
 5102 ולימיסים ב י -פתרון מקוצר 
 רווח הון - 0פתרון שאלה 

 :0סעיף 
 

 
לאחר תיקון 197 שתחילתו מיום 1.8.2013:

סעיף 96 אינו חל שכן נקבע בסעיף 96 )ב()1( לפקודה כי סעיף 96)א( לא יכול 

לגבי רווח הון ממכירת נכס שהוא רכב נוסעים פרטי ששימש בידי המוכר להשכרה. 

הערות:

* מי שלא יתייחס בכלל לס' 96- לא  ירדו לו נקודות

* מי שיתייחס למכירות כאל מכירות של מלאי עסקי מכיוון שחל סעיף 100

יקבל ניקוד ובלבד שינמק זאת היטב

מכירת רכב 1:

56000תמורה

* תתקבל גם תשובה שמפחיתה את הוצאות =4000+(2*1-0.15)*4600060000י.מ.מ

האחזקה על פני שנה אחת

10000רווח הון

=105/100*(4000*46000-0.5)46200י.מ.מ.מ200סכום אינפ' פטור

9800רווח הון ריאלי

חייב בשיעור מס של 25%

מכירת רכב 2:

=7300075000-2000תמורה

=(0.5*1-0.15)*6290068000י.מ.מ

10100רווח הון

0סכום אינפ' פטור

10100רווח הון ריאלי

חייב בשיעור מס של 25%

 
 

 :5סעיף 

 



 :3סעיף 

 

 :4סעיף 
מכירת קרקע:

1000000תמורה

600000מ.מ

400000רווח הון כולו ריאלי

100000מס לתשלום- 25%

סעיף 93 פירוק חברה:

חישוב המזומנים שנותרו בחברה:

סה"כ מזומנים:

600000מזומן

900000מהקרקע

300000חייבים

100000-ספקים

1700000

 

 



סעיף 94-

חישוב אחוז המניות הנמכרות בפירוק ועלותן:

תנועה :

עלותערך נקוב

10,000200,000רכישה 1.1.11

10,0000הטבה 100%- 1.7.11

20,000200,000

=5,000-100,000400,000X5,000/20,000-מכירה 1.10.11

15,000100,000

15,0000הטבה 100%

30,000100,000ס"ה

=15%30,000/200,000שיעור ההחזקה במועד הפירוק

100,000עלות המניות הנמכרות בפירוק

חיושב המס ברמת בעל המניות:

255000תמורה

100000מ.מ

155000רווח הון

0סכום אינפ'

אין רר"ל שכן מדובר ביחיד שרכש את המניות לאחר 01.1.03רר"ל

155000רווח הון ריאלי

רואים ביום ההכרזה על הפירוק כיום המכירה ולכן סך התקופה היא 3 שנים.

חייב ב-5166725%ריאלי לפני מועד השינוי- 1/3- 

חייב ב-10333330%ריאלי אחרי מועד השינוי- 2/3

 

 

 

 אופציות לעובדים - 5פתרון שאלה 

 0 אירוע

1. 

 מס אירוע אין – נאמן י"ע 111 סעיף דרך נסחרות חברה של אופציות הקצאת – 1.1.1111

 מס אירוע אין – נאמן ידי על וחזקותמ עדיין, למניות המרה –1.11.1111

 .מס אירוע – לעובד מהנאמן המניות העברת –1.0.1111

 

 111,111*11=1,111,111                               מניה שווי

 111,111*1+ 111,111* 0(=111,111)                       רכישה הוצאות

 1,111,111                              הטבה שווי

 

 11*111,111=1,111,111              בהשקעה שווי ממוצע

 (111,111)                       רכישה הוצאות

 011,111                      נטו ממוצע שווי



 

 011,111                         פירותי מרכיב

 14%                       שולי מס שיעור

 144,111                                מס חבות

 

 1,111,111-011,111=111,111                            הוני מרכיב

 (111,111)          ערך מניירות הון הפסד

 11% של בשיעור   111,111                     הוני מרכיב יתרת

 

 – העובד של העבודה הכנסת בגובה הינה( 1()ד)111 לסעיף בהתאם לחברה שיותר ההוצאה סכום

011,111 ₪. 

