
 6102ינואר מיסים ב  -פתרון 
 

 רווח הון - 2פתרון שאלה 
 

 :מכונות השקה

ניקודתאריך

  200,000תמורה 31.12.2014

   200,000עלות1.1.2006

  180,000-פחת נצבר

20,000    1

     10,000עלות שיפוץ1.1.2010

      5,000-פחת שיפוץ

5,000      1

175,000  

7,000      1

625         1

167,375  

167,375  

111,583  

55,792    

2

2011201220132014

    27,896  27,896    27,896     27,896לפני השינוי-20% 

    13,948  13,948    13,948     13,948לאחר השינוי-25%

    41,844  41,844    41,844     41,844סה"כ הכנסה נפרסת

10%10%10%10%שיעור המס )מעל גיל 60(

       16,738      4,184    4,184      4,184       4,184מס תאורטי

ביאור

פריסה לשנות המס 2011-2014

(135/100-1)*40,000

(135/120-1)*5,000

6/9

3/9

רווח הון ריאלי לפני מועד השינוי

אינפלציוני 1

רווח הון ריאלי

אינפלציוני 2

רווח הון ריאלי לאחר מועד השינוי

רווח הון ריאלי

רווח הון

יתרת מחיר מקורי שיפוץ

יתרת מחיר מקורי עלות

 
 



 :ניירות ערך סחירים

 

ניקוד

350,000       

-460,000      

-110,000      

-90,000       2

-20,000       

ניקוד

שתי חלופות לחישוב רווח ההון

חלופה 2חלופה 1

       400,000         400,000תמורה

      180,000-        180,000-עלות

          25,000-הוצאות מימון

       220,000         195,000רווח הון

30%25%2שיעור המס

        55,000           58,500מס לתשלום

ניקוד

100,000

25%0.5

25,000        

ניקוד

120,000

30%0.5

36,000        

-5,000      1

       111,000סה"כ מס

הסבר

הגדרת קרוב -סעיף 88

יעקב בעל מניות מהותי- מחזיק מעל 10%

סעיף 4

סעיף 3

יעקב אינו בעל מניות מהותי,אביה של רחל אינו קרוב של יעקב

הגדרת בעל מניות מהותי- 88

הסבר

שיעור המס

מס לתשלום

הסבר

סכום הדיוידנד

סעיף 1

עלות 

תמורה

הפסד הון

סעיף 101א)ב( / סעיף 91

שיעור המס

הפסד הון מהפרשי שער שאינו בר קיזוז- פס"ד כלל 

ופס"ד ארקין

סכום הדיוידנד

הסבר

הפסד הון ניתן לקיזוז כנגד רווח הון או כנגד דיוידנד ממניות ונילה

הפחתת המס בסך 5,000 ₪ לפי תחשיב כדלקמן: 20,000* 0.25  

מס לתשלום

סעיף 2

הפסד הון בר קיזוז

100,000*0.9

 
 



 :ניירות ערך לא סחירים

 

ביאורניקודמס לתשלוםשיעור המס

חברה 

1

מנחם

  7,500,000 תמורה

11    220,000-תמורה מיוחסת להלוואה

  7,280,000תמורה מיוחסת למניות

  7,280,000תמורה מיוחסת למניות

22      96,000-עלות

  7,184,000רווח הון

  7,184,000רווח הון ריאלי

     706,000סה"כ רר"ל

23            10%6,000       60,000רר"ל עד המועד הקובע

23         30%193,800     646,000רר"ל לאחר המועד הקובע

  6,478,000רווח הון ריאלי לאחר רר"ל

15      50%1,169,639  2,339,278רווח הון ריאלי עד המועד הקובע

15         25%809,750  3,239,000רווח הון ריאלי לפני מועד השינוי

15         30%377,883  1,259,611רווח הון ריאלי לאחר מועד השינוי

      2,557,072סה"כ מס לתשלום

ביאור 1 - סעיף 94א

ביאור 2 - סעיף 94

       30,000חולקו מניות הטבה בסך של

40%20000/50000חלקו במניות החברה

       12,000מניות הטבה שהתקבלו

       12,000מניות הטבה שהתקבלו

       20,000מניות שנרכשו בתמורה

       32,000סה"כ מניות )הטבה + עיקריות(

50%       16,000כמות מניות שנמכרה

2

     192,000סה"כ עלות מניות עיקריות והטבה

50%אחוז המניות שנמכרו

       96,000עלות המניות

מדובר בנכס המהווה מלאי ולכן אין רווח הון

 יש לייחס להלוואה תמורה בגובה הההלוואה הממודדת

 

 



ביאור 3 - סעיף 94ב

20%16,000/80,000חלקן של המניות הנמכרות 

1.5חישוב רר"ל לכל התקופה

חשבונאי

  3,530,000י.ס. 

