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 נקודות(  15הליכי שומה ) – 1שאלה מספר פתרון 

 :נקודות  9 –חלק א' 

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

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

 

 1נדרש 

חיים ורחל הם בני זוג. חיים עובד שכיר במשרד ממשלתי. רחל בעלת רישיון לעריכת דין משנת 

 . 2014והחלה לעבוד כעורכת דין עצמאית בשנת המס  2012

כ"בן הזוג הרשום" לפי לבני הזוג קיים תיק בפקיד שומה חיפה, כאשר פקיד השומה קבע את רחל 

 ב לפקודה. 64סעיף 

הגישו בני הזוג לפקיד השומה את הדו"ח השנתי על הכנסותיהם לשנת המס  2015בחודש מאי 

₪,  175,000 –חתומה עליו. ההכנסות שדווחו בדו"ח היו כדלקמן: רחל  בלבד, כאשר רחל 2014

 ₪.  180,000 –חיים 

מכתב, לפיו, אין הוא רואה בדו"ח שהוגש דו"ח לפי פקיד השומה החזיר להם את הדו"ח בצירוף 

 חתום על ידי שני בני הזוג.    לאלפקודה, מאחר שהדו"ח  131סעיף 

 האם פקיד השומה פעל בסמכות ?

פקיד השומה לא פעל בסמכות. רחל היא "בן הזוג הרשום" בתיק וכאשר הדו"ח חתום על  .א

)ב( 144סעיף  מחיים )בן זוגה( לחתום בשמו.ידה, יש לראותה כמי שהצהירה שבידה יפוי כוח 

 לפקודה.

פקיד השומה פעל בסמכות. מאחר שהדו"ח הוא של שני בני הזוג, ומדווחים בו גם הכנסותיו  .ב

 של חיים כשכיר, כל אחד מבני הזוג חייב לחתום על הדו"ח, לאישור נכונות המוצהר על חלקו.    

מבין שני בני הזוג והחובה להגשת הדו"ח  פקיד השומה לא פעל בסמכות. רחל היא העצמאית .ג

 נובעת ממנה, לכן מספיק שהיא זו אשר חותמת על הדו"ח.    

פקיד השומה פעל בסמכות. הכנסותיו של חיים היו גבוהות יותר מהכנסותיה של רחל, ומשכך,  .ד

 הוא זה שהיה חייב להיות חתום על הדו"ח. 
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 2נדרש 

לפקיד השומה, את הדו"ח השנתי שלהם לשנת המס  10/5/18 -בני הזוג ישראלי הגישו בתאריך ה

2017.  

 ? 2017מהו המועד האחרון שבו פקיד השומה רשאי לערוך שומה לשנת המס 

בהנחה שבתוך התקופה הקבועה בחוק הוציא פקיד השומה שומה לפי מיטב השפיטה בהסכם, עד 

  מתי ניתן לתקן טעות חשבונית שהיתה בחישוב הניכויים/זיכויים/הפטורים ? 

. ניתן לתקן 31/12/22 -, ובאישור המנהל עד ל31/12/21 -פקיד השומה רשאי לטפל בדו"ח עד ל .א

 , לפי העניין.30/6/23 או 30/6/22 -את הטעות כאמור בשומה שנערכה בהסכם עד ה

. אם פקיד השומה שוכנע שמדובר בטעות 31/12/22 -פקיד השומה רשאי לטפל בדו"ח עד ל .ב

 .31/12/23 -ות עד החשבונית, ניתן לתקן את הטע

 א(2)א()145( + סעיף 2)א()145לפקודה. סעיף  211תיקון 

. ניתן לתקן 31/12/21 -, ובאישור המנהל עד ל31/12/20 -פקיד השומה רשאי לטפל בדו"ח עד ל  .ג

 , לפי העניין.30/6/22 או 30/6/21 -את הטעות כאמור בשומה שנערכה בהסכם עד ה

. אם פקיד השומה שוכנע שמדובר בטעות 31/12/21 -לפקיד השומה רשאי לטפל בדו"ח עד  .ד

 .31/12/22 -חשבונית, ניתן לתקן את הטעות עד ה

 

 3נדרש 

כשכירה בשני מקומות עבודה. הכנסתה השנתית במקום עבודתה  2018חנה עבדה בשנת המס 

וממנה נוכה לה מס בהתאם למדרגות המס. הכנסתה השנתית במקום ₪,  350,000העיקרי היתה 

 וממנה נוכה לה מס, בהתאם לתיאום מס שערך לה פקיד השומה. ₪,  150,000עבודתה הנוסף היתה 

 ₪.   300,000בסכום של  10%כנסה מדמי שכירות ששולם עליה מס בשיעור של כמו כן, היתה לה ה

 . 2018חנה פנתה אליך בשאלה, האם היא חייבת בהגשת דו"ח למס הכנסה לשנת המס 

 מה היתה תשובתך ?