 

1. 

 מבין הנמוך לפי הוצאה לחברה תותר לפקודה( 1()ד)111 לסעיף בהתאם שכן תשתנה התשובה

 המעבידה לחברה התחייבותה בשל חויבה בהם השתתפות סכומי לבין העובד אצל עבודה הכנסת

 .₪ 111,111 הינו שיותר ההוצאה סכום משכך. המקצה

 

 5 אירוע

 במסלול המס אירוע( 1()ג)111 לסעיף בהתאם – נאמן ללא סחירה אופציה הקצאת – 1.1.11111

 .עבודה כהכנסת ויחויב ההקצאה במועד יהיה נאמן ללא

 1111*14=00,111           - הטבה שווי

 14%       שולי מס שיעור

  14,111₪               המס חבות

 

 מס אירוע אין – אופציות מימוש – 01.1.1110

 לפקודה' ה חלק לפי הונית מכירה – 01.0.1111

 

 41,111                    תמורה

 11,111+00,111(=14,111)            מקורי מחיר

 

 

 

 

 

 01,111                    הון רווח

 11%    הון רווח מס שיעור

 ₪ 4,111                  מס חבות

 

 

 מימוש עלות
 האופציות

 האופציה שווי
 במועד

 ההקצאה



 3 אירוע

 נרשמות שמניותיה בחברה מניה של הון רווח במסלול בהקצאה, ודהלפק (0()ב)111 לסעיף בהתאם

 המניות של שוויון ממוצע בגובה ההטבה שווי את יראו, ההקצאה ממועד יום 01 בתוך לבורסה

 ח"רו של עצתו. העניין לפי( 1)1 או( 1)1 לפי כהכנסה לבורסה הרישום לאחר ימים 01 בתום

( 0()ב)111 סעיף להוראות להיכנס החברה מעובדי מנעת 1110 אפריל לפני האופציות את להקצות

 בבורסה הרישום למועד עד ההקצאה ממועד ימים 01-מ יותר יעברו שכן, שולי מס שיעור ולשלם

 (. 01.0.1110 עד 1.1.1110מ)

 

 מיסוי בינלאומי -3פתרון שאלה 

במס  שיטת המיסוי בישראל קובעת כי תושב ישראל חייב -דיווח בגין העבודה באיטליה .א

לכן ככל שאור נחשב לתושב ישראל יהא . על הכנסותיו שהופקו בישראל ומחוץ לישראל

 .עליו לדווח על ההכנסות שהפיק באיטליה

 יש לבחון לצורך העניין האם אור נחשב לתושב ישראל בתקופת שהייתו ועבודתו באיטליה

לא ניתק את בהתאם לנתונים אור . תושבותו של אור תקבע לפי מקום מרכז חייו כאשר

כמו כן משך הזמן שבו שהה . זיקותיו לישראל ולרבות בני משפחתו שנותרו לגור בישראל

ניתן ללמוד על כך הן מהגדרת תושב חוץ ( .חודשים 4)באיטליה אינו מקים ניתוק תושבות 

 -121111אה לידי ביטוי בחוזר בוהן מעמדת רשות המיסים בעניין כפי ש( 104לאחר תיקון )

 . "עד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך מתושב חוץ לתושב ישראלקביעת מו"

מקום הפקת הכנסה מעבודה נקבע לפי מקום ביצוע  -דיווח בגין העבודה בישראל

אינה משפיעה על מקום , י חברה תושבת חוץ"העובדה כי הכנסותיו שולמו ע. העבודה

ישראל זכות מיסוי על הכנסותיו מאחר והעבודה בוצעה בישראל קיימת ל. הפקת ההכנסה

ובמקרה שלפנינו כבר )של היחיד בין אם נחשב לתושב חוץ ובין אם נחשב לתושב ישראל 

המיסים על לכן קיימת לאור החובה לדווח לרשות (.  קבענו שמדובר בתושב ישראל

 .ההכנסות שהפיק בישראל

אין הוא ( ון לעילראה די)מאחר ואור נחשב תושב ישראל אשר הפיק הכנסותיו בישראל  .ב

 .חייב במס ובדיווח על הכנסותיו שקיבל מהחברה האיטלקית בשל עבודתו בישראל

  .ג

  הכנסה באיטליה הכנסה בישראל 

  411,111 1,111,111 משכורת

מקס הוצאות מותרות  (41,111)  ניכוי הוצאות

 לפי תקרה

  010,111 1,111,111 הכנסה חייבת

  1,010,111 סך הכנסה

  014,111 מדרגותמס לפי 

  100,141 114,111 יחוס מס לכנסה

  100,141  תקרת הזיכוי

יילקחו רק מיסים  111,111  ששולמו" מיסי חוץ"

