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 שאלון בחינה במסים ב' ליועצי מס

 1220 קיץמועד 

 :לנבחן

 שעות 3.5משך הבחינה 

 כתוב בכתב יד ברור

 .קרא בעיון את כל גיליון השאלות לפני שתיגש לפתרון

 

 מבנה הבחינה

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

 2מחברת בפתרון     - 10% -אופציות לעובדים -2שאלה 

 3במחברת פתרון       - 15% -יסוי מקרקעין מ-3שאלה 

 4במחברת פתרון         - 30% -מע"מ  - 4שאלה 

 5במחברת פתרון     - 20% -מיסוי בינלאומי  - 5שאלה 

 בהצלחה
 

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

 : נא לפתור את השאלות במחברות המתאימות בלבד!!!הערה

 

 כל הזכויות שמורות למועצת יועצי המס ©
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 1  פתרון במחברת         

 (25%רווחי הון ) -1שאלה מספר 

 להלן סעיפים שאינם קשורים זה לזה.

 הפקודה לסעיפי התייחסות תוך הכנסה מס לפקודת' ה פרק חולש שעליהם האירועים מהם י/קבע

 המס תוצאת ואת מהם נובעה ההון הפסד/ההון רווח את לחשב הרלוונטיים. יש ולפסיקה

 .ההון רווח מעסקאות הנובעת לתשלום המזערית

 :(נקודות 3)  1סעיף 

  ₪. 30,000 -ש"ח ע.נ בתמורה ל 1" בנות הבונהשל חברת "מניות  5,000 1.1.2010עידו רכש ביום 

 ₪. 130,000 -ש"ח ע.נ בתמורה ל 1מניות בנות  5,000 והנפיקה החברה לעיד 31.03.2012 -ב

 .30%הודעה מהחברה על הקצאת מניות הטבה בשיעור של ו קיבל עיד 31.03.2016 -ב

 ₪.  1,400,000-את אחזקותיו בחברה בתמורה ל ומכר עיד 01.01.2020 -ב

 :נתונים נוספים

 .הה בחברהינו בעל מניות מהותי ואין רווחים ראויים לחלוק והנח כי עיד •

 .50% ושיעור המס השולי של עיד •

 : וונטייםמדדים רל •

11/2009 – 100 2/2012 – 130  2/2016 – 150  11/2019- 160 

 

 :(ודותנק 10) 2סעיף 

    . 2000חברת שליחויות אשר הוקמה בשנת הינה  מ" בע"ספיר"חברת 

 רץ. אשר תשמש אותה בשליחויות ברחבי הא₪  220,000בעלות רכשה החברה משאית  1.7.2000-ב

הוקמה והיו ברשותה רק חלק מהמזומנים לרכישת המשאית,  עם זאת, בשל העובדה שהחברה רק

   "הלוואות טובות" בע"מ.הייתה זקוקה למימון ועל כן פנתה לבנק החברה 

ש"ח עם ריבית שנתית פשוטה  200,000הבנק נענה לבקשת החברה והעניק לה הלוואה בסך 

        .5%בשיעור 

        . 1.1.2001-החברה החלה את פעילותה ב

    ש"ח. 70,000החליטה החברה לשפץ את המשאית בעלות של  1.7.2005-ב

ש"ח. הוצאות  30,000לאורך השנים בה השתמשה החברה במשאית, נרשמו הוצאות החזקה בסך 

        אלו לא נדרשו לצרכי מס. 

. 2003-2004בנוסף, בשל טעות של רו"ח החברה, החברה לא תבעה הוצאות פחת בגין הנכס בשנים 

        

נועדה להחליף את המשאית הישנה אשר ש"ח  350,000-נרכשה משאית חדשה ב 1.6.2018ביום  

        של החברה. 