חנה חייבת בהגשת דו"ח למס הכנסה מאחר שהכנסתה מדמי שכירות עולה על סכום של  .א

 א לפקודה פוטרות מהגשת דו"ח(. 134ות מכוח סעיף )הסכום שעל פי התקנ₪  250,000

חנה פטורה מהגשת דו"ח למס הכנסה, מאחר שערכה תיאום מס ומהכנסתה החייבת נוכה  .ב

 מלוא המס.

עולה על הסכום  2018חנה חייבת בהגשת דו"ח למס הכנסה מאחר שהכנסתה החייבת בשנת  .ג

תקנות מס הכנסה מכוח דה.  ב לפקו121והיא חייבת במס נוסף לפי סעיף ₪,  641,880של 

 א לפקודה אינן פוטרות מהגשת דו"ח נישום החייב במס נוסף. 134סעיף 

חנה פטורה מהגשת דו"ח למס הכנסה מאחר שאין לה הכנסה מעסק ו/או משלח יד והכנסתה  .ד

 המחייב בהגשת דו"ח.₪  651,000ממשכורת אינה עולה על הסכום של 
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 : נקודות 6 –חלק ב' 

לפקודה חל על סוגי עובדים שונים ברשות המסים. בסמכותו של  1כהגדרתו בסעיף פקיד שומה 

 המנהל לאשר בכתב ולהאציל סמכויות לפקיד השומה כאמור לבצע פעולות מכוח הפקודה.

באילו מקרים רשאי פקיד השומה להיכנס למקום עסקו של נישום ולתפוס מסמכים, ספרים  ▪

 או חשבונות ?

לתפוס ולקחת מסמכים ממקום עסקו של הנישום  1אמור בסעיף האם רשאי פקיד השומה כ ▪

 למשרד ?

 אם כן, מי רשאי לבצע זאת ובאילו תנאים ? ▪

 

 תשובה 

( לפקודה רשאי פקיד השומה או פקיד אחר שהורשה לכך על ידיו 2) 135בהתאם להוראות סעיף 

העסקי, קופה,  ולבצע בדיקה של המלאי  מתנהל עסק או משלח ידבכתב, להיכנס לכל מקום בו 

 מכונות, פנקסים, חשבונות, מסמכים ועוד. 

( רשאי פקיד השומה או מי שהורשה על ידיו בכתב, במסגרת הבדיקה הנ"ל, 3) 135על פי סעיף 

ספרים, חשבונות, מסמכים, רשומות ותעודות אחרות הנוגעים לאותו עסק, או משלח היד  לתפוס

עה של פקודה זו או למנוע התחמקות ממילוי אם הוא שוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח ביצו

 הוראותיה. 

( )א( ככל שפקיד השומה רוצה להוציא את מה שנתפס אל מחוץ למקום העסק 3) 135על פי סעיף 

 למעט עוזר פקיד השומה וגובה ראשי.  רשאי הוא לבצע זאת. לעניין זה "פקיד השומה" 

חודשים מיום התפיסה, אם לא  3לנישום תוך ( )ב( המסמכים שנתפסו יוחזרו 3) 135על פי סעיף 

 הוגשה לפני כן תביעה פלילית בשל עבירה על פקודה זו.
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 נקודות( 25הכנסות ) – 2פתרון שאלה מספר 

 -( לפקודה, מקום הפקת הכנסה 7)2הכנסה מסעיף  – הכנסות  ממתן זכות שימוש במותג -ליעד  .1

(, שיעור מס שולי 2020ידווח לפי בסיס מזומן )בשנת  –ב 8בהתאם לסעיף  –ישראל, בסיס דיווח 

 )א(.121סעיף 

)א(. מקום 126( לפקודה, שיעור מס חברות 1)2הכנסה מסעיף  – הכנסות ממכירת חולצות –החברה 

 בסיס צבירה בהתאם לפס"ד השומרים לחברה יש מלאי. –הפקת הכנסה בישראל, בסיס דיווח 

)א(, מקום הפקת 126(, שיעור מס חברות 1)ב()3הכנסה מסעיף  -הכנסה ממחילת חוב –החברה 

 בירה. בסיס צ – של החברה הכנסה בישראל, בסיס דיווח

( לפקודה, מועד דיווח לפי בסיס מזומן )פסק דין שור(, כלומר 4)2סעיף  – הכנסה מדיבידנד –ליעד 

