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 שאלון בחינה במסים ב' ליועצי מס

 2022 חורףמועד 
 :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 

 2במחברת פתרון        - 10% -אופציות לעובדים  - 2שאלה 

 3במחברת פתרון      - 15% -מיסוי מקרקעין  - 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 ושאלה.
 השאלות במחברות המתאימות בלבד!!!: נא לפתור את הערה

 כל הזכויות שמורות למועצת יועצי המס ©
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 1פתרון במחברת 

 :(25%רווח הון ) – 1שאלה מספר 

, להלן מספר אירועים 1.1.2010 -דור הינו הבעלים של רשת המאפיות "דור האופים" אשר הוקמה ב

 :2020אשר התרחשו במהלך שנת 

₪, מיליון  1.5רכש דור מכונת לישה מתקדמת תמורת  עם הקמת המאפיה, 1.1.2010ביום  .1

על מנת לממן את עלויות הרכישה נטל דור הלוואה בנקאית למימון מלוא עלות המכונה. 

 ואינה צמודה למדד. 5%ההלוואה נושאת ריבית בשיעור 

עלויות ההתקנה  –על מנת להתקין את המכונה, הזמין דור צוות טכנאים מומחה מחו"ל 

 ₪. 100,000 -הסתכמו ל

 .1.1.2011בסופו של יום הופעלה המכונה בתאריך 

עלויות החלפת  -עקב שימוש מוגבר במכונה, התקלקל אחד המדחסים  1.1.2015בתאריך 

 ₪. 150,000המדחס הסתכמו לסך של 

 ₪. 1,200,000 –מכר דור את המכונה תמורת  1.1.2020ביום 

 :הנח

 .7% –שיעור פחת 

  :מדדים

11/2009 -  105 

11/2014 -  107 

11/2019 -  120 

 (ודותנק 5.5)

 

הקים דודו של דור את חברת "זואי", חברה העוסקת בתחום המזון לכלבים,  1.1.1990ביום  .2

 לדודו של דור.₪  130,000ע.נ תמורת ₪  1מניות בנות  100במועד הקמת החברה הונפקו 

הוריש הדוד לדור ולאחותו גל, הלך לעולמו דודו של דור ובמסגרת הצוואה  1.1.2015ביום 

 את מלוא מניותיו בחברת "זואי", בחלקים שווים.

(, דור, אשר האמין בתחום ועקב הרצון להרחיב את פעילותה 1.1.2015-עם קבלת המניות )ב

 מניות ע.נ. 10תמורת ₪  50,000החברה, השקיע בחברה עוד של 

 .20%ר של הנפיקה החברה מניות הטבה פרו ראטה בשיעו 1.1.2019 -ב

החליט דור להתרכז בעסקי המאפיות ומכר את כל מניות החברה, לאחותו גל  2020בשנת 

 .31.12.2020הסכם המכירה נחתם ביום ₪,  2,000,000תמורת 

להלן נתונים מדיווחיה של החברה לצרכי מס )הנח שאין הבדל בין הדיווחים לצרכי מס 

 ולצרכי חשבונאות(:

 ₪. 30,000מדי שנה הכנסתה החייבת בניכוי מס 

 .2004-2005מריווחי שנים  40,000חילקה החברה דיבידנד בסך של  2006בשנת 

 :הנח

 .45%שיעור מס שולי  
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 : מדדים

11/1989 – 100 

11/1993 – 110 

11/2002 – 125 

11/2014 – 130 

11/2018 – 140 

11/2020 – 150 

 (ודותנק 11)

 

 :2020להלן אירועים מתיק ההשקעות של דור בשנת  .3

מועד  סוג נייר ערך

 הרכישה

מועד  מחיר מקורי

 המכירה

 הערה תמורה

 .3.1 ₪ 30,000 1.4.2020 ₪  54,000 1.8.2018 מניה א'

 .3.2 ₪ 200,000 1.3.2020 ₪  120,000 1.1.2000 מניה ב'

 .3.3 $ 30,000 30.9.2020 $ 35,000 1.1.2015 מניה ג'

אג"ח 

 סחירות

1.1.2010 10,000  ₪ 30.6.2020 20,000  ₪ 3.4. 

