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 הליכי שומה :1שאלה מספר 

 : נקודות 9 –חלק א' 

נקודות לכל שאלה(. בכל אחת מהשאלות, עלייך לבחור את התשובה הנכונה  3שאלות ) 3להלן 

 לא תזכה בניקוד מלא(. –ביותר ולנמק בקצרה, את הבחירה. )תשובה ללא נימוק 

  1נדרש 

הוציא  3.11.2019 -שבע. בתאריך ה-שלמה בעל חנות למוצרי חשמל מאוד מצליחה וידועה בבאר

. 31.12.2019 -להגשת הצהרת הון על נכסיו נכון לתאריך ה בכתבפקיד השומה לשלמה דרישה 

 . 17.5.2020במכתב צוין  מפורשות כי יש להגיש את הצהרת ההון עד לתאריך 

שאין הוא פועל בסמכות, מאחר שהמועד שנקבע לו להגשת שלמה פנה לפקיד השומה בטענה 

 הצהרת ההון הוא קצר מידי. 

 בחר/י מהו המשפט המתאר נכונה יותר את מצבו של שלמה.  

, 2019פקיד השומה לא פעל בסמכות. מועד הוצאת הדרישה היה בטרם הסתיימה שנת המס  .א

 -צהרת הון נכון לומשכך, פקיד השומה אינו רשאי להוציא לשלמה דרישה לקבלת ה

31.12.2019. 

פקיד השומה פעל בסמכות. הצהרת הון שפקיד השומה דורש מנישום להגיש כדי להגיע  .ב

לידיעה מלאה על הכנסתו של אדם, תימסר לפקיד השומה במועד שפורש בהודעה לפני תום 

 סעיףמיום הדרישה, לפי המאוחר.  אויום מהמועד שהצהרת ההון צריכה להתייחס אליו  120

 ( )א( לפקודה.1) 135

פקיד השומה לא פעל בסמכות. הצהרת הון שפקיד השומה דורש מנישום להגיש כדי להגיע  .ג

לידיעה מלאה על הכנסתו של אדם, תימסר לפקיד השומה לא לפני המועד שבו נדרש הנישום 

 . 2019להגיש את הדוח השנתי שלו על הכנסותיו לשנת המס 

ח שפקיד השומה דורש מנישום להגיש כדי להגיע לידיעה פקיד השומה פעל בסמכות. כל דו" .ד

 מלאה על הכנסתו של אדם, יימסר לפקיד השומה במועד שפורש בהודעה. 

 

  2נדרש 

 131יצחק בעל חנות תאורה מזה שנים רבות וחלה עליו החובה להגיש דוחות לפי סעיף 

. פקיד השומה פנה ליצחק 2017לשנת המס לפקודה. יצחק לא הגיש את הדו"ח השנתי שלו 

מספר רב של פעמים, בדרישה להגיש את הדוח, אך יצחק התעלם במופגן מדרישות אלה 

להוציא שומה לפי סעיף  23.8.19ולא הגיש את הדו"ח. משכך, החליט פקיד השומה בתאריך 

 )ב( לפקודה. 145

)ב( 150עם השגה לפי סעיף  2017הגיש יצחק את הדו"ח לשנת המס  18.9.19בתאריך 

 לפקודה, על השומה בהיעדר דו"ח שהוציא לו פקיד השומה.  

 

 בחר/י מהו המשפט המתאר נכונה יותר את מצבו של יצחק.  
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או באישור המנהל עד  31.12.23 -לפקיד השומה ישנה סמכות להוציא צו עד לתאריך ה .א

. לפני הוצאת הצו, על פקיד השומה לתת ליצחק הזדמנות סבירה 31.12.24 -לתאריך ה

 להשמיע את טענותיו. 

. מאחר שיצחק לא 31.12.24 -לפקיד השומה ישנה סמכות להוציא צו עד לתאריך ה .ב

לפקודה, אין חובה על פקיד השומה  132השנתי במועד הקבוע בסעיף הגיש את הדו"ח 

 לתת ליצחק הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו.