 ב.125לפי סעיף  30%. מקום הפקת הכנסה בישראל. שיעור מס 2021ההכנסה תדווח בשנת 

 

 ( נראה4)2סעיף  –()ג( 1)ט()3בהתאם לסעיף  3.49%בשיעור  )ט(3הכנסה רעיונית בהתאם לסעיף  .2

ב. מקום הפקת הכנסה בישראל. ההכנסה 125בהתאם ל  30%שמדובר בדיבידנד ולכן שיעור מס של 

 . 2020תדווח בשנת 

( עסקת אקראי. משך זמן 1)2דיון האם הוני או פירותי, הכנסה מסעיף - הכנסה ממכירת הקרקע

הפקת הכנסה  קצר )ממרץ עד אוקטובר( שימוש בהון זר, מומחיות של היועץ, רווח משמעותי. מקום

)ב(. בסיס הדיווח נתון לבחירתו היות ואינו בעל מלאי 121שיעור מס  שולי  –בישראל, שיעור המס 

 )פס"ד השומרים(.

 

 –((6)2)ב 8מבחני עסק ופסיקה רלוונטית, בסיס דיווח  –( 1)2( או 6)2דיון האם   -הכנסה מהשכרה   .3

בשותפות עם גיא(. מקום הפקת הכנסה בישראל, דיווח לפי בסיס מזומן על מחצית מהסכום )מחזיק 

 )ב( במידה ומדובר בהכנסה מעסק(. 121שיעור המס שולי ) 

 

(.  מקום הפקת הכנסה בישראל. שיעור 9)2דיון האם הכנסה מסעיף מקור  - מכירת הזכויות בספר .4

 נתון לבחירתו היות ואינו בעל מלאי )פס"ד השומרים(. -. בסיס דיווח 125מס לפי סעיף 

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

נתון לבחירתו היות  -(, מקום הפקת הכנסה בישראל, בסיס דיווח 3ג)ד()125שיחול הינו מס שולי לפי 

 ואינו בעל מלאי )פס"ד השומרים(.

 

(, מלוא ההכנסה תמוסה אצלו היות ולא ניכור 2)2הכנסה מסעיף  – הכנסות מהיותו שחקן כדורגל .5

)ב(. מקום הפקת הכנסה לפי 121שולי  –הכנסה אלא שימוש )פס"ד פוסקילינסקי(. שיעור המס 

בסיס מזומן. תושב ישראל חייב במס גם על הכנסות  –ארה"ב. מועד דיווח על ההכנסה  -(4א)א()4

 שהופקו מחוץ למדינת ישראל.

 ב.124( ( או 2)2( פס"ד ברוך משולם. שיעור מס שולי )אם 2)2א או 2דיון האם  –חקן מצטיין פרס ש

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

 דיווח מזומן.

 

בר יש לדון האם מדובר בהכנסה מעגמת נפש או שמדו הכנסה מעגמת נפש, הכנסה מאי תחרות .6

 ( לפקודה. 2)2בהכנסה     ממקור 
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(, מקום הפקת הכנסה ישראל, שיעור מס    1)2מקור  -₪  100,000בגובה  הכנסה מפרסום –ליעד  .7

 )ב(,121שולי 

 נתון לבחירתו היות ואינו בעל מלאי )פס"ד השומרים(.–בסיס דיווח 

 , בסיס30%(, שיעור מס 4)2. סעיף 100,000-ל  300,000בגובה ההפרש בין  הכנסה מדיבידנד –ליעד 

 .(דיווח מזומן )פס"ד שור

)א(, דיווח לפי בסיס צבירה, 126, מס חברות מכירת ביגוד( 1)2)א(,  הכנסה מסעיף 85סעיף –החברה 

 .מקום הפקת הכנסה בישראל
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 נקודות( 25) הוצאות – 3 מספר פתרון שאלה 

 –רישא  17ה מוכרת לפי סעיף אלא מדובר בתאגיד פיננסי  ולכן הוצאת השכר הינה הוצ .1

 .הגבלת שכר תהא רק על תאגיד פיננסי

 

לא תותר  150,000=  30%*500,000שופתה מחברת הביטוח בסך של א. ההוצאה שהחברה  .2

רישא לפקודה כחלק  17תותר בהתאם לסעיף ₪  350,000כהוצאה. שאר ההוצאה בסך 

 מסיכוני העסק פס"ד שחר בן זרעים.