            -י.פ.

  3,530,000רר"ל חשבונאי לכל התקופה

מיסוי

סה"כדיוידנדמס חברות הכנסה חייבתשנות המס

1996-2001600,000     -150,000             450,000      

2003-20144,400,000  -1,100,000          -100,000        3,200,000   

3,650,000   

  3,530,000רר"ל חשבונאי לכל התקופה

  3,650,000רר"ל מיסוי לכל התקופה

  3,530,000רר"ל לכל התקופה

     706,000רר"ל לכל התקופה-מניות נמכרות

1.5חישוב רר"ל עד המועד הקובע

חשבונאי

     600,000י.ס. 

י.פ.

     600,000רר"ל חשבונאי עד המועד הקובע

מיסוי

סה"כהפסדים מס חברות הכנסה חייבתשנות המס

1996-2002600,000     -150,000             -150,000        300,000      

300,000      

     600,000רר"ל חשבונאי עד המועד הקובע

     300,000רר"ל מיסוי עד המועד הקובע

     300,000רר"ל עד המועד הקובע

       60,000רר"ל עד המועד הקובע- מניות נמכרות

10%0.5שיעור מס רר"ל עד המועד הקובע

30%0.5שיעורימס רר"ל לאחר המועד הקובע

ביאור 5

לאחר השינוימקובע עד השינוי מהרכישה עד הקובעתקופת בעלותסה"כ תקופת הבעלות

92.5                  186.50מהרכישה עד הקובע

100%36%50%14%מהקובע עד השינוי

      899,722      3,239,000           2,339,278  6,478,000רווח הון ריאלי לאחר רר"ל

סעיף ב

2דחיית המכירה תגדיל את הרר"ל ותגרום להסתת רווח החייב במס לינארי )50%/25%/30%( לרווח החייב במס של 30%.

3,530,000*20%

רר" מיסוי עד המועד הקובע

300,00*20%

רר" מיסוי לכל התקופה

 



 אופציות לעובדים - 1פתרון שאלה 

 :'נדרש א

 .לאחר שנה ניתן לממש את המניות  -במסלול הכנסת עבודה  201סעיף 

 . מס אירועהמרת האופציות למניות אינה 

 –ב ( 1)1אירוע מס ולכן יש לחשב את המס בגין הכנסת העובד מסעיף א היהעברת המניות לעובד 

2.21.22: 

 ( 000*00)       100000תמורה                 

 ( 2500200*10*000)       ( 0000) עלות                   

 (0200250*02*000)       (0041) תוספת מימוש 

 220500            רווח         

 . ₪ 50500=00%*220500והעובד ישלם מס של ₪  220500בחברה תותר הוצאה של 

 :  28.821ביום 

 על מניותהנחה כי אינו ב)יש מימוש נוסף אך הפעם באופן פרטי כרווח הון בשיעור מס משוקלל 

 (.מהותי

   000000תמורה        

                                         ( 100000) עלות         

 240000רווח           

  ימוסה 00000ההפרש בסך . וכולו פטור 00000=1000250-2*100000הסכום האינפלציוני הוא 

 . ₪ 20721בסך  12.0%בשיעור מס משוקלל של  

 .  ₪ 70150כ "סה = 50500ועוד ( רווח ההון )  20721:  חבות המס הכוללת של העובד היא 

 

 : 'נדרש ב

במקרה זה המימוש מתבצע לפני שחלף . יש מימוש -מרה של האופציותביום ההנמכרו אם המניות 

לשלם את המס הגבוה שיחול מבין  דרשיהעובד י. 201של סעיף  הפרהיש ועל כן  זמן של שנה פרק