, 18.10.20 -או ה 31.12.23 -לפקיד השומה ישנה סמכות להוציא צו עד לתאריך ה .ג

לפני הוצאת הצו, על פקיד השומה לתת ליצחק הזדמנות סבירה  המאוחר שביניהם.

 ותיו. להשמיע את טענ

. בהודעה על הצו, 31.12.24 -לפקיד השומה ישנה סמכות להוציא צו עד לתאריך ה .ד

 חובה על פקיד השומה לפרט בנוסף לנימוקים, גם את הדרך לפיה נעשתה השומה.

 א)ב( לפקודה158)ג( + 152סעיפים 

 

  3נדרש 

רת השנתית של שנים בתפקיד בכיר מאוד במגזר הציבור. המשכו 35 -גליה עובדת כשכירה מזה כ

 ₪.  360,000 -גליה מסתכמת ב

דירת מגורים  2019גליה חסכה לאורך כל שנות עבודתה כספים רבים, באמצעותם רכשה בשנת 

גליה החלה להשכיר את הדירה הנ"ל לשני בני זוג שרק לפני  1.1.2020 -נוספת להשקעה. החל מה

 לחודש. ₪  5,000מספר חודשים התחתנו, בסכום של 

 ? 2020פנתה אליך בשאלה, האם היא חייבת בהגשת דו"ח שנתי לשנת המס גליה 

 מה תהיה תשובתך ?  

מאחר שאין לה הכנסה מעסק ו/או משלח  2020שנתי לשנת המס גליה פטורה מהגשת דו"ח  .א

המחייב בהגשת דו"ח שנתי על ₪  649,000יד והכנסתה ממשכורת אינה עולה על הסכום של 

 .א לפקודה134התקנות מכוח סעיף פי 

מאחר שהכנסתה כשכירה עולה על סכום של  2020גליה חייבת בהגשת דו"ח שנתי לשנת המס  .ב

 א לפקודה פוטרות מהגשת דו"ח(.134)הסכום שעל פי התקנות מכוח סעיף ₪  350,000

אינה עולה על הסכום של  מאחר והכנסתה ממשכורת 2020גליה פטורה מהגשת דו"ח לשנת  .ג

)א( לתקנות מס הכנסה 2סעיף מהשכרת דירת מגורים פטורות ממס. והכנסותיה ₪  649,000

א לפקודה + הכנסה מהשכרת דירת מגורים נכנסת להגדרה של "הכנסה 134מכוח סעיף 

 נוספת".

מאחר שמעבר להכנסותיה ממשכורת יש לה  2020גליה חייבת בהגשת דו"ח שנתי לשנת המס  .ד

 .א לפקודה134מכוח סעיף  הכנסות מהשכרת נכס מקרקעין ולא חל עליה הפטור
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 : נקודות 6 –חלק ב' 

פקודת מס הכנסה מאפשרת לפקיד השומה לחלט תקבול שלא נרשם והיה חייב ברישום בהתאם 

 להוראות ניהול ספרים.

 באיזה סעיף מדובר ? ▪

 מהו הסכום התקבול שרשאי פקיד השומה לחלט ? ▪

 למי הסמכות לחלט תקבול זה ? ▪

 כנגד החלטה זו ?כיצד הנישום יכול להתגונן  ▪

 

 תשובה 

ב )ד( לפקודה קובע, כי במקרה שבו מצא פקיד השומה שתקבול לא נרשם, בסכום העולה 145סעיף 

על סכום שקבע שר האוצר, רשאי הוא לתפוס ולחלט מחצית מסכום התקבול, זולת אם שוכנע כי 

 היתה סיבה מספקת לאי הרישום שלא נרשם כאמור.  