 25,000לפי חלקה היחסי של השנה קרי חצי שנה בסך  רהוצאות השכרת המחסן תות .ב

₪ 

בהתאם לסעיף ₪  50,000ינן עלויות השבחה בסך המיגוניות ה –התאמת המושכר  .ג

 10%( ותדרוש עליהן פחת בהתאם לתקנות שיפורים במושכר בשיעור של 4)32

 

 .( פס"ד חברה בע"מ והידרולה16)32יש לדון בהוצאות שוחד סעיף  .3

 

 חלוקת דיבידנד אינה הוצאה. .4

ות, מימון ספציפי (, פס"ד פי גליל1)17יש לדון בהוצאות מימון על הלוואה ריבית וה"ה 

 לחלוקת דיבידנד.

ואז נבחנת לעניין  17הוצאה מותרת לפי סעיף  –)ה( הוצאות מימון לתושב חוץ 18סעיף 

 )ה( האם נוכה במקור או לא טרם התשלום.18

 

)ניכוי הוצאת רכב( יש לדון אם מדובר ברכב צמוד ולא נזקף שווי  בהתאם לתקנות מ"ה .5

 .ים שלהם נזקף תותרההוצאה לא תותר ואילו לשאר הרכב

 

זכות ברכישת ידע האם מדובר ביתרון הוני או שמא הידע נשאר אצל המומחה ומדובר  .6

 שימוש קרי תמלוגים. ידע אינו נכס בר פחת.

 רישא 17לגבי הוצאות מכירת המוצר אחוז הרווחים יותרו בהתאם לסעיף 

 

 יבה מותרת או לא פס"ד אקספרס טורסדיון האם הגנ .7

 

 יש לדון האם ההוצאה מותרת וזה חלק מסיכוני העסק. –כדין הפרצה דין הפיצוי  .8
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 נקודות( 15) מיסוי תאגידים – 4פתרון שאלה מספר 

חודשים מיום  3, הבקשה הוגשה תוך 2018החברה תיחשב משפחתית החל משנת  .1

בני זוג נשואים, וישראל ביקש להיחשב  –התאגדותה, מתקיים תנאי הקרבה המשפחתית 

נישום מייצג והוא אחד מבעלי הזכויות לחלקים השווים והגדולים ברווחים ונתן הסכמתו 

 נקודה( 1)בכתב. 

חשב "חברה משפחתית" מכיוון שאינה עומדת בתנאי שחבריה יכולה להי לאחברת האחים  .2

 נקודה( 1) לפקודה(. 88הם קרובים )אח של בת הזוג אינו נחשב קרוב לפי סעיף 

לפקודה שכן  64חברת האחרים יכולה להיחשב "חברת בית" כאמור בסעיף  2018בשנת 

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

יכולה להיחשב חברת בית מתחילת שנת המס )לפי סעיף  אינהחברת האחים  2019נת בש

מגרשי חניה אינם  –( 3)ב()64כל נכסיה הם אלה המנויים בסעיף  שלאמכיוון   -)ד( לפק' 64

נכנסים לתחולת סעיף זה )במילה "בניין" לא היתה כוונה לנדל"ן במובן הרחב, אלא דווקא 

 נקודה( 1) לבניינים(.

 :2018-2019שובי הכנסה חייבת לשנים חי .3

 ניקוד הסברים 2018 

    החברה

  מועבר לנישום המייצג 300,000 הכנסות מעסק

  מועבר לנישום המייצג 150,000 הכנסות מהשכרת חנות

  מועבר לנישום המייצג 40,000 הכנסות מדיבידנד מניי"ע 

   חברת בית –חברת האחים 

( לפקו' תועבר לבעל 1)2הכנסה לפי סעיף  400,000 הכנסות שכירות

)ג( 64המניות על פי חלקו בחברה לפי סעיף 

 לפקו'

 

 0.5 רווח משערוך מקרקעין אינו הכנסה חייבת 200,000 הכנסות משערוך בניין

    ישראל

( לפקו' 4)א()64( וגם 6א)א()64לפי סעיף  (35,000) הפסד מועבר מעסק 

תקופת ההטבה הפסדים שהיו לנישום לפני 

אינם ניתנים לקיזוז כנגד הכנסות החברה 

 המשפחתית/בית

1 

הכנסה מדיבידנד מהחברה המשפחתית  10,000 הכנסות מדיבידנד מניי"ע 

( 4)א()92בקיזוז הפסד הון מניי"ע לפי סעיף 

 (1ב)125לפי סעיף  25%חייבת במס  –לפקו' 

1 

הכנסות מהשכרת דירת 

 מגורים בת"א

 ( לפקו'. 6)2הכנסות לפי סעיף  100,000

 אינו רלוונטי )התכלה( 50,000הפטור בסך 

ללא  10%מסלול של  –יש לבחון מה עדיף 

 ניכוי הוצאות או מס שולי עם קיזוז הוצאות.