ששולמו על הכנסה 



מחוץ לישראל ללא 

 .ארנונה

הסכום הנמוך בין  111,111  גובה הזיכוי

 התקרה למיסי החוץ

  110,141 114,111 מס לאחר זיכוי

  104,111 זיכוימס חייב לאחר 

 

בני משפחתו ניתוק לתקופת הרילוקיישן צפויה להקים לאור ו, בתנאי מסוימים. 1 .ד

לא יהיה חייב במס , שב חוץוייחשב לתואר בו שהחל מהמועד , לפיכך. תושבות מישראל

ומאחר והפיק הכנסותיו מחוץ לישראל  לא יהא חייב  . על הכנסות השפיק מחוץ לישראל

לצורך קביעת מועד ניתוק התושבות יש להתייחס . ב "עבודה בארהבמס על הכנסותיו מ

ין כי בתשובה זו אין חובה לדון במכלול יצו. פקודה 1להגדרת תושב חוץ הקבועה בסעיף 

 .התנאים הדורשים ניתוק תושבות 

 

, ותחת התקיימות מכלול התנאים בהגדרה ,לפקודה 1הגדרת תושב חוץ בסעיף הבשל . 1

ולפיכך אין . י בין מועד ניתוק התושבות כפי שנקבע בשאלה הקודמתלא צפוי לחול שונ

 .ת המס הראשונהה על חבות המס בישראל של אור בשנהשפע

 

 .'א111יש להתייחס להוראות סעיף . 0

הסעיף קובע כי ניתוק תושבות מביא לאירוע מס שבו רואים את הנכסים 

 .התושבות שבבעלות היחיד כאילו נמכרים ביום שקודם למועד ניתוק

במועד הניתוק או : אופן חישוב המס החייב יכול להיעשות תחת שתי חלופות

 :במועד המימוש 

 .1110לינואר  1-ההנחה כי מועד ניתוק התושבות חל ב

 

 ( א)'א111במועד הניתוק לפי : ' חלופה א

 111,111תמורה 

  111,111 עלות   

 011,111רווח       

 01ור המס הקבוע בסעיף כל הרווח יחויב בישראל בשיע  

   

 ( ב)'א111במועד המימוש לפי : ' חלופה ב

 111,111תמורה 

  111,111 עלות   

 111,111רווח       

הרווח שחייב בישראל יחושב לפי החלק הלינארי המתייחס לתקופה בה היה  

 .תושב ישראל

 021*    111,111=   111,111:  רווח חייב בישראל 



 

 וי מקרקעיןמיס - 4פתרון שאלה 

 נקודות 01 –חלק א 
 

 12121111 –יום מכירה 
 1,111,111שווי מכירה 

 12121011(: א)01יום רכישה לפי הוראות סעיף 
 ₪  11=  120*111,111211,111 –שווי רכישה 

 
 ₪  11,111=  120*11,111 –הוצאה בגין מס רכוש             

 ₪  11,111 –ט "הוצאות שכ 
    

 ₪  01,111=  11+11,111+11,111 –יתרת שווי רכישה  
 
 :שבח 

    1,111,111 – 01,111  =000,041  ₪ 
 
 :יתרת שווי רכישה מתואמת 

     11*111,111201  =10,000 
     11,111*111,111241,111  =10,010  ₪ 
 01,010= כ "סה     

    :סכום אינפלציוני 
     11+11,111 ( =11,111) 
     01,010-11,111  =10,104  ₪ 

 
 :סכום אינפלציוני חייב 

     11*111,111211,111  =01    
     01-11  =11  *11%  =1.1  ₪ 

 
   :שבח ראלי 

     000,041 – 10,104  =011,040  ₪ 
 
 :חלוקה ליניארית 

 ₪  000,110=  011,040*14%*10210=  1תקופה      
 ₪  01,110=  011,040*11%*11210=  1תקופה      
 ₪  4,110=  011,040*11%*1210=  0תקופה      
 ₪  110,000 -כ מס על השבח הריאלי "סה     
 1.1מס אינפלציוני חייב      
  ₪  110,411.1 –כ מס שבח "סה     