ב)ד( 145)מכוח סעיף  2003 –בתקנות מס הכנסה )קביעת סכום תקבול שלא נרשם( התשס"ג 

מינימום )הסכום צריך להיות מתואם לפי הוראות ₪  20,000לפקודה( נקבע כי סכום התקבול הינו 

 ב לפקודה(. 120

, עוזר למעט סגן פקיד שומה – "פקיד שומה"הסמכות נתונה לפקיד השומה בלבד. לעניין סעיף זה, 

 פקיד שומה וגובה ראשי.

)ב( לפקודה, ובלבד שהמועד 152על החלטתו של פקיד השומה ניתן לערער כאילו היתה צו לפי סעיף 

 ימים מיום מתן ההחלטה. 60להגשת הערעור יהיה בתוך 
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  הכנסות :2שאלה מספר 

איילה יכולה לדווח ע"פ בסיס צבירה או בסיס מזומן היות ואין לה מלאי )פס"ד  - בסיס דיווח

 השומרים(. 

מספר  – הינה הכנסה פירותית בהתאם למבחני עסק )תדירות העסקאות -₪  300,000הכנסה בסך 

. מדובר (מאמנת שנים רבות -, פעילות נמשכתבעלת תואר ראשון – , בקיאותגדול של מתאמנים

 .)ב(121( ממשלח יד. שיעור המס לפי סעיף 1)2 בהכנסה ממקור

( (1)2)אם )ב( 121( פס"ד ברוך משולם. שיעור מס שולי 1)2א או 2דיון האם  - דולר 250,000בסך  פרס

 ב.124או 

(. בסיס 11א)א()4א אזי 2( או אם מדובר בפרס לפי 3א)א()4מקום הפקת ההכנסה בארה"ב )סעיף 

 חייבת במס בישראל גם על הכנסה שהופקה בחו"ל. ילה תושבת ישראליא דיווח מזומן.

מלוא ההכנסה תמוסה אצל איילה היות ולא מדובר בניכור הכנסה אלא שימוש )פס"ד 

 פוסקילינסקי(.

(, מדובר בהכנסה של בעל מניות מהותי ולכן שיעור המס 4)2הכנסה מסעיף מקור  –הכנסות ריבית

היות ה נתון לבחירת -קת הכנסה בישראל, בסיס דיווח (, מקום הפ3ג)ד()125שיחול הינו מס שולי לפי 

 מלאי )פס"ד השומרים(. תבעל הואינ

 

 

הנוצרים בהלוואה המוחזרת במט"ח מוגדרים כהפרשי שער. מקור  -הפרשי הצמדה הכנסה מ .1

, לציין פסיקה שאינטגרליים( לפקודה.  יש לדון האם נותקו ממעגל העסקים או 4)2החיוב סעיף 

דווח ת איילהג' לפקודה, הכנסות מהפרשי שער ימוסו על בסיס מצטבר. לכן 8. לפי סעיף  רלוונטית

 (13)9יש לדון בסעיף  .2021 –על הכנסות הפרשי השער  ב 

. איילהיש לדון(, תמוסה לפי בסיס הדיווח של  –( לפקודה 4)2( או 1)2)סעיף  -ריבית  הכנסות  

בבסיס  היס הדיווח )פס"ד אגודת השומרים(  אם בחרלבחור את בס האין מלאי ולכן יכול איילהל

  .2021  -מזומן לא צריך לדווח על ההכנסה מריבית ב 

 

 .א)ג(3סעיף   אם להוראותההכנסה חייבת במס בהת הכנסה באזור, –הקמת חברה בשטחי הרשות  .2

היות ואיילה אינה בעלת שליטה בהתאם  .המניות, איילה תיש לערוך חישוב המס החל על בעל

כלומר נשקיף את ההכנסה של חבר בנ"א  (1א)ג()3( אזי המיסוי יהיה בהתאם לסעיף 9)32לסעיף 

