
 2016מסים ב מועד יולי  -פתרון מבחן יועצי מס 

 רווחי הון: -1פתרון שאלה 

 סוכנות ביטוח

 

  

נמכרו שלושה נכסים : פעילות סוכנות הביטוח , מוניטין שנרכש ומוניטין שנצמח

ניקודביאורמס לתשלוםשיעור המס

תאריך

                    650,000תמורה 1.1.2015

                  400,000-עלות1.7.2005

                    250,000רווח הון

10.5                    57,143-סכום אינפלציוני

                    192,857רווח הון ריאלי

20.5        20%26,391                    131,955רווח הון ריאלי לפני מועד השינוי

20.5        25%15,226                      60,902רווח הון ריאלי לאחר מועד השינוי

ניקודביאורמס לתשלוםשיעור המס

תאריך

                    150,000תמורה 1.1.2015

31                    12,500-עלות מופחתת1.7.2005

                    137,500רווח הון

40.5                      1,786-סכום אינפלציוני

                    135,714רווח הון ריאלי

50.5        20%18,571                      92,857רווח הון ריאלי לפני מועד השינוי

50.5        25%10,714                      42,857רווח הון ריאלי לאחר מועד השינוי

ניקודביאורמס לתשלוםשיעור המס

1

                    200,000תמורה 

                          -עלות מופחתת

                    200,000רווח הון

                          -סכום אינפלציוני

1        25%50,000                    200,000רווח הון ריאלי

רווח הון במכירת מוניטין שנצמח

רווח הון במכירת סוכנות הביטוח

רווח הון במכירת מוניטין שנרכש



 

 

 ניירות ערך סחירים:

 

ביאור 1 - סכום אינפלציוני

(120/105-1)*400,000

ביאור 2 - לינאריות

192,857 * 6.5/9.5רווח הון לפני מועד השינוי

192,857 * 3/9.5רווח הון לאחר מועד השינוי

ביאור 3 - עלות מופחתת

250,000עלות מוניטין

10%פחת לשנה 

9.5מספר שנים

                    237,500סה"כ פחת

                      12,500עלות מופחתת

ביאור 4 - סכום אינפלציוני

(120/105-1)*12,500

ביאור 5 - לינאריות

135,714 * 6.5/9.5רווח הון לפני מועד השינוי

135,714 * 3/9.5רווח הון לאחר מועד השינוי

ניקוד

1

120,000

30%

36,000        

ניקוד

1

1

180,000

30%

54,000        

ניקוד

80,000

25%1

20,000        

סכום הדיוידנד

שיעור המס

מס לתשלום

מס לתשלום

הסברסעיף 3

הגדרת בעל מניות מהותי- 88שלמה אינו בן זוג לפני סעיף 1 לפקודה ולכן רחל אינה בעלת 

מניות מהותית

שיעור המס

סכום הדיוידנד

שיעור המס

מס לתשלום

הגדרת בעל מניות מהותי- 88

הסבר

הגדרת קרוב -סעיף 88

סכום הדיוידנד

רחל הינה בעלת מניות מהותית, יעקב מחזיק 16% מהזכויות  

סעיף 2

סעיף 1

רחל הינה בעלת מניות מהותית, גד קרוב של רחל )צאצא של אחות( 

הסבר

למינוי מנהל הבדיקה נערכת 12 חודשים אחורה



 

 

  

ניקוד

270,000       

-140,000      

130,000       

25%1

1

32,500        

ניקוד

165,000       

-20,000       

145,000       

145,000       

-75,000       

70,000        

25%1

17,500        

ניקוד

         100,000הפסד הון

25%1קיזוז כנגד דיוידנד 

           25,000הפחתת המס

אין לינאריות -סעיף 91)ב1()1ב(

הסבר

לא בעלת מניות מהותית

סעיף 4

עלות 

תמורה

רווח הון

שיעור המס 

תמורה

הוצאות מכירה

תמורה נטו

מס לתשלום

הגדרת תמורה

הסברסעיף 5

הסברסעיף 6

מס לתשלום

תמורה נטו

עלות

רווח הון

שיעור המס



 ניירות ערך לא סחירים:

 

 

  