 : הבאות חלופותה 1

 .מימוש0המס החל בעת ההקצאה משוערך ליום ההפרה. 2

 .המס החל ביום ההפרה. 1

 :חישוב ליום ההפרה



  70*000     120000              תמורה 

 2000200*10*000(     70000)            עלות     

   20*000    ( 00000)תוספת מימוש              

 200100               רווח              

 00004 =00%*200100:   המס החל הוא 

 :חישוב ליום ההקצאה 

 40* 000           200000 תמורה     

  10*000(           40000)עלות        

 20*000*0200200  (10000)   מ.ת

        00401רווח         

 40007= 2000200*00451=  00%*00401:   המס החל הוא 

 .זהו המס שיחול על העובד - גבוה יותרביום ההקצאה הצמוד המס שמאחר 

 .ברהההוצאה בכל מקרה תותר לח

 

 :' נדרש ג

 כאשר אצל ₪   220500ולא ₪  200000השינוי בתשובה הוא כי ההוצאה שתותר למעביד היא 

 .העובד אין שינוי בתשובה

 

 :' נדרש ד

תותר מאחר לחברה וההוצאה  0במסלול ללא נאמן המיסוי הוא ביום ההקצאה כהכנסת עבודה

 .יש מחיר למניה וניתן לכמת את שווי ההטבהש

 : המס יעמוד עלו (יום ההקצאהלישוב ח) לעיל 'בסעיף בחושב  הרווח כבר

00401*00%=00451 ₪. 

 . ₪ 00401בחברה תותר הוצאה של 

 

 

 



 מיסוי בינלאומי -3פתרון שאלה 

 :'נדרש א

 :ז"אם מדובר בחנ -יש לבדוק לגבי כל אחת מהחברות הזרות

ודקים ברמת אשכול גם אם ב)ז "נסתה עסקית ולכן לא מדובר בחנרוב הכ - Kovaחברת  .א

עדיין מדובר בחברת האם העסקית שלא תחשב  -החברות ורוב ההכנסות פאסיביות

 (ז"לחנ

 . ז"בידי תושבי ישראל  ולכן לא מדובר בחנ 50%-החברה מוחזקת מתחת ל -Betחברת  .ב

 :יש עמידה בחמשת התנאים של הסעיף. ז"מדובר בחנ -Hatחברת  .ג

 החברה תושבת חוץ 

 מות למסחר בבורסההזכויות בה אינן רשו 

 רוב הכנסותיה פאסיביות: 

התנאי מתקיים  -ניתן לבדוק תנאי זה גם ברמת אשכול החברות) 7500000> 0000000

בכל מקרה ניתן ניקוד למי שבדק את רוב ההכנסות גם ברמת החברה  -גם כך

 (.הבודדת

  25%שיעור המס החל על הכנסה פאסיבית אינו עולה על: 

5000000*%20  +1500000 *%10 

 20.00% =               7500000 

 

  בידי תושבי ישראל 50%החברה מוחזקת מעל: 

 :Kovaחישוב אחוז ההחזקה של תושבי ישראל המחזיקים בחברת 

 4% -מר חורי

 00% -רינת חורי

 10% -נכסי משפחת חורי

 5% -מגן' גב

 21% -מר סגל

 תושבי ישראל מחזיקים במניות  70%כ "סהKova 

יש לבחון את שיעור ההחזקה במישרין בחברת ( א()1)ב75סעיף י "מכאן שעפ

Hat  40%העומד על. 

  