שמיוחסת לאזרח הישראלי במנגנון תושב האזור לבעלי הזכויות שהם אזרחי ישראל. הכנסה 

פקה בישראל. ההכנסה ההשקפה והיא הכנסה שהופקה באזור יראו אותה כאילו היא הכנסה שהו

( צריך 1)2 סעיף מקור. ותהא חייבת במס שולי 7%כפול ₪  1,000,000תמוסה אצל איילה לפי 

 להינתן זיכוי לפי סעיף )ה(

 ה.פטור ( הכנסה3א)ג()3סעיף   -בידי איילה הכנסה מדיבידנד

 

גם על  תושבת ישראל חייבת במס בישראל–דולר 20,000בסך  מתוכנית טלוויזיה לאיילה הכנסה .3

 יש לדון.  –( 2)2( או 1)2סעיף  פקה מחוץ לישראל. והכנסה שה

רווח הון המתקבל בתשלומים או תמלוגים  –) ממכירת פורמט התוכנית בישראללאיילה הכנסה 

 יש לדון. –( הכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי1)2(  או סעיף 9)2( או סעיף 7)2סעיף 
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 75,000איילה נתנה להילה הלוואה, שהוחזרה לה ע"י הילה ולכן ה  –הכנסות שהתקבלו מהילה  

( או 4)2הם הכנסות ריבית מסעיף  ₪  7,500יש לבחון האם ה  יסווגו ע"י איילה כהחזר הלוואה.

ג בעת קבלת הכספים 125(, תהא חייבת במס לפי סעיף 4)2(. נראה שמדובר בהכנסה מסעיף 1)2

 .ן()אם מדובר בדיווח לפי בסיס מזומ

 ן השומרים(. יהחברה מדווחת לפי בסיס צבירה )יש מלאי, פסק ד .4

( 1)2בהכנסה לפי סעיף לבחון האם מדובר   - ממכירת זכויות ההפצה לחברת הבת לחברה הכנסה              

ב. יש להזכיר 8יש לדון בסעיף . בהתאם (7)2השכרת נכס בלתי מוחשי שתמוסה לפי סעיף ב או 

  רלוונטית כדוגמת אירופורנירים פסיקה

 (7)2מסעיף חשב כהכנסה תמהתמלוגים עד שווי השוק  כנסההה - בגין תמלוגים פתנוס הכנסה 

מן החברה הבת לחברה, שימוסה מכוח סעיף  כאשר התוספת מעל שווי השוק תיחשב כדיבידנד

לפי בסיס מזומן, הדיבידנד מיסוי . ולא בהתאם לשווי השוק שכן הוא משולם כאחוז מן הרווח (4)2

 .)ב(126סעיף  .בעת התשלום )פס"ד שור(

 

 החברה מדווחת לפי בסיס צבירה )יש מלאי, פסק דן השומרים(.  .5

האם מדובר בעסק של אחסנה או בהכנסות  (1)2ס'  –יש לדון במקור החיוב  - הכנסה לחברה

קריית יהודית, מרכז יש לאזכר פסיקה כדוגמת  (6)2השכרה פאסיבית שתמוסה מכוח סעיף 

   .הקרח

יש לדון האם מדובר בהכנסה בידי החברה בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה.  – התאמת המושכר

ב 8יש להזכיר פסיקה כדוגמת מועדון המכבים רעננה, לגבי מועד החיוב יש לבחון האם יחול ס' 

 .על הכנסות השיפורים במושכר

 

(. 6)2חודשים הראשונים לאיילה יש הכנסות משכר דירה למגורים. ההכנסה תמוסה לפי סעיף  7ב  .6

 חודשים הראשונים(. להלן החישוב 7יש לחשב את שלוש חלופות המיסוי להשכרת דירה )למשך ה 

 :באופן חודשי

 800= 0.1*8000 122א. סעיף 

 3,150=0.45*7,000= 8,000-1,000 121ב. סעיף 

 3,000=2,500 -5,500הפטור החדש:   5,500<8,000 פי הוראת השעהג. פטור ל

. דרישת חלק יחסי מההוצאות לחלק החייב. חייב 5,000 –פטור ו  3,000כלומר: 

 מס.  1969= 45%חייב במס שולי  4,375= 5000-625.  625=5,000/8,000*1000

 .122החלופה הכדאית: סעיף 

  ב8יש לדון ב 

ההכנסות  )חמישה חודשים(  בית ספר למתמטיקה בדירהבתקופה בה גולן הפעיל 

 ימוסו לפי חלופה ב.