ניקודביאורמס לתשלוםשיעור המס

רווח הון במכירת מניות

    750,000תמורה 1.4.2015

30/500.5 * 150,000     90,000-עלות1.1.2004

    660,000רווח הון

0.5(140/100-1) * 90,000     18,000-סכום אינפלציוני

    642,000רווח הון ריאלי

642,0000.5 * 8/11.25    25%114,133    456,533רווח הון ריאלי לפני מועד השינוי

642,0000.5 * 3.25/11.25      30%55,640    185,467רווח הון ריאלי לאחר מועד השינוי

רכישה עצמית של מניות ע"י החברה

1פס"ד בר ניר וברנובסקי*    30%300,000 1,000,000סה"כ דיוידנד שקיבל ראובן

1לאור פס"ד בר ניר וברנובסקי * חלופה שנייה לחישוב רווח ההון

    750,000תמורה 

30/501* 1,000,000   600,000-עלות

    150,000רווח הון

1(140/120-1) * 600,000   100,000-סכום אינפלציוני

      50,000רווח הון ריאלי

1סעיף 91)ב1(      30%15,000      50,000רווח הון ריאלי כולו לאחר מועד השינוי

ביאור - דיוידנד 

הדיוידנד שקיבל ראובן בסך של  1 מליון ₪ שולם לדינה כתשלום בגין רכישת 50% מהמניות

ניקודביאורמס לתשלוםשיעור המס

1עלות חדש)30,000(  > יממ נכס נמכר )30,750(

      35,000תמורה 1.7.2015

(3.25 * 15% * 60,000) -60,000      30,750יתרת מחיר מקורי1.4.2012

        4,250רווח הון

0.5סכום אינפלציוני הינו  "הסכום שבו עולה.."            -סכום אינפלציוני

0.5מס חברות        26.5%1,126        4,250רווח הון ריאלי

2העברת מניות החברה המוחזקות ע"י ראובן לחברת אחזקות ע"פ סעיף 104א ובאופן זה הדיוידנד יהיה פטור ממס.

ראובן

חברת תבונה

לא ניתן לבצע שחלוף

נדרש 2

רווח הון במכירת המזגן

בתאם לפס"ד בר ניר וברנובסקי ה-2 מליון ששולמו לדינה מהווים דיוידנד שחולק ע"י החברה לדינה ולראובן שווה בשווה



 אופציות לעובדים -2פתרון שאלה 

 לוסי

 נדרש א : 

 לפקודה )נושא משרה(. 102דירקטור נכנס להגדרה של עובד בסעיף 

 אין אירוע מס –אופציות  100,000הקצאה של  – 1.1.2011

 אין אירוע מס. –המרת האופציות למניות והשארתן אצל הנאמן  – 1.1.2012

 יש אירוע מס –קבלת המניות מהנאמן  – 1.1.2013

 

 20*100,000=2,000,000                   שווי מניות                                    

 2*100,000(= 200,000)                                              עלות מימוש       

 1,800,000                                     102רווח הון לפי סעיף 

 25%                 שיעור מס                                       

 450,000                                            2013חבות המס    

 

 לפקודה. חלק ה'מכירת המניות לקרן זרה, מכירה הונית  – 1.9.2013-ב

 30*100,000=3,000,000                     תמורה                               

 (60,000)                   שכ"ט עו"ד                          

 2,940,000                  תמורה נטו                            

                             2,000,000                 מחיר מקורי                           

                            940,000                רווח הון                                  

  

 25%                              עור מס רווח הון שי

 235,000                           2013חבות מס בשנת  

 

 ( הוצאה בגין אופציות במסלול רווח הון לא תותר לחברה.2)ד()102בהתאם לסעיף נדרש ב' :   

 

 :מקס

 :נדרש א' 

 אופציות לא סחירות. 200,000הוקצו למקס  1.1.2011-ב

 מניות. 70,000לפני ההקצאה היו ברשותו של מקס  

( מהון מניות החברה 270,000/2,000,000) 13.5%לאחר מימוש האופציות )בהנחה של דילול מלא(, מקס יחזיק 

 .עליו חלות( ט)3 סעיף הוראות ( לפקודה. לפיכך9)32ויהיה בעל שליטה לפי סעיף 

 עבודה הכנסת הוא ההכנסה מקור משכך, שליטה כבעל ולא ל"כמנכ תפקידו מכוח למקס הוענקו האופציות

 מקס. של השולי המס בשיעור לחייבה ויש מדיבידנד הכנסה ולא



 האופציות המרת מועד - המימוש במועד יהיה במס החיוב מועד, סחירות לא אופציות למקס והוענקו מאחר

 .ההקצאה במועד ולא, למניות

 