 :'נדרש ב

 -(21()א)ב75י סעיף "עפ" רווחים שלא שולמו"חישוב 

 . ₪ 7500000 -הרווחים שמקורם בהכנסה פאסיבית

  -המס החל על ההכנסות הפאסיביות

5000000*20% =500000 



1500000*10% =500000 

 7500000 – 500000 – 500000=  4500000" שלא שולמו רווחים"כ "סה

 (:1)-ו(2()ב)ב75חיוב בעלי השליטה בחברה לפי סעיף 

 4500000*  40%= 0000000 -ברווחים שלא שולמו  Kovaחלק חברת 

 :חלקם של הישראלים היחידים

  מאמצעי  20%-נחשב לבעל שליטה שכן מחזיק יחד עם קרובו למעלה מ -מר חורי

 (:אך ממוסה רק על חלקו)ברה השליטה בח

 . 00%יחויב בשיעור מס של ₪  100000=  4%*  0000000

 00% של מס בשיעור חויבת ₪ 2270000=  00%*  0000000בעלת שליטה   -רינת חורי 

 (לא נדרש בשאלה)אינו תושב ישראל ולא יחויב במס  -מר נחום  

 חויב במס חברות ת 700000= 10%*  0000000בעלת שליטה  -מ"נכסי משפחת חורי בע

 (לא נדרש בשאלה לחשב את חבות המס שלה)   14.5%

 אינה בעלת שליטה ולא תחויב במס  -מגן' גב 

 יחויב במס על פי החלק היחסי של תקופת ההחזקה באותה . בעל שליטה -מר סגל

 :שנה

 00%יחויב בשיעור מס של ₪  100000= 21%*  201*  0000000

 

 :'נדרש ג

יש להפחית מהתמורה את סכום הדיבידנד הרעיוני ובלבד ששולם עליו מס  -(2)(ה)ב75י סעיף "עפ

 :ועד למועד המכירה הוא טרם חולק כדיבידנד

 200000000   -התמורה

 ( 2270000)       -בניכוי

 0000000 תמורה חדשה  

 (2000000)  מ .מ

  7000000 רווח הון 

 

 



 מיסוי מקרקעין - 4פתרון שאלה 

 2סעיף 

קבע ליום פטירת המוריש יום הרכישה י - 2.0.02התקבל בירושה ממוריש שנפטר לפני ש הנכסחצי 

 .( (ו()2)07( + 2()א)14סעיפים )לשווי במועד הפטירה יקבע ושווי הרכישה 

יום  ולכן 41פטורה ממס לפי סעיף  העברה זו -שהתקבל בהעברה ללא תמורה מקרובנכס חצי ה

 מס שהיה על המוריש לשלם אילו היה מוכר את הנכס בעצמוהרכישה ייקבעו לפי הרכישה ושווי ה

 (8'נק 1) ((.ז()2)07+ סיפא  10סעיפים )

 :לאור האמור יש לפצל את שווי המכירה לשניים

 

 מחצית שהתקבלה בירושה   מחצית שהתקבלה במתנה  

 0000000      0000000   -שווי מכירה  

 2.2.2000   (2000שנת המס ) 2.0.2000   -יום רכישה 

 (000550)      (070002)  -** יתרת שווי רכישה

 7450050  0מ "כולו ריאלי מאחר ושע   -    7410000    -שבח 

 

( 0( + )2()ד)א00 לפי הוראות סעיפים יםמס היסטורייחולו שיעורי שהתקבל במתנה הנכס על חלק 

 :לכן.  1025מבוצעות בשנת למכירות ה 20%שיעור זה עומד על 

2000070  =7410000 X 20%. ( נק 281זכאות וחישוב מס היסטורי') 

 

 .לחוק( 2()2ב)א00בהתאם להוראות סעיף  הנכס שהתקבל בירושה חל חישוב רגילעל חלק 

לצורך  2.2.1001)ועד יום התחילה ( 2.2.2000)מיום הרכישה   -חלוקה לינארית של השבח הריאלי 

חייב ( 2.2.1021)חלק השבח מיום התחילה ועד מועד השינוי . חייב בשיעור מס שולי( התרגיל

 .15%והיתרה בשיעור של  10%בשיעור מס של 

 ('נק 1 –חישוב מס רגיל כולל חלוקה לינארית )

 X 0700040 =7450050 X (05.5  011) 00%=  1170400   -החלק עד יום התחילה מס על 

 X 1250410  =7450050 X (20005.5.) 10%=000210      –מס על החלק עד מועד השינוי 

 X  750047  =0700040 – 1250410 – 7450050 %15=  200047  -ימס על חלק יתרה לאחר מועד השינו

            1000405 

  2000070+  1000405=  434,611  -כ מס שבח "סה

 

