%שיעור עליית המדד בכל התקופות הינו. 

 .החברה ממצה את זכויותיה לפי הוראות פקודת מס הכנסה 

 .מעבר למוזכר לעיל אין לחברה הכנסות או נכסים נוספים 

 50% –ו שיעור המס השולי של רמי ודוד הניח. 

  25% –הניחו שיעור מס חברות. 

  5%הניחו כי ברכישת הבניינים החברה שילמה מס רכישה בשיעור של. 

  בשנה ₪  300,000הניחו כי כל שנה החברה משלמת בגין אחזקת הבניינים תשלום של

 אביב(. –)מחצית לבניין בהרצליה ומחצית לבניין בתל 

 

חייבת במיסים כלשהם ? במידה וכן חשבו. יש להתייחס  1.1.2016 –המניות ב  האם הקצאת .1

 .נק'( 5הסבירו והציגו חישובים מספריים ! )בתשובה לרמי, דוד והחברה.  

הסבירו והציגו חישובים חשבו את מס השבח שיחול על החברה במכירת הבניין בהרצליה.  .2

 .נק'( 7מספריים ! )

)לגבי דוד( היתה משתנה אילו היה נתון שדוד נכה בשיעור  1האם וכיצד תשובתך לסעיף  .3

 נק'(. 3הסבירו אין צורך לחשב !  ). 2015לצמיתות החל משנת  %100
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 ד'  פתרון במחברת    

 

 (30%)"מ מע - 4שאלה מספר 

 :1אירוע 

( המסווגת כמלכ"ר לעניין חוק "העמותה" –עמותת 'טוב טוב הגמד' הינה עמותה )להלן 
 ( ועוסקת בחלוקת סלי מזון לנזקקים."החוק" –)להלן  1975 -התשל"ו מס ערך מוסף

 
 ה ביצעה מספר פעולות כמפורט להלן:העמות 2018במהלך שנת 

 
העמותה מכרה לאדם פרטי מבנה אשר שימש אותה כמחסן במסגרת פעילותה  .א

 2010ש"ח.  את מבנה המחסן רכשה העמותה בשנת  200,000המלכ"רית בתמורה ל 
בתוספת מע"מ )העמותה ₪  150,000אשר הוציא לה חשבונית מס על סך מאת עוסק 

 נק'(. 5)טרם ניכתה את המס(. 
 

העמותה רכשה מחברה גרמנית תוכנת מחשב לצורך ניהול מלאי סלי המזון.  התוכנה  .ב
(.  בתמורה לתוכנה ושירותי E-mailנשלחה לעמותה באמצעות דואר אלקטרוני )

 . נק'( 6)יורו.  5,000חברה הגרמנית סך של תמיכה שנתיים שילמה העמותה ל
 

) האם מתקיימת עסקה, האם יש חבות במס, זהות היבטי המע"מ ביש להתייחס  -נדרש 
מבחינת לכל אחד מהאירועים בנפרד החייב במס, מועד החיוב במס, ניכוי מס תשומות( 

 .  את סעיפי החוק(, תוך ציון סעיפי חוק, תקנות ופסיקה רלוונטיים )אין לצטט בלבד העמותה
 
 

 : 2אירוע 

 – להלן) מוסף ערך מס חוק לעניין כעוסק רשומה( "החברה" – להלן" )שולמן" חברת
 .הלבשה מותגי של ומכירה יבוא בענף( "החוק"
 

 :החברה פעילות במהלך שהתרחשו אירועים מספר להלן
 
שהחזיקה בתחום העיר אילת לעוסק אחר )הן החברה והן  החברה מכרה מחסן .א

העוסק האחר אינם רשומים כ'עוסק' לעניין חוק אזור סחר חופשי אילת( בתמורה 
עריכת הסכם לצורך  המחסן רשום בטופס הפחת של החברה. . ₪ סך של חצי מיליון ל

שהוציא לחברה חשבונית מס על ה החברה שירותיו של עו"ד עציוני שכר המכירה
 נק'(. 7) שירותיו אלה.

 
ובגין המכירה ₪  100,000אותה בעסקה בתמורה ל  שימשההחברה מכרה משאית ש .ב

)החברה רכשה את  ₪ 20,000ר ה'עסקה' על ההפרש בסך דיווחה כמחיהחברה כאמור 
 נק'(. 4) מאדם פרטי שלא הוציא לה חשבונית מס(.  80,000המשאית בסכום של 

 
 מוצרי ההלבשהראג'י שהוא תושב הודו ובעל רשת חנויות הלבשה בהודו התלהב מ  .ג

החליט לחתום עם החברה על הסכם להספקת סחורה לרשת החנויות החברה ו של
אלפי יורו לחודש. לצורך כך, החברה פנתה לספק שלה  100שלו בהודו בסכום של 

בחו"ל אשר יספק את הסחורה ישירות להודו )מבלי שהסחורה עברה דרך ישראל(. 
ת והחברה עם הגעת הסחורה להודו, התמורה הועברה לחברה בהעברה בנקאי

 נק'(. 3) הוציאה חשבונית מס.
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-ברמת מגורים דירת החברה ומנהלה חתמו על הסכם לרכישת 1.1.2018בתאריך  .ד
: ביניהם הבאה בחלוקה וזאת(, המגורים" "דירת – להלן)השרון, מאת חברת בניה 