 אופציות. 200,000המרה של  30.11.2011-ב

 14*200,000=2,800,000                                                       –שווי מניות 

 2*200,000(=400,000)                  עלות מימוש                                      

 2,400,000                                   מקס הכנסת עבודה בידי 

 48%                  שיעור מס שולי                                 

  1,152,000                                        2011חבות המס בשנת 

 

 לפקודה.חלק ה' מכירת המניות לקרן זרה, מכירה הונית  – 1.9.2013-ב

 30*270,000=8,100,000                    תמורה                                        

 (60,000)                   שכר טרחה                                   

 8,040,000                    תמורה נטו                                  

 70,000+2,800,000(=2,870,000)                    מחיר מקורי                                

 

 5,170,000                    רווח                                             

     

 .₪ 1,551,000בסך  2013)בעל מניות מהותי( בשנת  30%הרווח ימוסה בשיעור מס של 

 

נקבע כי לא ניתן לנכות הוצאה רעיונית שנוצרו אצל  8בהתאם לועדת פסיקה  –הוצאה בגין מקס נדרש ב' :  

 )ט( לפקודה. משכך, לא תותר הוצאה לחברה.3החברה בשל הקצאת אופציות לעובדים במסגרת סעיף 

 

 

 מיסוי בינלאומי -3פתרון שאלה 

 :1נדרש 

 נק'(: 3לפקודה ) 1ב75נבדוק האם לפנינו חברת משלח יד זרה )חמי"ז( לפי סעיף  -חברת דושי

 
 התנאי מתקיים -חבר בני אדם תושב חוץ .1
בני  4התנאי מתקיים. החברה היא בשליטתם של  -)א(76חברת מעטים כמשמעותה בסעיף  .2

 אדם, היא לא בת חברה ואין לציבור עניין ממשי בה. 
התנאי מתקיים. החברה  -לפחות מאמצעי השליטה מוחזקים בידי יחידים תושבי ישראל 75% .3

 ע"י דניאל, תומר ועידו.  80%מוחזקת בשיעור של 
התנאי מתקיים. עריכת  -לפחות מבעלי השליטה עוסקים בעבור החברה במשלח יד מיוחד 50% .4

עוסקים בעבור  60%-דין הינו משלח יד מיוחד ודניאל ועידו בעלי השליטה המחזיקים יחד ב
 החברה במשלח  היד המיוחד. 

<  1,000התנאי מתקיים  -המס מקורה במשלח היד המיוחדמרבית הכנסתה של החברה בשנת  .5
700  . 



)ד( 1ב75נק'(: דניאל הוא בעל שליטה תושב ישראל בחמי"ז וימוסה עפ"י סעיף  4מיסוי עו"ד דניאל )
 לפקודה:

 .₪ 1,000,000 -הרווחים ממשלח היד המיוחד הינם

 1,000,000*    40%=  ₪ 400,000 -חלקו היחסי ברווחים

 26.5% 2015בשנת  –)א( לפקודה )שיעור מס חברות( 126ה לפי שיעור המס הקבוע בסעיף החיוב יהי

 

 400,000*  26.5%=  ₪ 106,000דהיינו המס החל בישראל הינו 

)ה(, מכיוון שישנה חובת תשלום מס חברות זר בארה"ב של החמי"ז, יינתן 1ב75אולם עפ"י סעיף 
ר ששולם בפועל בידי החברה לפי חלק יחסי של בעל זיכוי כנגד המס החל בישראל, בגובה המס הז

 1,000,000*   20%*  40%=  ₪ 80,000השליטה. מכאן שינתן זיכוי בסך 

 106-80=  ₪ 26,000סה"כ המס שישולם בישראל ע"י עו"ד דניאל בגין החזקתו בחברת דושי הינו: 

 

 :2נדרש 

התשובה תשתנה כך שעו"ד דניאל לא יחויב כלל במס בגין החזקתו בחברת דושי שכן החברה לא תחשב כעת 
לחמי"ז )וגם לא לחנ"ז(. בעלי השליטה העובדים בחברה במשלח היד המיוחד צריכים להיות תושבי ישראל )עפ"י 

 40%רק  -"י ההרכב החדשב(. ולכן עפ75המפנה להגדרת בעל שליטה בסעיף  1ב75הגדרת בעל שליטה בסעיף 
 לא עומד בתנאי.  -)עו"ד דניאל( עובדים

 