 .הסבת הצ'קים לאיילה אינה רלוונטית, לאיילה הכנסות מדמי שכירות 
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 הוצאות  :3שאלה מספר 

-יש לדון בשאלה האם תביעת הלקוח מותרת למיקה כהוצאה וזאת בהתאם לכללים שנקבעו בפסק דין תל .1

ד ארקיע להכרה בחוב תלוי )יצירת הפרשה חשבונאית + החוב ניתן לאומדן מהימן + הסיכוי שהחוב "רונן/פס

התלוי יהפוך למוחלט הוא גבוה(. העובדה שמיקה כפרה בחבותה אינה שוללת ממנה את האפשרות לתבוע את 

₪  20,000סך של  רונן, יותר לה בניכוי-סכום התביעה כהוצאה. ככל שמיקה עומדת בתנאים שקבע פסק דין תל

  .2020בשנת 

 

 17יש לדון האם התשלום בעד השימוש במכונת המים מהווה הוצאת שכירות שוטפת המותרת בניכוי לפי סעיף  .2

רישא לפקודה או שמא מדובר במהות ברכישת מכונת מים. בשאלה נרמז כי עסקינן ברכישת המכונה שכן סך כל 

 100ואם כך ההוצאה השנתית בסך ₪(,  4,000של מכונת המים ) קרובים בערכם לשווי₪(  3,600דמי השכירות )

( היא חלק מעלות הנכס והיא תותר בניכוי דרך מנגנון הפחת לפי 2020דצמבר -לעשרה חודשים מרץ₪  ₪10 )

 .1941לפקודה ובהתאם לשיעור הפחת הקבוע למכונות קפה בתקנות מס הכנסה )פחת(  21-( ו8)17סעיפים 

 

(. ההפחתה תותר מהמועד בו החל 8)17ה הונית, תותר בהתאם לתקנות הפחת. סעיף הוצא –רכישת מבנה  .3

 המבנה לשמש בייצור הכנסה.

 (.1)17הוצאות המימון יהוונו עד להפעלה לעלות המבנה ואח"כ יותרו בהתאם להוראות סעיף 

נטית )לדוגמה: יש לדון האם מדובר בהוצאות טרום עסקיות ולהזכיר פסיקה רלוו –הוצאות להכשרת עובדים 

 .31נאות מרגלית(. בנוסף יש לדון האם משלוח העובדים לחו"ל  הינו בהתאם לתקנות ניכוי הוצאות מכוח סעיף 

 יש לדון בזקיפת שווי לעובדים למול התרת הוצאות שכר עבודה. 

 

הוצאה הוני, וניראה שה-ניראה שכאשר הפרסום לא יצר נכס מוחשי קשה לטעון, שיש בפרסום מרכיב השקעתי .4

במקרה דנן נתון, שמיד לאחר סיום הקמפיין,  .(פס״ד יעקובי)רישא לפקודה  17תותר בניכוי שוטף בהתאם לסעיף 

מכירות החברה צנחו בצורה משמעותית, ועל כן, נראה כי מדובר דווקא בהוצאה פירותית, שלא יצרה לעסק יתרון 

 מתמיד.

 

ביד לעובדו יותר למעביד בניכוי רק בשנת המס שבה )א( לפקודה, מענק פרישה ששילם מע18בהתאם לסעיף  .5

. ביחס להוצאות המימון יש לדון בשאלה, האם הוצאות אלו 2021במקרה דנן בשנת  –המענק שולם בפועל 

( לפקודה לפיו עסקינן בריבית ובהפרשי הצמדה על הון ששימש 1)17מותרות בניכוי לאור המבחן הקבוע בסעיף 

  בייצור הכנסה.