 לפקו' 122לפי ס'  10%במקרה זה מסלול של 

1 

הכנסות )הפסד( ריבית 

 בחו"ל

 תלוי אם 15%או  25%חייב במס בשיעור של  20,000

 ג לפקודה.125צמוד או לא. לפי סעיף 

0.5 
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מהבית )לפי  200Kמהמשפחתית +  300K 500,000 הכנסות מעסק 

 חלקו(. חייבות בשיעור מס שולי

0.5 

 מהמשפחתית. חייבות בשיעור מס שולי 150,000 הכנסות מהשכרת חנות

 

 

 ניקוד הסברים 2019 

    החברה

  המייצגמועבר לנישום  500,000 הכנסות מעסק

רווח )הפסד( מהשכרת 

 חנות

  מועבר לנישום המייצג (50,000)

  מועבר לנישום המייצג 50,000 הכנסות מדיבידנד מניי"ע 

   מיסוי ברמת החברה –חברת האחים 

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

 2019בשנת 

0.5 

 50,000 הכנסות מחניונים

    שותפות

הכנסות ממכירת 

 מחשבים 

)א( לפק' יש לראות במלאי כנמכר 85לפי סעיף  94,000

 בסכום השווי.

1 

  45%שיעור מס שולי   ישראל

הכנסות מעסק 

 מהשותפות 

חלקו של  94K *50%הכנסות מהשותפות  12,000

הנישום בקיזוז הפסד מועבר מעסק בסך 

35K קיזוז הפסד מועבר כנגד הכנסה מעסק ,

 לפקו' 28סעיף לפי 

1 

הכנסות מעסק 

 מהמשפחתית

  45%מס שולי  500,000

הכנסות מהשכרת דירת 

 מגורים בת"א 

מס לפי סעיף  10%יש לבחור בין מסלול של  20,000

לפקו' או מס שולי ואז ניתן לקזז הוצאות  122

וגם קיזוז הפסד מהשכרת חנות מהמשפחתית 

)פס"ד גוטשל(. במקרה זה עדיף מסלול המס 

 השולי.

1 

  (1ב)125לפי סעיף  25%חייב במס  50,000 הכנסות מדיבידנד מניי"ע 

( ויועבר לשנה 1)29לא ניתן לקיזוז לפי סעיף  (10,000) הפסד ריבית בחו"ל

 הבאה כנגד הכנסה פסיבית בחו"ל בלבד

1 

הכנסות מדיבידנד 

 מחברת האחים

קיבל  - 50%חלקו של הנישום ברווחי החברה  100,000

מוסו  200אש"ח. מתוכם  300דיבידנד בסך 

ולכן יראו אתם כלא  2018ברמת היחיד בשנת 

לפי  -חולקו, גם אם חדלה להיות חברת בית 

 ( לפקו'. 1)ג()64סעיף 

אש"ח יהיה  100דיבידנד מרווחי שערוך בסך 

 ( לפקו'3ב)125לפי סעיף  30%חייב במס 

2 
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 נקודות( 20) קיזוזי הפסדים – 5רון שאלה מספר פת

 :1920שנת המס 

 פאסיבי כנגד פאסיבי חו"ל .1

 80,000הכנסה מתמלוגים                                        

 (30,000)            אוסטריה    הפסד מריבית              

 ( 20,000)     ספרד    הפסד מהשכרת בניין ב             

 30,000יתרת הכנסה מתמלוגים                 

 

 אקטיבי כנגד אקטיבי חו"ל .2

 100,000הכנסה מעסק ברזיל                                   

 (90,000)                     יוון       הפסד מעסק              

 10,000יתרת הכנסה מעסק ברזיל            

 

   הפסד מעסק נשלט ניתן להעביר ו מאחרמקזזים הפסד מעסק לא נשלט ראשית הערה :              

 בישראל. לקיזוז 

 