 

 מניות חברה א' נסחרות בבורסה לני"ע בתל אביב. .3.1

מניות חברה ב' נסחרות בבורסה לני"ע בתל אביב. מחיר ממוצע שלושת הימים שקדמו  .3.2

 .3%שיעור האחזקה של דור ₪.  135,000למועד הקובע 

 :מדדים

11/1999 – 100 

11/2002 – 110 

1/2020 – 120 

 )בבורסה בארה"ב( נסחרות בנאסד"ק.מניות חברה ג'  .3.3

 :"חשע

1.1.2015 – 4 

30.9.2020 – 3.5 

 האג"ח צמודות למדד המחירים לצרכן )הנח שדור אינו בעל מניות מהותי(. .3.4

 :מדדים

11/2009 – 115 

5/2020 – 125 

 (ודותנק 8.5)

 

 :נדרש

ואת תוצאת המס  האירועים המתוארים לעיליש לחשב את רווח ההון/הפסד ההון הנובע מ

 המזערית לתשלום הנובעת מעסקאות רווח ההון.
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 2פתרון במחברת 

 :(10%) לעובדים אופציות – 2 מספר שאלה

 

( עוסקת במכירת אופניים. מניותיה של החברה נסחרות "החברה"חברה א' בע"מ )להלן  .1

 500הקצתה החברה למשה, עובד החברה,  1.1.2020בבורסה לני"ע בתל אביב. ביום 

לפקודת מס הכנסה. תוספת  102אופציות למניות במסלול הכנסת עבודה עם נאמן לפי סעיף 

ביקש משה מהנאמן לממש את  1.8.2021לאופציה. ביום ₪  5המימוש לכל מניה הינה 

 האופציות. הנאמן מימש את האופציות באותו היום.

 .50%שיעור המס השולי של משה הינו 

 :שווי המנייה

1.1.2020 1.8.2021 

 ש"ח 40 ש"ח 10

 

 :נדרש

  מר משה, בצירוף חישובים והסברים חשב את הכנסתו החייבת ואת חבות המס של

 (ודותנק 3)  מפורטים.

 

( עוסקת בשיווק מטבעות וירטואליים. מניותיה של החברה "החברה"חברה ב' בע"מ )להלן  .2

בועז, סמנכ"ל הכספים הקצתה החברה ל 1.8.2019. ביום )ביפן( נסחרות בבורסה בטוקיו

אופציות למניות במסלול רווח הון עם נאמן לפי  1,000חברת בת של החברה,  -של חברה ג' 

 ₪.  5לפקודת מס הכנסה. תוספת המימוש לכל מניה הינה  102סעיף 

מניות  700העביר הנאמן  1.9.2020המיר בועז את האופציות למניות. ביום  1.1.2020ביום 

העביר בועז את  1.11.2021מניות לבועז. ביום  300העביר הנאמן  1.8.2021לבועז. ביום 

 ₪.  100,000המניות לגיל בתמורה לביטקוין אחד. שווי הביטקוין הינו 

 .50%שיעור המס השולי של בועז הינו 

 

 :שווי המנייה

ימי מסחר שקדמו  30

 להקצאה

1.1.2020 1.9.2020 1.8.2021 

 ש"ח 13 ש"ח  11 ₪  9 ש"ח 8

 

 :נדרש

מר בועז, בצירוף חישובים והסברים חשב את הכנסתו החייבת ואת חבות המס של 

 (ודותנק 7)מפורטים. 
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 3במחברת  פתרון

 :(15%) מקרקעין מיסוי - 3 מספר שאלה

 

ביתם  . בית המגורים הואנפטרו הוריו של יצחק, והוא ירש מהם  בית מגורים בחדרה 1.1.1980ביום 

 היחיד בעת פטירתם. 

 את בית המגורים בחדרה לבנו, יעקב.  לחוק, 62סעיף , לפי העביר יצחק במתנה 31.12.2016ביום 

 . 31.12.2019קיבל אותו במתנה ועד החל מהמועד בו יעקב התגורר בבית המגורים בחדרה 

 בשכירות בת"א. יחד נישא יעקב לאסתר, והם עברו להתגורר  1.1.2020ביום 

דירת , בבעלות החברה חברה "החוף שלי"ממניות ה 51% הדוד שלומ ירש יעקב 2020במהלך שנת 

 מגורים בבת ים המוחזקת כרכוש קבוע. 

, 2018לאסתר מלוא הזכויות בדירת מגורים בקריית גת שקיבלה בירושה מהסב שלה שנפטר בשנת 

 דירתו אחת, דירה זו הינהשל דירה בעליה גרוש, ולפני פטירתו היה בעת פטירתו סבה של אסתר 

 היחידה כל חייו, ולא היו לו כל זכויות בדירה אחרת. 