       
  

       
 :יחיד שקיבל אגב פירוק חברה שהכנסתה מעסק –( 1()ד)א14מס מוגבל לפי סעיף  
 11%*000,041  =111,100  ₪ 
 

 נקודות  2חלק ב  
 

אם החברה לא הייתה חברה שהכנסתה מעסק הרי ששיעור המס המוגבל היה נקבע לפי 
 (:0()ד)א14סעיף 

 10%*000,041  =110,100   ₪ 
 
 

 
 

 

 



 

 מ"מע - 2פתרון שאלה 

 

על  יבוא טובין  "( החוק: "להלן) 1001 -ו"לחוק מס ערך מוסף התשל 1בהתאם לסעיף  .1

חל עם פדייתם של הטובין ( א)10בהתאם לסעיף , מועד החיוב. מ"ל יוטל מעלישרא

 .מ הכלול ברשימון היבוא"ובמועד זה על החברה לשלם את המע, מפיקוח המכס

 

 :מס תשומות

 1000  –ו "התשל, לתקנות מס ערך מוסף( א)11תקנה  -למכירה  0ייבוא רכבי מאזדה 

ברכישה או יבוא של רכב פרטי לא יהיה ניתן  קובעת כי מס התשומות"(  התקנות: "להלן)

קובעת כי הוראות אלו לא יחולו ככל והייבוא או הרכישה נעשו ( א()1( )ב) 11תקנה . לניכוי

וזאת לגבי רכב שאין בו שימוש ואינו מיועד לשימוש , בידי עוסק שעיקר עסקו מכירת רכב

חברה רשאית לנכות את לחוק ה 04ובהתאם לסעיף , לפיכך. לבד ממכירתו במהלך העסק

לחוק  00י סעיף "עפ.  מס התשומות הכלול ברשימון היבוא שהוצא על שמה כבעלת הטובין

 .1111ח התקופתי לחודש אוגוסט "רשאית החברה לכלול את רשימון היבוא בדו

 

לתקנות ( ב)1בתקנה " רכב פרטי"הגדרת  –ייבוא פורד אקספולרר לשימוש מנהל החברה 

פורד אקספולרר כלול . ים המפורטים בתוספת הרביעית לתקנותכוללת גם את הרכב

ל "היות והרכב נועד לשמש את מנכ". רכב פרטי"בתוספת הרביעית ולכן הינו בגדר 

 . הרי שמס התשומות ביבוא הרכב לא יותר בניכוי, החברה

ניכוי מס תשומות  בגין רכבי המאזדה בלבד בסך : השפעה על הדוח התקופתי

 (נקודות 0)   1,011,111=14%*111*01,111

 

 

לחוק חייבת  1י סעיף "ועפ,  לחוק 1כהגדרתה בסעיף " עסקה"מכירת הרכב הינה בבחינת  .2

 ) . מכירת ציוד)שכן מדובר בנכס ששימש את החברה לצורכי העסק , במס

כלול בין הרכבים " )רכב פרטי"אשר הינו בגדר , רובר' מדובר במכירת רכב מסוג ריינג

בהתאם . ל החברה"ואשר נרכש לשימושו של מנכ( ספת הרביעית לתקנותהמפורטים בתו

, החברה לא הייתה רשאית לנכות את מס התשומות ברכישתו,  לתקנות 11להוראות תקנה 

כי מכירת נכס שעל פי דין לא ניתן , לחוק  הקובע( 1)01ולפיכך יחול בגין המכירה סעיף 

 .(עקרון ההקבלה)ורה ממס היה לנכות את מס התשומות בעת רכישתו תהא פט

היינו המחיר שהיה משתלם בתנאים , לחוק 11לגבי מחיר העסקה יחולו הוראות סעיף 

שכן מדובר בעסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים , (₪ 101,111מחיר שוק )רגילים 

לחוק עם מסירת הטובין לקונה   11י סעיף "מועד החיוב במס  יחול עפ .(מנהל בחברה)

(124211.) 