      ש"ח.  250,000תמורת  הישנה נמכרה המשאית  1.1.2019-ב

     5% -שיעור הפחת עבור משאית 

      120 - 11/2000  120 -5/2000  מדדים:

  5/2005- 130  4/2018- 150      

11/2018 - 150   
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 :(נקודות 3) 3סעיף 

 

ממניות חברת "פרופ" אינק, חברה תושבת ארה"ב, בעלות של  30%רכש דניאל  1.1.2014ביום 

 )אפס(.  0יתרת עודפי החברה לתאריך זה הינה ₪.  300,000

 , לאחר געגועים רבים לקרובי משפחתו המתגוררים בארה"ב, היגר דניאל ומשפחתו1.1.2018ביום 

יתרת עודפי החברה לתאריך זה הינה ₪.  2,500,000 -לארה"ב. שווי חברת "פרופ" לתאריך זה

500,000  .₪ 

יתרת עודפי החברה ₪.  1,200,000מכר דניאל את מניותיו בחברה בתמורה ל  1.1.2020ביום 

 ₪.  400,000לתאריך זה הינה 

 מדדים רלוונטיים: 

11/2013 – 100 11/2017 – 110  11/19 – 120   

 

 :(ודותנק 9) 4סעיף 

 :2020להלן נתונים לגבי הכנסותיה והפסדיה של גב' הדר בשנת 

 נתון נוסף סכום סוג הכנסה/ )הפסד(

 1 5,000 הכנסה מדיבידנד חברת "אפרים" בע"מ

 2 7,500 הכנסה מריבית אג"ח חברת "קישון" 

 3 15,000 רווח ריאלי ממכירת מניות חברת "הדסון" 

 4 22,500 ת משרד שבח ממכיר

 5 8,500 רווח ריאלי מכירת מכונה בעסק 

 2 (2500) ממכירת אג"ח "קישון" 2019הפסד מועבר משנת 

 2 (10,000) הפסד הון ממכירת אג"ח "קישון"

 - (34,000) הפסד ממכירת נדל"ן בפולין

 

 :נתונים נוספים

 הדר. דיעל יחברת "אפרים" בע"מ הינה חברה ישראלית המוחזקת במלואה  .1

 ממניות חברת "קישון" בע"מ, חברה פרטית תושבת ישראל.  25% -הדר מחזיקה ב .2

חברת "הדסון" היא חברה אנגלית הנסחרת בבורסה בלונדון. החברה נרשמה למסחר  .3

 ממניות החברה. 3%רכשה הדר  1.1.2010. ביום 2009בשנת 

כי מס השבח זהה )יש להניח  1.1.2018מכרה הדר משרד שרכשה ביום  1.1.2020ביום  .4

 לשיעור המס על רווחי הון(. 

, ומכרה אותו ביום 1.1.2008הדר רכשה את המכונה לטובת עסק שבבעלותה ביום  .5

31.12.2020. 

 50% –מס שולי  .6

 הנח כי שיעור עליית המדד בתקופה הרלוונטית הינו אפס.  .7
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 :נדרש

 .יש לקבוע לגבי כל הכנסה את שיעור המס החל עליה .א

 .י כל הפסד כנגד מה ניתן לקזזויש לציין לגב .ב

, וכן לקבוע את ההכנסה החייבת, חבות 2020יש לבצע קיזוז הפסדים אופטימלי בשנת   .ג

 )ככל וקיימים(. 2021המס וההפסדים להעברה לשנת 

 כיצד הייתה משתנה תשובתך אילו גב' הדר הייתה תושבת חוץ? אין צורך בחישובים. .ד

 

 

 

 2  פתרון במחברת             

 

 (10%אופציות לעובדים ) - 2שאלה מספר 

ממניותיה  100%( הינה חברה פרטית אשר התאגדה בישראל. "החברה"חברת דאפ בע"מ )להלן 

(, חברה ישראלית אשר נסחרת "דמאס"של החברה מוחזקות על ידי חברת דמאס בע"מ )להלן: 

 בבורסה בישראל. 

כתבי אופציה  1,000הסברה של דאפ, , הקצתה דמאס למר עוביידה, סמנכ"ל ה1.10.2019ביום 

לפקודת  102להמרה למניות דמאס. התוכנית הינה במסלול רווח הון באמצעות נאמן לפי סעיף 

בעבור כל כתב אופציה. כל אופציה ניתנת ₪  10מס הכנסה. במועד ההקצאה, שילם מר עוביידה 

 למניה. ₪  20להמרה למניה אחת בעבור תוספת מימוש של 

 ביקש מר עוביידה מהנאמן להמיר את האופציות למניות. 1.4.2021ביום 

 העביר הנאמן את המניות לידי מר עוביידה. 1.11.2021ביום 

 למניה.₪  300מכר מר עוביידה את מניותיו למר דיאב, בתמורה ל 31.12.2021ביום 

 .50%המס השולי של מר עוביידה הינו 

 