 מחצית שהתקבלה בירושה   מחצית שהתקבלה במתנה  

 (ח"מתורגם לש 200000001= ) 50  (ח"מתורגם לש 10000001= ) 2- שווי רכישה ** 

 :ניכויים      

 . 10נה שליש ממס הרכישה הרגיל לפי תק –( X 5% 02500000 )0=  10500  -מס רכישה במתנה       

 2000000 מחצית מהוצאות ההשבחה -  2000000   -השבחה       

 210500  ד"ט עו"מחצית משכ – 210500  -ד במכירה "עו      

 (700000)   מחצית הפחת –( 700000)   -***פחת       

 000550     070002  -יתרת שווי רכישה      



 ('נק 381 –חישוב יתרת שווי רכישה )

 X 1000000שנים   X 20.5 0%  =  2540000   -פחת ***

 1סעיף 

התאם למה ושווי רכישה ברכישה יום  וקבעיגם לחלק שהתקבל בירושה י 0בהתאם לנתון החדש

על כל השבח יחול מס היסטורי בשיעור  0לכן((. ז()2)07( + 1()א)14סעיפים )שהיה חל על המוריש 

 ('נק 1) .ואין צורך לפצל לשני חישובים 20%של 

₪  2שווי רכישה של )₪  00יש להוסיף  2בסעיף ואשר חושב חלק שהתקבל בירושה שבח של הל

התקבל ולהוסיף לתוצאת המס בגין החלק ש 20%להחיל שיעור מס של  יש0 כמו כן. (₪ 50במקום 

 .2במתנה כפי שחישבנו בסעיף 

2050005  =20% X (00  +7450050.) (1 8'נק) 

 

 3סעיף 

 .ודה ניתן לקזז הפסד זה כנגד השבחלפק 01ב לחוק וסעיף 00בהתאם להוראות סעיף 

 

 

 

 

 

 



 מ"מע - 1פתרון שאלה 

 

ממי 0 מ"לעניין מע" עוסק"המסווגת כ 0רכישת הדירה על ידי החברה - רכישת הדירה .2

במקרקעין על פי החלופה " עסקת אקראי"מהווה  0ר או מוסד כספי"מלכ0 עוסקשאינו 

אף שהוא בעל רשת 0 לעניין זה. מ"לחוק מע 2עיף בס" עסקת אקראי"השנייה להגדרת 

במישור שמכר שכן מדובר במכירת דירת מגוריו 0 אדם פרטי -נחשב מר לוי0 חנויות

. החברה הרוכשת היא החייבת בתשלום המס0 מ"לתקנות מע( א)'ב4פ תקנה "ע.  האישי

ת ולכלול על החברה להוציא חשבונית עצמי. מ"לחוק מע 7מחיר העסקה ייקבע לפי סעיף 

ית לנכות החברה רשא.  מ"לתקנות מע( 2()ב)'ב4בהתאם לתקנה 0 אותה בדיווח התקופתי

 02-ו 00התנאים בסעיפים קיום את מס התשומות הכלול בחשבונית העצמית בכפוף ל

 . מ"לחוק מע

 

החברה רשאית לנכות את מס התשומות הכלול בחשבוניות השיפוץ בכפוף  – שיפוץ הדירה

 . מ"לחוק מע 02-ו 00בסעיפים התנאים  קיוםל

 

כהגדרתה בחלופה ראשונה " עסקה"בגדר  אמכירת דירת המגורים הי - מכירת הדירה

החברה . מכירת נכס על ידי עוסק במהלך עסקו –מ "לחוק מע 2בסעיף " עסקה"להגדרת 

מ הקובע "לחוק מע( ב)5מחיר מכירת דירת המגורים ייקבע לפי סעיף . היא החייבת במס

ר "מלכ0 ירת דירת מגורים בידי עוסק במקרקעין אשר רכש דירה ממי שאינו עוסקכי במכ

 . או מוסד כספי יהא החיוב במס על ההפרש שבין מחיר המכירה למחיר הרכישה

 . נקבע כי שווי הרכישה יחושב כשהוא צמוד למדד ד אליהו ידיד"בפס

 נקודות . -  2כ לסעיף "סה

 

 

 –ו "לחוק מס ערך מוסף התשל 2סעיף ב לעניין נכס  "מכר"הגדרת  -   הפקעה ללא תמורה .1

ההפקעה בוצעה ללא המתואר במקרה 8 בתמורה גם הפקעהכוללת "( החוק: "להלן) 2075

" עסקה"ואין המדובר ב0 כמשמעותו בחוק  "מכר"תמורה ולפיכך אינה עונה להגדרת 

 . כהגדרתה בחוק

 