 :3נדרש 

כמו דניאל. אין  40%-ולא ב 20%-שכן מחזיק ב 1תומר יחויב במחצית מן המס שחייב בו דניאל עפ"י נדרש 
חשיבות לכך שתומר לא עובד במשלח היד המיוחד עבור החברה. מספיק שהחברה נחשבת לחמי"ז כדי למסות 

 גם אלו שלא עובדים במשלח היד המיוחד.  -לי השליטה הישראליםאת בע

 

 : 4נדרש 

בחישוב ההכנסה של חמי"ז תושב מדינה גומלת יש לכלול גם סכומים שנוכו לצורך מס  -)ג(1ב75עפ"י סעיף 
באותה מדינה שאינם מוכרים כהוצאה או כניכוי לפי כללי חשבונאות מקובלים ובין היתר "ריבית רעיונית". 

. מכאן שכבר ₪ 1,500,000-יש לראות כסך הכנסות הריבית  ₪ 800,000כאן, שאם נוכתה ריבית רעיונית בסך מ
 . 1000<1500לא עומדים בתנאי החמי"ז שכן מרבית ההכנסה של החברה היא לא מרווחי משלח יד מיוחד 

ר רוב הכנסתה הכנסה ב ובין הית75כעת חברת דושי תחשב לחנ"ז שכן עומדת בכל תנאי סעיף  -יחד עם זאת
 ועל כן דניאל יחויבבמס בישראל כבעל שליטה בחנ"ז )לא נדרש חישוב(. 10%פאסיבית החייבת בשיעור מס של 

 

 :5נדרש 

 חברת שולי: 

 ב לפקודה:75נבדוק האם לפנינו חברה נשלטת זרה )חנ"ז( לפי סעיף 
 התנאי מתקיים -חבר בני אדם תושב חוץ .1
 מתקיים -30%-הונפקו לבורסה פחות מ .2



סביר להניח כי הכנסת דמי השכירות מהשכרת שני מגרשים לא עולה  -רוב הכנסה פאסיבית .3
לכדי עסק ועל כן מדובר בהכנסה פאסיבית. כל הכנסותיה של החברה ממקורות פאסיבים ולכן 

 התנאי מתקיים.
=  600*0%+  500*20%מתקיים:  -15%שיעור המס החל על הכנסות פאסיביות לא עולה על  .4

100           (500+600 / )100   =9% 
 מתקיים :  -מאמצעי השליטה מוחזקים בידי תושבי ישראל 50%-למעלה מ .5

ע"י דניאל וכן החזקה עקיפה של תושבי ישראל דרך חברת  30%החזקה ישירה של 
תושבי ישראל ועל כן רואים בשיעור ההחזקה של  50%דושי )בדושי מחזיקים מעל 

מאמצעי  90%(. כלומר 60%דהיינו  -רה של תושבי ישראלדושי בשולי כהחזקה ישי
 השליטה מוחזקים בידיד תושבי ישראל.

  מכאן שמדובר בחנ"ז.  

 חישוב הרווחים שלא שולמו בחנ"ז:

500,000*20%  - 500,000   +600,000   =1,000,000 

 54%=  40%*60%+  30%חלקו של עו"ד דניאל ברווחים שלא שולמו: 

)בעל  30%בשיעור מס של  ₪ 540,000בסך של  2015מכאן שנזקוף לעו"ד דניאל הכנסות מדיבידנד רעיוני בשנת 
 מניות מהותי(. 

 :6נדרש 

אחזקה  30% -מתושבי ישראל היו בעלי שליטה 50%-חברת שולי עדיין הייתה נחשבת לחנ"ז שכן עדיין למעלה מ
ישראלים ולכן  50%ושי ושולי )עדיין בדושי מחזיקים מעל אחזקה ישירה של חברת ד 24%-ישירה של דניאל ו

 תושבי ישראל.  54%= 24%+  30%(. סה"כ שליטה של 100%-רואים את זה כ

 39.6%=  24%* 40%+  30%חלקו של עו"ד דניאל ברווחים היה עומד על סך של 

 

 מיסוי מקרקעין -4פתרון שאלה 

 1סעיף 

ו לחוק נדב לא זכאי לפטור לפי פרק 49שחלפה תקופת הצינון לפי סעיף מדובר ב"דירת מגורים מזכה". למרות 

(. אמנם במועד המכירה זו דירתו היחידה 2ב)49. סעיף הפטור הרלוונטי הינו סעיף נק'( 1לחוק ) 1חמישי 