 :שווי המנייה

 1.11.2021 1.4.2021 ימי מסחר שקדמו להקצאה 30

 ₪  175 ש"ח 160 ש"ח 85

 

 :מדדים

8/2019 2/2021 9/2021 10/2021 11/2021 

80 100 120 140 160 

 

 :נדרש

 חשב את הכנסתו החייבת ואת חבות המס של מר עוביידה, בצירוף חישובים והסברים מפורטים.
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 3  פתרון במחברת

 

 (15%) מיסוי מקרקעין - 3שאלה מספר 

 ₪.  350,000רכש דביר קרקע בנתניה תמורת  1.1.2002ביום 

בנה דביר על הקרקע חנות )תוך ניצול מלוא זכויות הבנייה המותרות באותו  2004במהלך שנת 

מייד עם סיום הבנייה. במקום פעל עסק לכלי בית שדביר  1.1.2005מועד( והחל להפעילה ביום 

 הפעיל.

 ₪.  800,000של  עלויות הבנייה הסתכמו לסך

שנים בגינה שילם דביר לבנק ריבית בסך  10חלק מעלות הבנייה מומנה בהלוואה מהבנק למשך 

 .2013עד  2004כל שנה בכל אחת מהשנים ₪  8,000

החל דביר להשכיר את החנות תמורת דמי  1.1.2019סגר דביר את העסק. ביום  1.1.2018ביום 

 ₪. 7,000שכירות חודשיים של 

 מ"ר נוספים. 40 -אושרה תוכנית בניין עיר חדשה המאפשרת להגדיל את החנות ב 2020בשנת 

הסכם המכירה הותנה בתנאי ₪.  2,500,000מכר דביר את החנות ליוסי תמורת  1.1.2021ביום 

מתלה לפיו ההסכם יכנס לתוקף רק אם יתקבל היתר בנייה להרחבת החנות תוך עד שנה מיום 

 חתימת ההסכם. 

 התקבל היתר הבנייה. 1.7.2021ביום 

 ₪. 100,000כמו כן במסגרת ההסכם התחייב יוסי לשלם במקום דביר את היטל ההשבחה בסך 

 

 :נתונים נוספים

 .0שיעור עליית המדד בכל התקופות הינו  •

 דביר דורש בניכוי את כל הוצאות המותרת לפי הוראות פקודת מס הכנסה. •

 ₪.  1,500שילם דביר כל חודש ארנונה בסך  2017ועד  2005בכל אחת מהשנים  •

 .48% –שיעור המס השולי של דביר בכל השנים  •

 .4% –הניחו שיעור פחת  •

 ₪. 15,750שילם דביר מס רכישה בסך  2002 –הניחו שברכישת הקרקע ב  •

 

 :נדרש

 (.נקודות 2הסבירו ! )מהו יום המכירה בהסכם למכירת החנות ?  .1

 (.נקודות 3הסבירו ! ) חשבו את מס הרכישה שיחול על יוסי ברכישת החנות.  .2

 6הסבירו והציגו חישובים מספריים ! ) חשבו את מס השבח שיחול על דביר במכירת החנות.  .3

 .(ודותנק

   הניחו כעת כי בשנת המכירה יש לדביר הפסד מועבר מהפעלת העסק למכירת כלי בית בסך  א. .4

   2אין צורך לחשב ) ! ירוהסבהיתה משתנה.  3האם וכיצד תשובתך לסעיף ₪.  200,000     

 (.ודותנק     

במקום הפסד מועבר מעסק היה מדובר היתה משתנה אם  .א4האם וכיצד תשובתך לסעיף  ב.

. מדובר בבית בו התגורר דביר 2019בהפסד ממכירת ביתו הפרטי של דביר שבוצעה בשנת 
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אי לפטור ממס שבח במכירתו מאחר ויש בבעלותו דירה מאז רכישתו והוא לא היה זכ

 (.ודותנק 2! אין צורך לחשב )ירו הסבנוספת. 