 ₪.  2,500,000מכר יעקב את בית המגורים בחדרה תמורת  1.1.2021ביום 

 ₪.  3,000,000רכשו אסתר ויעקב בית מגורים בנתניה תמורת  1.2.2021ביום 

 ₪. 930,000מכרה אסתר את דירת המגורים בקריית גת תמורת  1.3.2021ביום 

  :נתונים

 תושבי ישראל מאז ומתמיד. כל האנשים המוזכרים בשאלה  •

 ₪(.  7=) לירות 70,000תמורת  1.1.70הוריו של יצחק רכשו את בית המגורים בחדרה ביום  •

 ₪(. 10לירות )= 100,000: 1.1.1980שווי הבית בחדרה ליום  •

 לבית בחדרה אין זכויות בנייה שלא נוצלו.  הניחו, •

 .0%המדד בכל התקופות הוא שיעור עליית  הניחו, •

 בין יעקב ואסתר אין הסכם ממון ואין הפרדה רכושית לגבי כל סוגי הנכסים. הניחו, •

 :בשאלהרלוונטיות לכל התקופות הנתונות מדרגות מס הרכישה ה •
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 מדרגות מס הרכישה לדירה שאינה יחידה  מדרגות מס הרכישה לדירה יחידה 

 שיעור המס עד סכום מסכום שיעור המס עד סכום מסכום

0 1,747,865 0 0 1,294,770 5% 

העולה על 

1,747,865  

העולה על  3.5%  2,073,190

1,294,770  

3,884,295  6% 

העולה על 

2,073,190 

העולה על  5% 5,348,565

3,884,295  

5,348,565 7% 

העולה על 

5,348,565 

העולה על  8% 17,828,555

5,348,565 

17,828,555 8% 

העולה על 

17,828,555 

העולה על  10% 

17,828,555  

 10% 

 

 נקודות 4  :'א סעיף

בשיעור  מסל או שבח ממסחלקי /מלא לפטור יעקב זכאי בחדרה הבית במכירת האם .1

 ( ודותנק 2מופחת? נא להסביר! ) 

ממניות החברה "החוף  1/3משתנה, אם יעקב היה בעלים של הייתה האם תשובתכם   .2

 (ודותנק 2)שלי" שנרכשו על ידו באופן עצמאי ולא התקבלו בירושה? נא להסביר! 

   נניח, שיעקב אינו זכאי לפטור מלא בגין מכירת הבית בחדרה, חשבו את המס  אם :'ב סעיף

 (ודותנק 5). נא להסביר את  החישוב לפי סעיפי החוק הרלוונטיים! ושיעורו                

 במכירת הדירה בקריית גת, זכאית אסתר לפטור? אם כן, לפי איזה סעיף? נא  האם :'ג סעיף

 (ודותנק 2) !התשובה את להסביר             

 נקודות  4:  'ד סעיף

חשבו את סכום מס הרכישה שייערך לבני הזוג ברכישת בית המגורים בנתניה. נא  .1

 (ודותנק 2)להסביר! 

נא  ?משתנה, אם ליעקב לא היו המניות בחברה "החוף שלי"הייתה האם תשובתכם  .2

 (ודהנק 1)להסביר! 

תה מוכרת את הדירה בקריית גת? ימשתנה, אם אסתר לא היהייתה האם תשובתכם  .3

 (ודהנק 1) נא להסביר!
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 4פתרון במחברת 

 :(30%חוק מע"מ ) - 4שאלה מספר 

( הינה חברה העוסקת בבניית דירות מגורים ומכירתם. "החברה" –חברת "דור טו דור" בע"מ )להלן 

 -החברה עונה להגדרת 'עוסק במקרקעין' ורשומה כעוסק מורשה לעניין חוק מס ערך מוסף התשל"ו

1975. 

 :במהלך פעילותה העסקית של החברה שהתרחשולהלן מספר אירועים 

דירות מגורים )להלן  4 בניין בןחתמה החברה על הסכם לרכישת מלוא הזכויות ב 1.1.2019ביום  .1

בהתאמה( מאת בעלי הדירות, כולם אנשים פרטיים )להלן יחד "הדירות הישנות"  -ו"הבניין  –