לכאורה, בהתאם לפס"ד מוראן ולפס"ד אנג'ל ניתן לטעון כי בהתאם למבחן "הצורך הצפוי מראש", מיקה ידעה 

כי משיכת הכספים על ידה בסמוך לפני פרישתה של סימה, תצריך נטילת הלוואה ומשכך הוצאות המימון אינן 

ות של רווחים על ידי בעל העסק )ולא מותרות בניכוי. ברם, בשונה מפסקי הדין האמורים, בענייננו עסקינן במשיכ

בהשקעה של הון מחוץ למעגל העסק מניב ההכנסה( ומשיכת רווחים הינה חלק מההתנהלות הרגילה של העסק 

   ולפיכך הוצאות המימון יותרו בניכוי.

 

 ,פסק דין שתדלןלפקודה. בהיקש מ 17תשלום שכר הטרחה הוא בגדר הוצאה פירותית הניתנת לניכוי לפי סעיף  .6

ולא הוצאה ליצירת נכס חדש או לבניית  –על זכויות היוצרים של מיקה  –מדובר בתשלום לשם שמירה על הקיים 

 .מקור ההכנסה
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ד לדוגמה: הד הקריות, "(, הוצאות מימון בגין חוב ניכויים, יש להזכיר פס1)17יש לדון בהוצאות המימון לפי סעיף  .7

רישא לעובדים תיזקף הכנסת  17להוצאת השכר שתותר לפי סעיף  שריג אלקטריק, יש לדון האם ההוצאה נלווית

 .עבודה

 

( )א( לפקודה בגין עריכת הדוחות הכספיים. לגבי התשלום לעו"ד בגין 11)17התשלום לרו"ח יותר במסגרת סעיף  .8

 הליך התביעה של השכן יש לדון האם מדובר בחלק מסיכוני העסק או תביעה פרטית פס"ד שחר זרעים.
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 מיסוי תאגידים :4מספר  שאלה

חודשים מיום  3, הבקשה הוגשה תוך 2020החברה תיחשב משפחתית החל משנת  .1

אב ובנו, וישראל ביקש להיחשב נישום  –התאגדותה, מתקיים תנאי הקרבה המשפחתית 

מייצג והוא אחד מבעלי הזכויות לחלקים השווים והגדולים ברווחים ונתן הסכמתו 

 נקודה( 1)בכתב. 

 

לפקודה שכן  64חברת האחרים יכולה להיחשב "חברת בית" כאמור בסעיף  2020בשנת  .2

 נקודה( 1) )ב( לפקודה.64היא עומדת בכלל התנאים המנויים בסעיף 

יכולה להיחשב חברת בית מתחילת שנת המס )לפי סעיף  אינהחברת האחים  2021בשנת 

תיק ניירות ערך  –( 3)ב()46כל נכסיה הם אלה המנויים בסעיף  שלאמכיוון   -)ד( לפק' 64

 נקודה( 1) מהותי אינו נכנס לתחולת סעיף זה.

 

 :2020שנת  .3

 ניקוד הסברים 2020 

    החברה

  מועבר לנישום המייצג 300,000 הכנסות מעסק

 0.5 ב לפקודה. מועבר לנישום המייצג8סעיף  240,000 הכנסות מהשכרת חנות

הכנסות מהשכרת דירה 

 בחו"ל

  לנישום המייצג, פס"ד נטע עצמוןמועבר  50,000

הפסד ממכירת ניי"ע 

 בישראל

  מועבר לנישום המייצג, פס"ד נטע עצמון (30,000)

   חברת בית –חברת האחים 

( לפקו' תועבר לבעל 1)2הכנסה לפי סעיף  600,000 הכנסות שכירות

)ג( 64המניות על פי חלקו בחברה לפי סעיף 

 לפקו'

 