 

 

 4  פתרון במחברת     

 

 (30%)"מ מע - 4שאלה מספר 

 1975 –( רשומה כ'עוסק' לעניין חוק מס ערך מוסף התשל"ו "החברה" –חברת 'דלגז' בע"מ )להלן 

 שיווק דלקים וגז לתחנות דלק. ( ועוסקת בתחום "חוק מע"מ" –)להלן 

  להלן מספר אירועים שאירעו בחברה

נייה מיוון, והיא החליטה לייבא לארץ אלצורך אחסון גז שרכשה החברה ממאגרי גז בישראל,  .1

לתעריף המכס.   207חודשים, האונייה מסווגת לפי פרט  6לתקופה זמנית )שלא לצמיתות( של 

לפי חישוב  17%ולא  8.5%יה לשלם מע"מ בשיעור של לטענת החברה, בגין יבוא האונייה על

( בלבד, מאחר והאונייה יובאה באופן זמני לתקופה 17% שיעור מע"מ*  0.5 שנה=   8.5%של )

 (קודותנ 6.5)(.    6/12=  0.50שנה, )דהיינו, ביחס זהה לתקופת השימוש :  1/2של 

(, ודיווחה "אזור" –ון )להלן החברה מכרה דלקים לחברה המפעילה תחנת דלק ביהודה ושומר .2

 (ודותנק 4)על עסקאותיה בגין מכירת הדלקים ל 'אזור' כחייבים בשיעור מס אפס. 

החברה מכרה 'רכב פרטי' )כהגדרתו לעניין תקנות מע"מ( שהיה בבעלותה )הרכב נרכש בזמנו  .3

ה( מאת היבואן, והחברה קיבלה חשבונית מס בגין הרכישה, הרכב רשום כרכוש קבוע בספרי

ודיווחה על המכירה כעסקה פטורה ממע"מ. כמו כן החברה רכשה 'רכב פרטי' אחר וקיבלה 

חשבונית מס.  גם הרכב החדש נרשם כרכוש קבוע בספרי החברה. הוצאות הרכב השוטפות 

מהזמן לצרכי עבודה והיתר  50% -נרשמות בספרי החברה. הרכב משמש את מנהל החברה כ

 (תודונק 7.5)לצרכים פרטיים.  

לקוח של החברה שרכש ממנה דלקים ושמנים, נקלע לקשיים תזרימיים ולא פרע את חובו  .4

כלפי החברה. החוב האמור, נוצר בגין מכירות של החברה ללקוח לפני שלושה חודשים 

חודשים מיום  3)החברה הוציאה חשבונית בעת המכירה, דהיינו לפני שלושה חודשים(. בחלוף 

מס כאמור, ולאחר שמנכ"ל החברה שוחח עם הלקוח, הוא המכירה והוצאת חשבונית ה

השתכנע כי האפשרות לגבות את החוב קלושה. לפיכך, החברה רשמה בספריה חוב אבוד בגין 

סכום זה ובהתאם הוציאה הודעת זיכוי בגין הסכום האמור, דהיינו הודעת הזיכוי יצאה 

 (ודותנק 7.5)שלושה חודשים לאחר הוצאת החשבונית. 

נוצרו עודפי מזומנים אותם החליטה להשקיע לטווח ארוך בשוק ההון. לצורך זה, לחברה  .5

שירותיו של יועץ השקעות בשוק ההון על מנת שזה ייעץ לה על אפיקי את החברה שכרה 

השקעה בניירות ערך. בתמורה לשירותיו היועץ הוציא לחברה חשבונית מס, לעמדת יועץ 

 (ודותנק 4.5), ייתכן והחברה תחויב במע"מ. החברה בגין מכירת ניירות הערך בעתיד
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 : נדרש

בגין האירועים המתוארים להלן, תוך התייחסות לכל האירועים  בהיבטי המס של החברהדון/י 

אזכור הסעיף הרלוונטי, החבות במס, שיעור המס,  –לאירוע המתואר(  ים)ככל שהן רלוונטי

 סיקה רלוונטית.ניכוי מס תשומות, תוך ציון פ החייב במס, המחיר,

 בתשובות אין צורך להתייחס למועד החיוב במס .  ❖

 לא נדרשים חישובים.  ❖

  אין צורך להעתיק סעיפים. ❖

 

 

 5  פתרון במחברת     

 

 (0%2) מיסוי בינלאומי – 5שאלה מספר 

 1, עם אשתו וילדיו בישראל.  ביום 2016אלעד, הוא יחיד אזרח ישראל, אשר התגורר עד תום שנת 

, עברו אלעד ואשתו להתגורר בארה"ב לתקופה שאינה מוגבלת בזמן והפכו מאותו 2017 בינואר