עפ"י החלטת מהנדס העיר. תמורת (, הבניין מיועד להריסה "בעלי הדירות"או  "המוכרים" –

מתמורת הדירות  50% -כלהלן ₪ מיליון  1כל דירה ישנה שילמה החברה לכל אחד מהמוכרים 

ביום  .1.7.2019שולמה ביום החתימה על ההסכם, ויתרת התמורה שולמה כעבור חצי שנה ביום 

  החברה פינתה את בעלי הדירות גידרה את המתחם והרסה את הבניין. 1.3.2019

הבניה הסתיימה בינואר  ,(הדירות החדשות""–דירות )להלן  20החברה בנתה בניין חדש בן 

 לכל דירה. ₪ מיליון  2.  הדירות החדשות נמכרו בשוק החופשי בתמורה ל 2021

לדירה )דהיינו, על ₪ מיליון  1מהדירות החדשות שנמכרו, דיווחה החברה לפי מחיר של  4לגבי 

הדירות החדשות  16המכירה למחיר הרכישה של הדירות הישנות( ועל יתר ההפרש שבין מחיר 

 לדירה.₪ מיליון  2שמכרה דיווחה לפי מחיר של 

 (ודותנק 11)כמו כן, החברה ניכתה את מלוא מס התשומות בקשר עם עבודות הבניה. 

בין  5Xבמסגרת קידום מכירות הדירות החדשות כאמור לעיל הגרילה החברה רכב מסוג ב.מ.וו  .2

מכשירי טלוויזיה. הן בגין הרכב והן בגין מכשירי הטלוויזיה  2 -ו הרוכשים הראשונים 10

 (ודותנק 3החברה קיבלה חשבוניות מס וניכתה את מס התשומות בגינן.  )

"העוסקת  –החברה התקשרה בהסכם עם חברת בנייה אחרת הרשומה ופועלת באילת )להלן  .3

הנמנה  האילתית מכונות חפירה יחד עם צוות הפעלה (, לפיו החברה תספק לעוסקתהאילתית"

שמנים וכיוב'(  ,כמו כן , החברה התחייבה לשאת בעלויות הפעלת המכונות )דלקים .עם עובדיה

שבונית מס במס בשיעור אפס ובה לצורך ביצוע עבודות החפירה בעיר אילת.  החברה הוציאה ח

 (ודותנק 6.5ין "עבור שירותי חפירה". )צו

לייעול הליכי בניה רכשה מאת החברה פטנט  ,בלבד בניה זרה שהתאגדה ופועלת ברומניהחברת  .4

אלפי אירו. החברה הזרה מוחזקת במלואה על ידי אברהם,  200(, בתמורה ל "הפטנט" –)להלן 

 תושב ישראל המתגורר בעיר באר שבע. 

מאת גב' ₪  20,000תמורת לצורך קביעת המחיר עבור הפטנט, שכרה החברה שירותי שמאות 

 (ודותנק 5רונית המועסקת כשכירה במשרד אדריכלים, וכל הכנסותיה הן ממשכורת כאמור. )

לעמותת "יום טוב" המסווגת כמלכ"ר ועונה  פעילותהמשרד ששימש אותה בתרמה ברה הח .5

להגדרת מוסד ציבורי כמשמעותו בפקודת מס הכנסה. ידוע כי החברה לא ניכתה את מס 

התשומות בעת שרכשה את המשרד, משום שחשבונית המס שהחברה קיבלה מהמוכר הלכה 

 (ודותנק 4.5לאיבוד. )
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 : נדרש

דון/י בהיבטי המס באירועים המתוארים לעיל מבחינת החברה בלבד, תוך ציון סעיפי חוק, תקנות 

 ופסיקה רלוונטיים. 

 לעיל.  1לעניין מועד החיוב במס נדרש רק בסעיף 

 אין לצטט/להעתיק את סעיפי החוק.
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 5פתרון במחברת 

 

 :(20%)מי מיסוי בינלאו - 5מספר  שאלה

עזב רז לראשונה את ישראל והעביר את  2010לינואר  1 -רז הוא יחיד בעל אזרחות ישראלית. ב

 חזר רז לישראל והעביר לישראל את מרכז חייו. 2017לינואר  1-מרכז חייו לארה"ב. ב

)בעודו תושב ארה"ב( נפגש רז עם לירון שהיא תושבת ישראל ויחד הם הקימו את חברת  2015בשנת 

GARDEN.inc ,.חברה תושבת ארה"ב העוסקת בשיווק מוצרי ים המלח בארה"ב 

 50%-מהמניות בידי רז ו 50%מוחזקת על ידי רז ולירון בחלקים שווים ) GARDEN.incחברת 

 מהמניות בידי לירון(.

 שלושה עובדים : GARDEN.incבחברת 

ממשרדו שבארה"ב, דניאל, מנהל החברה הוא תושב ארה"ב. את עיקר פעילותו מבצע דניאל  .1

אולם שליש מימי עבודתו מבצע דניאל בישראל לצורך מפגשים עם ספקים ישראליים ויצרנים 

 של מוצרי ים המלח.