 10,000הכנסה מעסק ברזיל                                          

 (80,000)                           הודו    הפסד מעסק               

 (70,000)     הודו    יתרת הפסד מעסק נשלט ב              

 

 מעסק נשלט כנגד יתרת הכנסה פאסיבית חו"ל.קיזוז יתרת הפסד  .3

 (70,000)      הודו       יתרת הפסד מעסק נשלט ב

 30,000יתרת הכנסה פאסיבית מתמלוגים         

 (40,000)   יתרת הפסד מעסק נשלט חו"ל           

 

 קיזוז יתרת הפסד מעסק נשלט חו"ל כנגד משכורת /עסק/ השכרת משרד בישראל. .4

 (40,000עסק נשלט חו"ל         )יתרת הפסד מ

   80,000משכורת ישראל                                 

   40,000יתרת משכורת ישראל                        

 

 השכרת המבנה עולה לכדי עסק ולכן מדובר בהפסד שוטף מעסק המתקזז כנגד כל מקור. .5

 ( 350,000)        תל אביבהפסד מהשכרת מבנה ב              

   70,000              חנות ממתקים       הכנסה  מ              

 200,000    חנות חיפה           הכנסה מהשכרת               

 40,000יתרת הכנסה ממשכורת                       

 (40,000יתרת הפסד מעסק ישראל                 ) 
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 הכנסה מזכיה בהגרלה:

50,000-35,000 =15,000 

 20,000=  35,000-15,000 –תקרה חדשה 

 מס לתשלום 10,500= 35%* 30,000=  50,000-20,000

 

 סיכום :        

 (40,000הפסד מועבר מעסק ישראל ) .א

 במידה ויוצר הפסד עקב הקדמת ההכנסות מהשכרת המשרד הפסד זה יקוזז כנגד כל  .ב

 ב.8מקור לפי סעיף  

 

 :2020שנת המס 

נקזז בסוף שכן ניתן לקזז אותו גם כנגד רווח הון ממכירת  בספרד את ההפסד מהשכרת בניין

 הבניין

 פאסיבי כנגד פאסיבי חו"ל. .6

 50,000         הכנסה מתמלוגים          

 (40,000)         הפסד מריבית אוסטריה

  (25,000הפסד מהשכרת בניין בספרד  )

 (15,000) הפסד פאסיבי )פחת(    יתרת 

 

 הפסד משכירות שמקורו בפחת כנגד רווח הון ממכירת המבנה .7

 ( 15,000)    שמקורו בפחת ספרד הפסד משכירות 

 15,000         ספרד    רווח הון ממכירת המבנה ב

 0                            ספרד    יתרת רווח הון 

 

 אקטיבי כנגד אקטיבי חו"ל. .8

 50,000                           הכנסה מעסק ברזיל    

 (30,000)                            יוון     הפסד מעסק                 

 (40,000) הודו                             מעסק   פסדה                

 (20,000)        )נשלט(   יתרת הפסד מעסק חו"ל  

 

 מעסק ישראל  הפסד מועבר מעסק ישראל כנגד הכנסה .9

 (40,000הפסד מועבר מעסק ישראל             )       

 40,000 תל אביב   הכנסה מהשכרת מבנה ב              

 0יתרת הכנסה מהשכרת מבנה          

 

   * עדיף לקזז תחילה את ההפסד המועבר מעסק כנגד  ההכנסה השוטפת מעסק  על מנת 

 כל מקור.להשאיר יותר הפסד שוטף מעסק לקיזוז מול    
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 .+ הפסד מעסק נשלטב כנגד כל מקור8קיזוז הפסד שמקורו בהקדמת הכנסות לפי  .10

 (80,000)                                              חנות בחיפה          הפסד מהשכרת 

 (20,000הפסד מעסק נשלט חו"ל                                                               )

 70,000הכנסה ממשכורת                                                                          

 10,000                                                                          דהכנסה מדיווידנ

 40,000                          הכנסה מריבית                                                     

 ג(125מס לתשלום)סעיף  3,000=  15%*  20,000  ריבית לא צמודה            יתרת הכנסה מ

 

  . הפסד בגובה ( לא ניתן לקזז7)2הפסד מ  -  (20,000)        טרקטוריתרת הפסד מהשכרת               

 לפקודה.  22הפחת יותר בקיזוז בשנים הבאות בהתאם להוראות סעיף               

 

מידי שנה ₪  30,000התקבל גם פתרון שקבע כי יש להוסיף הוצאות פחת בסך  •

 לרווח/הפסד מהשכרת בניין בספרד. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