על החברה להוציא חשבונית בהתאם לסעיפים ,  על אף שמדובר בעסקה פטורה–חשבונית 

 ( . 1024211עד יום )יום  11לחוק תוך  10-ו 11



ח התקופתי לחודש אוגוסט "לחוק החברה תכלול את החשבונית בדו 00י סעיף "עפ -דיווח 

 .בעסקאות הפטורות 1111

 (נקודות 0) 101,111 בעסקאות הפטורות : השפעה על הדוח התקופתי

 

 

 1כהגדרתה בסעיף " עסקה"מכירת כלי הרכב החדשים לבני הזוג שומרוני הינה בבחינת  .3

. י עוסק במהלך עסקו"שכן מדובר במכירת נכס ע, לחוק חייבת במס 1י סעיף "ועפ,  לחוק

י "מועד החיוב במס  יחול עפ. התמורה שהוסכמה בין הצדדים – 101,111מחיר העסקה 

בעת קבלת המקדמה טרם חל מועד החיוב ולכן . לחוק עם מסירת הטובין לקונה 11סעיף 

 . על החברה להוציא קבלה בלבד

יום ממועד החיוב  11לחוק על החברה להוציא חשבונית תוך  10בהתאם לסעיף –חשבונית 

.  020211שומרוני עד ' ולגבי רכבה של הגב  1024211כלומר לגבי רכבו של מר שומרוני עד –

 . א"כ₪  101,111שבוניות יוצאו בסכום של הח

ח התקופתי "לחוק החברה תכלול את החשבונית הראשונה בדו 00י סעיף "עפ -דיווח 

שומרוני ' בגין רכבה של הגב, החשבונית השנייה. בעסקאות החייבות 1111לחודש אוגוסט 

את  פ הנתון החברה נוהגת להוציא"תיכלל בדוח התקופתי לחודש ספטמבר  היות וע

  . פ חוק"החשבונית ביום האחרון האפשרי ע

מ עסקאות  "מע. 101,111בעסקאות החייבות : השפעה על הדוח התקופתי של אוגוסט

 (נקודות 0)     10,111= 14%*101,111

 

לתקנות על מכירת רכב פרטי משומש בידי עוסק שעסקו קניית כלי רכב  1בהתאם לתקנה  .4

לחוק  והמס ישולם על ההפרש שבין מחיר  1 'משומשים ומכירתם יחולו הוראות ס

 . המכירה של הרכב למחירו בעת הרכישה

ויחולו , במקרה זה מדובר בעוסק אשר רכש את כלי הרכב הפרטיים מאדם פרטי 

הוראות הסעיף מתקיימות רק לגבי מכירת רכב ברווח , עם זאת .  הוראותיו של  סעיף זה

 .מ "וח למעולכן רק מכירת רכבו של מר שומרוני תדו

חשבונית בגין מכירת רכבו של מר שומרוני . אין: השפעה על הדוח התקופתי של אוגוסט

 (.נקודות 0. )11,111תוצא בספטמבר ותיכלל בדוח ספטמבר בעסקאות החייבות 

 

, לפיכך". טובין"לחוק היות ומועטו מהגדרת  1בסעיף " נכס"מניות אינן נכללות בהגדרת  .5

ועסקת מכירת המניות לא תתחייב ,  כהגדרתה בחוק" עסקה"מכירת מניות לא תחשב ל

 . מ"במע

לחוק קובע שאין לנכות מס על תשומות אלה אם הם שימשו לעסקה החייבת  11סעיף 

 11בהתאם לסעיף , מכירת המניות  אינה בגדר עסקה החייבת במס, מכיוון שכאמור. במס

ד "ט ששולם לעו"נית שכלחוק החברה לא תוכל לדרוש את מס התשומות הכלול בחשבו

 . בגין  מכירת המניות

 (נקודות 0. )אין השפעה על הדוח התקופתי

 