אך בתקופת המעבר נק'(,  1לעניין מס שבח שכן מכר את דירת נתניה ובניית הדירה בירושלים טרם הושלמה )

( ונדב אינו עומד בתנאי זה )דירת ת"א + נתניה( ולא חל 1.1.14חון האם זו דירה יחידה גם ליום המעבר )יש לב

 נק'(. 1) ג'.49סעיף 

 

 2סעיף 

לאור העובדה שנדב כבר ניצל חישוב לינארי מוטב במכירת הדירה בנתניה שבוצעה בתקופת המעבר, וניצל 

 נק'(. 2)שנים הוא לא זכאי לחישוב לינארי מוטב במכירה.  4 –( לפני פחות מ 1ב)49פטור לפי סעיף 

 29המתנה )סעיפים  מאחר והדירה התקבלה במתנה מקרוב אזי יום ושווי הרכישה יקבעו בכניסה לנעלי נותן

 ()ז((.1)37סיפא+ 



 

      4,000,000   -שווי מכירה  

 1.1.2008   -יום רכישה 

      (1,740,000)  -יתרת שווי רכישה** 

 )כולו ריאלי(  2,260,000    -שבח 

 

 ( חייב בשיעור מס1.1.2012חלק השבח מיום הרכישה ועד מועד השינוי )  -חלוקה לינארית של השבח הריאלי 

 .25%והיתרה בשיעור של  20%של 

 נק'( 2 –)חישוב מס רגיל כולל חלוקה לינארית 

 X 1,205,333  =2,260,000 X (4/7.5.) 20%=241,067      –מס על החלק עד מועד השינוי 

  X  1,054,667  =1,205,333 – 2,260,000 %25=  263,667       -מס על חלק יתרה לאחר מועד השינוי 

      504,734 

  

 2,000,000   -** שווי רכישה 

 ניכויים:      

    -מס רכישה במתנה       

 40,000  -עו"ד במכירה       

  –( 300,000)   -פחת ***      

 1,740,000  -יתרת שווי רכישה      

 נק'( 2 –)חישוב יתרת שווי רכישה כולל פחת 

 –ד אביגדור וימן( )ראו גם פס" 5/07***פחת בהתאם להוראת ביצוע  

     300,000  =  2% X 7.5   שניםX 2,000,000 

 

 3סעיף 

 )ב( לחוק.15קיימת חובת מקדמה לפי סעיף 



ואילך הרי שבהתאם  7.11.01 –מאחר ומכירה בחיוב רגיל המבוצעת ע"י יחיד ויום הרכישה הוא החל מה 

 X 7.5%=  300,000 –מהתמורה, סה"כ מקדמה  7.5%( לחוק המקדמה תהיה בגובה 2)ב()15להוראות סעיף 

 נק'( 1). 4,000,000

מהתמורה עד לתשלום  40%לום )ג( מכל תשלום לאחר תש15חובת המקדמה חלה בהתאם להוראות סעיף 

 .נק'( 1)מלוא המקדמה. 

 :נק'( 1)לכן מועדי תשלום המקדמה 

 1.10.15 – 100,000  מהתמורה מתוך התמורה ששולמה במועד זה(. 40%)החלק מעל 

 1.12.15 – 200,000 .)יתרת המקדמה עד לגובה התשלום( 

 

 4סעיף 

עבר( הדירה בת"א הינה דירתו היחידה של נדב ולכן )יום המ 1.1.14ג גם ביום 49כעת בהתאם להוראות סעיף 

 ( לחוק )ללא קשר לחישוב מס השבח במכירת הדירה בנתניה(.2ב)49הוא יהיה זכאי לפטור לפי סעיף 

 מע"מ -5פתרון שאלה 

 סעיף א'

 

 רכישת מגרש ודירת מגורים  .1
אקראי בהתאם במכירת המגרש מאדם פרטי )דניאל זיו( למלכ"ר מתקיימת עסקת  -מכירת המגרש 

-)להלן 1975 –לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  1לחלופה השנייה להגדרת עסקת אקראי במקרקעין בסעיף 
ב' לתקנות מס ערך מוסף, 6"(.  החייב במס הוא המלכ"ר הרוכש )העמותה(  בהתאם לתקנה החוק"

)יום  20/2/15לחוק מועד החיוב יחול ביום  28"(.  בהתאם לסעיף התקנות" -)להלן 1976 –התשל"ו 
(  על 2ב )ב()6. בהתאם לתקנה ₪ 750,000 – 7לפי סעיף  –התשלום=יום העברת הבעלות(. המחיר 

א)א( לתקנות 15העמותה לדווח על עסקת אקראי באופן שיש לדווח על עסקה אקראית כאמור בתקנה 
עם הגשת "תקנות הרישום"( ולשלם את המס המגיע -)להלן 1976 -מס ערך מוסף )רישום(, התשל"ו

 הדוח.