 מועד לתושבי חוץ.  ה

 :2017-ו 2016להלן פרטים על הכנסותיו של אלעד בשנות המס 

 2016 2017  

 ביאור א' 1,000,000 850,000 הכנסה ממשכורת

 ביאור ב' 220,000 120,000 הכנסה משכ"ד בניין א'

 ביאור ג' B 130,000 130,000משכ"ד בניין  הכנסה

 ביאור ד' RAZ 110,000 120,000הכנסה מדיבידנד מחברת 

 ביאור ה' 1,000,000  תמורה ממכירת מתקן לייצור אנרגיה ירוקה

 ביאור ו' B  2,000,000תמורה ממכירת בניין 

 

 :ביאורים

 יא חברה תושבת ישראל. עבד אלעד כשכיר בחברת "אנרגיה מתחדשת" שה 2016בשנת המס  .א

חודשים. בגין תקופה זו שילם  3נשלח אלעד לעבוד ברוסיה לתקופה בת  2016בתחילת שנת 

 15,000  -נחשבים כמס מדינתי ו₪  70,000ש"ח, אשר מתוכם  85,000אלעד מס ברוסיה בסך 

 עבד אלעד רק בישראל. 2016כמס מקומי. בשאר הימים בשנת ₪ 

לא  2017ד לעבוד באותה חברה גם לאחר שעזב לארה"ב. בשנת המשיך אלע 2017בשנת המס 

 נכח אלעד בישראל. 

 בניין א' אינו משמש למגורים ונמצא בתל אביב. .ב

אינו משמש למגורים ונמצא בניו יורק. אלעד לא שילם מס בארה"ב על הכנסות אלה.   Bבניין  .ג

 הנח כי אין פחת והוצאות נוספות על הכנסות אלה. 

 ברה זרה. אלעד נחשב לבעל מניות מהותי בחברה. היא ח RAZחברת  .ד
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מכר אלעד מתקן בבעלותו, אשר מיועד להפקת אנרגיה ירוקה. המתקן  2017לדצמבר  31ביום  .ה

₪.  300,000, בעלות 2012לינואר  1נמצא בסמוך לעיר באר שבע. אלעד רכש את המתקן, ביום 

 ₪.  50,000, מס מדינתי בסך בשל היותו תושב ארה"ב במועד המכירה, שילם אלעד, בארה"ב

, ביום הבנייןאלעד רכש את  שנמצא כאמור בניו יורק. Bאת בניין מכר  2017לדצמבר  31ביום  .ו

בסך על כל רווח ההון,  בארה"ב, מס מדינתי אלעד שילם₪.  200,000, בעלות 2015לינואר  1

350,000  .₪ 

 

 נתונים נוספים

  - הפסד מועבר

אשר מוגדר כהפסד פסיבי מריבית שמקורו מחוץ  2015בשנת  לאלעד ישנו הפסד שלא נוצל

 ₪ 25,000לישראל. סכום ההפסד המועבר הינו 

  - עודף זיכוי מועבר

שילם בחו"ל על הכנסות מעבודה שאשר מקורו במסים  2015לאלעד ישנו עודף זיכוי שנוצר בשנת 

 ₪. 10,000בסך 

 

  – שיעורי מס בישראל

 :121שיעורי המס לפי סעיף 

 .10% -₪  50,000ד ע

50,000 – 150,000  ₪- 15%. 

150,000 – 300,000  ₪- 25%. 

300,000 – 500,000  ₪- 35%. 

 .47% –ומעלה ₪  500,000

 לפקודה. 91שיעור המס על רווח הון לפי סעיף 

 

 :נדרש

 .2017-ו 2016את סכום המס שבו חייב אלעד בישראל בכל אחת מהשנים  י/חשב

 :הבאותתוך התחשבות בהנחות 

 א' רק אם הבחירה תביא למיסוי נמוך יותר ממיסוי רגיל. 122אלעד יבחר להחיל הוראות סעיף  •

 יש לבחור את אופן קיזוז ההפסד שיביא לתוצאת מס טובה יותר לאלעד.  •

 א)ב(, באותם מצבים שהנושא רלוונטי.100אלעד מעדיף לבחור בהוראות סעיף  •

 יש להתעלם מאינפלציה. •

 (.התעלם מהוראות אמנות המסותיך רק על הוראות הדין הפנימי )יש להתבסס בתשוב •

 התעלם ממתן נקודות זיכוי. •

 

 

 בהצלחה!!!!