 0.5 רווח משערוך מקרקעין אינו הכנסה חייבת 400,000 הכנסות משערוך בניין

    שותפות

בגין חיפוש ₪  20,000אין להתיר הוצאות בסך  200,000 הכנסות בשותפות

 לא בייצור הכנסה  –שותף נוסף 

0.5 

    ישראל

יתרת  הפסד מועבר מעסק 

הפסד 

לאחר 

קיזוז 

הכנסה 

 מהשותפות

( לפקו' 4)א()64( וגם 6א)א()64לפי סעיף 

הפסדים שהיו לנישום לפני תקופת ההטבה 

אינם ניתנים לקיזוז כנגד הכנסות החברה 

 המשפחתית/בית

1 

ניתן לקזז ₪.  100K –לישראל  50%ייחוס  הכנסה חייבת משותפות

 הפסד מועבר מעסק כנגד ההכנסות מהשותפות

1 
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(50,000 ) 

הכנסות מהשכרת דירת 

 בחו"למגורים 

ללא ניכוי  15%מסלול של  –יש לבחון מה עדיף  45,000

הוצאות למעט פחת או מס שולי עם קיזוז 

לפי ס'  15%הוצאות. במקרה זה מסלול של 

 א לפקו'122

1 

 92קיזוז הפסד הון מהמשפחתית לפי סעיף  20,000 הכנסות מדיבידנד מניי"ע 

לא בעל מניות מהותי לפי  –מס  25%וחייב ב 

 88סעיף 

0.5 

מהבית )לפי  150Kמהמשפחתית +  300K 450,000 הכנסות מעסק 

 חלקו(. חייבות בשיעור מס שולי

1 

 מהמשפחתית. חייבות בשיעור מס שולי 240,000 הכנסות מהשכרת חנות

 

 :2021שנת 

 ניקוד הסברים 2021 

    החברה

  מועבר לנישום המייצג 500,000 הכנסות מעסק

  2020מוסה בשנת  - רווח מהשכרת חנות

  מועבר לנישום המייצג (10,000) הפסד ממכירת ניי"ע 

   מיסוי ברמת החברה –חברת האחים 

 0.5  23% –לפקודה  126מס חברות לפי סעיף  1,200,000 הכנסות שכירות

 פטור ממס –דיבידנד בין חברתי  100,000 הכנסות דיבידנד

    ישראל

הכנסות מעסק 

 מהשותפות 

חלקו של  180K *50%הכנסות מהשותפות  90,000

. לא חייב לקזז (5)9פטור לפי סעיף  –ישראל

 את ההפסד המועבר

0.5 

הכנסות מעסק 

 מהמשפחתית

250,000 250K  לפי סעיף  –( 5)9פטור יחסי של סעיף

מהסכום המועבר אליו.  50%( על 8א)א()64

 . 45%היתרה חייבת במס שולי 

 המועבר! לא ניתן לקזז את ההפסד

2 

הפסד ממכירת ניי"ע 

 בישראל

לא ניתן לקזז כנגד ההכנסות מניירות ערך  (10,000)

 92סעיף  –מכיוון שהוא בעל מניות מהותי 

0.5 

הכנסות מדיבידנד 

 מניי"ע

 0.5 ( לפקו'3ב)125לפי סעיף  30%חייב ב  60,000

הכנסות מדיבידנד 

 מחברת האחים

 - 25%ברה חלקו של הנישום ברווחי הח 250,000

 150אש"ח. מתוכם  250קיבל דיבידנד בסך 

ולכן יראו  2020מוסו ברמת היחיד בשנת 

אתם כלא חולקו, גם אם חדלה להיות חברת 

 ( לפקו'. 1)ג()64לפי סעיף  -בית 

2 
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אש"ח יהיה  100דיבידנד מרווחי שערוך בסך 

 –( לפקו' 3ב)125לפי סעיף  30%חייב במס 

 מכיוון שלא מוסה ברמת החברה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 
 

 קיזוז הפסדים :5שאלה מספר 

 2019נת ש

א הכנסה הופקה בחו"ל, לפי מקום המשלם. ההפסד לא יותר 4בהתאם לסעיף  (100) הפסד מימון

()א( שכן אילו רווח היה פטור ממס בהתאם להוראות סעיף 1)29בקיזוז בהתאם להוראות סעיף 

9(13 .) 