מבצע רז מחצית מימי עבודתו בישראל  2017עובד כמנהל הכספים של החברה. החל משנת , רז .2

 ומחצית מימי עבודתו מבצע ממשרדי החברה בארה"ב.

מוצרי החברה. את עיקר פעילותה מבצעת לירון ממשרדי החברה  לירון, עוסקת ברכישת .3

 בישראל, אלם שליש מימי עבודתה מבצעת לירון ממשרדי החברה בארה"ב.

 

 :2019בשנת   GARDEN.incלהלן תוצאות פעילות חברת 

 ביאור בשקלים – 2019שנת   פרטים

  10,000,000 מכירות 

  5,000,000 עלות המכירות

 א' 3,600,000 הוצאות משכורת 

 ב' 1,400,000 רווח

 

 : ביאורים

בתמורה לעבודתו  ₪ 1,200,000חברה מקבל שכר בגובה משלושת עובדי ה דאחכל  .א

במס  כנסות המשכורת שהופקו בארה"ב,המפורטת לעיל. העובדים חויבו בארה"ב על ה

 .20%של שיעור ב

 המניות  )מחצית לרז ומחצית ללירון(.חולק כדיבידנד לבעלי  2013כל הרווח בשנת  .ב

 .10% במס בשיעור שלבעלי המניות חויבו בארה"ב על ההכנסות מדיבידנד 
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 : 2019פרטים נוספים הנוגעים להכנסותיו של רז בשנת 

 : דירות מושכרות

לצרכי השקעה.  2012בשנת  , הדירה נרכשהת משכר דירה מדירת מגורים בקנדהלרז הכנסו .1

שולם מס בקנדה בגובה  ןהעלי ₪ 70,000 ך שלהסתכמו לס 2019בשנת  השכירותהכנסות 

10,000 ₪. 

 ₪. 40,000הממוקמת בארה"ב, בגובה רשם רז הפסדים מהשכרת דירת מגורים  2019בשנת  .2

 .2018לינואר  1-ביום ה הדירה נרכשה

 

 :הכנסות ריבית מפיקדון בבנק זר

הפיקדון נפתח בשנת לרז הכנסות מריבית שנצמחו מכספי פיקדון אשר מנוהל ע"י בנק בארה"ב.  .1

, הסתכמו לסך של 2019בשנת  הכנסות הריבית שצמחו בפיקדון ₪.בסכום של מיליון  2016

 ₪. 10,000כנסות הריבית מס בגובה רז שילם בארה"ב על ה.  ₪ 50,000

ה הכנסות גוב בבנק בקנדה.₪ מיליון  2בסכום של חדש  , פתח רז פיקדון2019לינואר  1-ביום ה .2

כנסות רז שילם בקנדה על ה. ₪ 100,000לסך של  מו, הסתכ2019בשנת  הריבית שצמחו בפיקדון

 ₪. 20,000הריבית מס בגובה 

 

 : בישראל רזנתונים בדבר שיעורי המס החלים על 

 לפקודה( 121)במקום סעיף  רזשחל על הכנסותיו הרגילות של הנח כי שיעור המס המשוקלל  .3

 )לרבות משכורת ושכ"ד(.   35%הינו : 

 .25% הכנסתו החייבת  מדיבידנד וריבית:  מס קבוע בשיעור שיעור המס החל על .4

 

 : נדרש

 2) קבע מהו מעמדו של רז בעקבות חזרתו לישראל ומהו הסעיף בפקודה המגדיר את מעמדו . .1

 (ודותנק

לפי כל אחד ממקורות ההכנסה  2019בשנת  רזהן ההכנסות החייבות במס בידי קבע מ .2

 (ודותנק 5)המוזכרים בשאלה. 

לאחר זיכויים בשל מיסי כפל, וכן את  2019חשב מה גובה המס אותו חייב רז בישראל בשנת  .3

 (ודותנק 5) עודפי הזיכוי המועברים.

)אין צורך  2019ובידי לירון בשנת בידי דניאל  בישראלקבע מה גובה ההכנסה החייבת במס  .4

 (ודותנק 4) לחשב את גובה המס החייב(.

כ"תושב  2017אילו רז היה עולה חדש ומוגדר בשנת  2לנדרש כיצד הייתה משתנה תשובתך  .5

 (ודותנק 4) ישראל לראשונה".

 

 התעלם מהוראות האמנה למניעת מיסי כפל. 

 .התעלם ממתן נקודות זיכוי 