 . עדה למכירהיגורים שידירת מב השתמשההחברה  - שימוש בדירה מהמלאי כמשרד

שימוש "קובעת כי יראו בשימוש לצורך עצמי " שימוש לצורך עצמי"להגדרת ( 2)חלופה 

 ואה בנכס מנכסי החברה  במקרה דנן השימוש ...."בנכס מנכסי העסק שלא לצרכי העסק

להגדרת ( 1)חלופה  גם. אינו מהווה אירוע לעניין החוק שינוי הייעוד0 לפיכך .לצורכי העסק

 . כהגדרתה בחוק" עסקה"ואין המדובר ב קיימתתאינה מ" שימוש לצורך עצמי"

 

 נקודות 4 -  1כ לסעיף "סה

מדובר ברכישת פרסים לצורך  קידום מכירות של  – רכישת מוצרי חשמל ואופנוע להגרלה .0

הרי  0פעילות זו צפויה להניב עסקאות חייבותשהיות . העסקית החברה במסגרת פעילותה



הכלול בחשבוניות הרכישה של האופנוע ומוצרי החשמל יותר בניכוי שמס התשומות 

  .00התנאים בסעיף קיום בכפוף ל

 

שכן הרכב מ "לתקנות מע 2מדובר ברכב פרטי כהגדרתו בתקנה   –  יפ מרצדס'רכישת ג

   -ו "התשל0 מס ערך מוסף כלול בין הרכבים המפורטים בתוספת הרביעית לתקנות

החברה אינה רשאית לנכות את מס  0לתקנות 20 בהתאם לתקנה  "(.התקנות: "להלן)2074

  .ד שידורי קשת"פס' ר. התשומות ברכישת הרכב

 

 נקודות 1 -  3כ לסעיף "סה

 

" מכר"באחת מהחלופות שבהגדרת  כלולפיצוי נזיקי אינו  - קבלת פיצוי מחברת ביטוח .0

נזקי יבלה החברה בגין אותו קש₪ מיליון  1הפיצוי בסך  ".עסקה"ולכן אינו בגדר   בחוק

 .לעניין החוק ולפיכך אינו חייב במס" עסקה"השריפה אינו בגדר 

 

במישרין  יםקשור -והשמאי  עורך הדין שירותי - ד והשמאי"ניכוי מס תשומות עוה

סעיף להוראות  ובהתאם0 לפיכך. חייב במס ואינו" עסקה"בגדר  אינוש0 לפיצויי שנתקבל

התשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לחברה על ידי לא יותר בניכוי מס 0 לחוק 02

 .  ד אבי צמיגים"פס' ר.  עורך הדין והשמאי

 

 נקודות 1 -  4כ לסעיף "סה

 

בכנס בחיפה ניתנו לתושבי ישראל ( תושבת חוץ)שירותי הזמרת אדל  - יבוא שירותים .5

שראל וביבוא מדובר בעסקה בי0 (1) (א) 25סעיף ובהתאם לסעיף 0 לפיכך. ונצרכו בישראל

על החברה להוציא . החברה היא החייבת במס' ד4בהתאם לתקנה .  שירותים החייב במס

 . חשבונית מס עצמית שתדווח בדוח התקופתי

 ה שהניחה כי אדל היא תושבת ישראלהתקבלה גם תשוב. 

 

מס תשומות בגין טובת הנאה 0 לתקנות' א25בהתאם להוראות תקנה  - ניכוי מס תשומות

והמכירה או מתן 0 א ינוכה אלא אם התשומה נמכרה לעובד או ניתנה לו כשירותלעובד  ל

 . 20פ סעיף "השירות כלולים בדוח התקופתי של החברה כעסקאות חייבות שמחירן ע

מס התשומות הכלול בחשבונית המס רשאית לנכות את  אינההחברה בנוסף יצוין כי 

תקנה בהתאם לגם  0 םם ובני משפחותיהשהוצאה לה על ידי בית המלון בגין אירוח העובדי

 . האוסרת ניכוי מס תשומות בגין אירוח  24

 

 נקודות . -  1כ לסעיף "סה

 