 ()א(:1) 29 סל פאסיבי חו"ל בהתאם לסעיף .1

  10  הכנסות שכירות ספרד

 20  דיבידנד מאיטליה

  30  יתרת רווח פסיבי

  

 (:2) 29הפסד מעסק לא נשלט בחו"ל בהתאם לסעיף  .2

 (40) הפסד מעסק בצרפת

 60  הכנסה מייעוץ בדנמרק

 20  יתרת הכנסה מעסק חו"ל

 

 ג(:-()א2)29הפסד מעסק נשלט חו"ל בהתאם לסעיף  .3

 (100) נשלט חו"להפסד שוטף מעסק 

 20  הכנסה מעסק חו"ל

 30 יתרת הכנסה פאסיבית חו"ל

 (50) יתרת הפסד שוטף נשלט חו"ל

 

 )ב(:28הפסד מועבר מעסק בישראל )סעיף  .4

 (100)                      - 2018הפסד מועבר מעסק 

 190רווח הון בעסק ממכירת קרקע                 

 90             יתרת רווח הון ממכירת קרקע     

 

 ב:8הפסד מהשכרת מטוס בהתאם לסעיף  .5

 (50)   הפסד מהשכרת מטוס 

 90יתרת רווח הון ממכירת קרקע                    

 40יתרת רווח הון ממכירת קרקע                    

 

 (50)   הפסד שוטף מעסק נשלט חו"ל .6

 40יתרת רווח הון ממכירת קרקע                    

 10  הפסד שוטף מעסק נשלט חו"ל יתרת

 

 (10יתרת הפסד שוטף מעסק נשלט חו"ל          ) .7

 10רווח מעסק בתל אביב                                   

                                                                       0 
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 פס"ד גוטשל –( 6)2( כנגד 6)2קיזוז  .8

 (40)   הפסד מהשכרת חנות ביפו 

 20רווח מהשכרת חנות בראשון לציון              

 (20)  יתרת הפסד מהשכרת חנות ביפו   

 )ח(28מועברת לשנה הבאה ותותר בקיזוז לפי סעיף 

 

 : 2020שנת 

 ()א(:1) 29סל פאסיבי חו"ל בהתאם לסעיף 

   50 רווח שכירות מטוס

  (40)הפסד שכירות אנגליה      

  10 יתרת רווח פסיבי

 

 ((3)29לא ניתן לקיזוז )סעיף  –הפסד שוטף מעסק צרפת 

 

 הפסד מעסק חו"ל כנגד פסיבי חו"ל: 

 (90)             הפסד שוטף מעסק חו"ל

 10 יתרת הכנסה פאסיבית חו"ל

 (80)              יתרת הפסד שוטף חו"ל

 

 (:4)א()92קיזוז לפי סעיף 

 

  (50)  הפסד הון מני"ע   

  100  הכנסה מדיבידנד

 50הכנסה מדיבידנד                            

 

 ( לא יותר בקיזוז. 4)2הפסד מ ₪, אלפי  5הפסד ממתן הלוואה בסך 

 

 פס"ד גוטשל –( 6)2( כנגד 6)2קיזוז 

 (30)   הפסד מהשכרת חנות ביפו 

 60    רווח מהשכרת חנות בראשון לציון          

 30  יתרת רווח מהשכרת חנות בראשון   

 

 שמקורו בחנות ביפו לא יותר בקיזוז ויועבר לשנים הבאות.  2019ההפסד המועבר משנת 
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 ( 60הפסד מעסק שוטף                        )

 30רווח מהשכרת חנות בראשון          

 10עסקת אקראי                                 

 50יתרת הכנסה מדיבידנד                  

 25%חייבת במס בשיעור  30יתרת הכנסה מדיבידנד                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