הדירה הינה יחידה אחת  .55% רכש ומנהלה, המגורים מדירת 45% רכשה החברה
 מות כאשר לחלק המתייחס לחברה נבנתה כניסה נפרדת. קו 2שלמה בעלת 

החברה ניכתה מס תשומות שקיבלה מאת חברת הבניה בגין הרכישה בהתאם לחלקה 
 .נק'( 5)(. 45%)קרי 

 
מבחינת  בנפרד ולהתייחס לכל היבטי המע"מ יש להתייחס לכל אחד מהאירועים -נדרש 
אין צורך להתייחס למועדי החיוב במס  טיים.וונ, תוך ציון סעיפי חוק, תקנות ופסיקה רלהחברה

 .'בסעיף אט למע
 

 

 

 

 ה'  פתרון במחברת    

 

 (20%מיסוי בינלאומי ) -5שאלה מספר 

 אלעד הוא יחיד, תושב ישראל אשר מפיק הכנסות בישראל ובחו"ל כמפורט להלן:

עופה משדה התהסעות אלעד הינו בעל מניות בחברה תושבת צרפת אשר עוסקת במתן שירותי  .א

"(. העסק מתופעל ומנוהל ע"י עובדים מקומיים בפריז. החברה הצרפתיתבפריז )להלן: "

ממניות החברה הצרפתית. שני אחיו של אלעד מחזיקים ביתר המניות  50%-אלעד מחזיק ב

בחלקים שווים. אלעד עובד שכיר בחברה אשר אחראי על קשרי לקוחות ושיווק )סמנכ"ל 

עבור החברה מבצע מישראל וחלק מימי העבודה מבצע בפריז. שיווק(. חלק מימי עבודתו 

-ו 2017להלן פירוט על הכנסות המשכורת אותם קיבל אלעד בשל עבודתו בחברה בין השנים 

2018: 

 2017 2018 

סכום המשכורת שהתקבל מהחברה 

 הצרפתית בשל עבודה בישראל

200,000 1,000,000 

סכום המשכורת שהתקבל מהחברה 

 ל עבודה בצרפתהצרפתית בש

1,800,000 3,000,000 

 4,000,000 2,000,000 סך הכל משכורת מהחברה הצרפתית

 

 33% 40% שיעור המס החייב בצרפת

 

תית לבעלי מניותיה דיבידנד בסך חילקה החברה הצרפ 2017עיל, בשנת בהמשך לסעיף א' ל .ב

 200,000דנד בסך חילקה החברה הצרפתית לבעלי מניותיה דיבי 2018ש"ח ובשנת  100,000

 .15%ש"ח. שיעור המס שחל על דיבידנד בצרפת הינו 

 1,000,000ין כי, בכל שנה נצברים בחברה הצרפתית רווחים שלא מחולקים כדיבידנד בסך יצו

 בצרפת. מס ש"ח. בגין רווחים אילו לא שולם
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שכר אלעד עובד כשכיר בחברה תושבת ישראל העוסקת בתחום המזון. בכל שנה מקבל אלעד  .ג

 ש"ח. את כל ימי עבודתו עבור החברה מבצע אלעד בישראל.  1,000,000בסך 

 

 90,000הממוקמת בשוויץ, בגובה  רשם אלעד הפסדים מהשכרת דירת מגורים 2017בשנת  .ד

 הדירה לא הושכרה. 2018. הנח כי בשוויץ אין מיסוי על דירות מגורים. בשנת ש"ח

 
תושבת קפריסין העוסקת בהחזקת מניות של  ממניות של חברה 10%רכש אלעד  2018בשנת  .ה

 2018ע"י תושבי ישראל. בשנת  ות( מוחזק90%חברות זרות )חברת החזקות(. שאר המניות )

  רשמה החברה הקפריסאית רווח הון ממכירת מניות של אחת מהחברות המוחזקות בסך 

יסאית לא . החברה הקפריסאית לא שילמה מס על רווח ההון. החברה הקפרש"ח 1,400,000

 . 2018חילקה דיבידנד בשנת 

    

 להלן נתונים נוספים הנוגעים לשיעורי המס שחלים על אלעד בישראל :

 

הכנסות ממשכורת  

 ועסק

הכנסות 

 מדיבידנד

 הכנסות מרווח הון

 30% מיסוי בישראל

מס )הנח כי זה שיעור  

 משוקלל לפי מדרגות

 (121 סעיף

 )ב(91לפי סעיף  ב'125לפי סעיף 

 

 

 

 

 : נדרש

 .2018-ו 2017בישראל בלבד, בכל אחת מהשנים יש לחשב מהי חבות המס של אלעד, .1

 נק'( 13)

קבע מהי ההכנסה החייבת  –2016הנח עתה כי אלעד נחשב לתושב חוזר ותיק משנת  .2

. האם אלעד צריך לדווח בישראל על 2018-ו 2017בישראל בכל אחת מהשנים 

 נק'( 7) (הכנסותיו הפטורות? )ציין סעיף בחוק

 

 יש להתבסס בתשובותיך רק על הוראות הדין הפנימי )התעלם מהוראות אמנות המס(.

  .התעלם ממתן נקודות זיכויכמו כן, יש ל

 

 

 

 בהצלחה!!!!                                          