 

בהתאם לחלופה השנייה להגדרת עסקת אקראי מכירת דירת מגורים מאדם פרטי  -מכירת הדירה 
 למלכ"ר אינה בגדר עסקת אקראי  ואינה חייבת במע"מ. 

 

 מכירת מבנה העמותה .2
 

במכירת מבנה המשרדים של העמותה מתקיימת חלופה שניה של עסקת אקראי במקרקעין בהתאם 
 לחוק . החייב הוא העמותה המוכרת.  1להגדרת עסקת אקראי במקרקעין בסעיף לחלופה השנייה 

ב' 6אדם פרטי, התקיימה עסקת אקראי במקרקעין, ובהתאם לתקנה –בעת רכישת המבנה מלאה מאיר 
א)א( 15הועברה החבות במס לעמותה. על העמותה היה לדווח על עסקת אקראי בהתאם להוראות תקנה 

 את המס המגיע עם הגשת הדוח.לתקנות הרישום ולשלם 



 

א לחוק, במכירת הנכס, העמותה יכולה לנכות מהמס שעליה לשלם בגין מכירת הנכס 43בהתאם לסעיף 
( כשהוא צמוד ₪ 320,000 –( והשבחתו )תוספת הבניה( ₪ 5,500,000את המס ששולם ברכישת המבנה )

 למדד. 

 מכירת הציוד המשרדי .3
 

מכירת הציוד המשרדי על ידי העמותה אשר רשומה לעניין מע"מ כמלכ"ר אינה עונה על החלופות 
 לחוק ואינה חייבת במע"מ.  1השונות להגדרת "עסקה" בסעיף 

 

 סעיף ב'

והושכר למגורים יותר מחמש שנים יחול במכירתו פטור בהתאם  1979היות והבניין אושר לאחר שנת 
( לא חלה על בניין שאושר  ע"פ חוק עידוד השקעות הון. בהתאם 2)1ן , תקנה א( לחוק. כמו כ1)31לסעיף 

 לחוק(.  41מס תשומות בגין רכישת הקרקע ועלויות הבניה לא יותר בניכוי )סעיף –

 ( לחוק. 1)31השכרת הדירות למגורים פטורה בהתאם לסעיף 

 לחוק(. 41ת פטורות )סעיף מס תשומות בגין הוצאות התחזוקה לא יותר בניכוי, שכן שימש לעסקאו

 לחוק.  1מכירת בניין המגורים היא "עסקה" ע"פ החלופה ראשונה להגדרת עסקה בסעיף 

 א( לחוק עסקת מכירת הבניין היא עסקה פטורה.1)31כאמור לעיל, בהתאם לסעיף 

 תחויב מלוא  20/2/16וביום    2/1/16(. מקדמות יחויבו ביום 1)29-ו 28מועדי החיוב בהתאם לסעיף 

 היתרה. 

)ב( לחוק, בעסקה פטורה ממס, תוצא חשבונית במועד שבו היה צריך להוציאה אילו 46בהתאם לסעיף 
 וח התקופתי.  יום. יש לכלול את החשבונית במסגרת העסקאות הפטורות בד 14 –הייתה חייבת במס 

 

 

 'גסעיף 

 

לחוק מעניק את הזכות לנכות מס תשומות רק למי שהינו עוסק אך לא למלכ"רים ולמוסדות  38סעיף 
כספיים. ואולם חוק מע"מ מטיל לפעמים את המס גם על מלכ"רים ומוסדות כספיים המוכרים 

להם את הזכות  מקרקעין )במסגרת עסקת אקראי. המחוקק קבע  בסעיף זה הוראה מקלה והעניק
א לחוק כולל הוראות 43לנכות  מהמס שהם חייבים בו את המס ששולם בעת רכישת המקרקעיןסעיף 

מקלות נוספות מעבר לעקרון הבסיסי הכלול בו:   המס ששולם יוצמד, וכן  המס הניתן לניכוי אינו רק 
 בגין רכישת המקרקעין אלא גם בגין השבחתם. 

 

 


