
 
 מועצת יועצי המס

 
 מבחן מסים ב -פתרון

 
 2017ינואר מועד 



 פתרון שאלת רווח הון:

 מטוס מנהלים:

ניקודחישוב רווח ההוןתאריך

1אין רווח הון לשלמה1.7.2011

ניקודהמס לתשלוםתאריך

2המס לתשלום הינו 625,000 ₪ 1.7.2011

ניקודביאורמס לתשלוםשיעור המסתאריך

               23,000,000תמורה 1.7.2014

לעיל                           12,500,000עלות1.7.2011

                         11,250,000-פחנ"צ עלות

0.5               1,250,000-יתרת מחיר מקורי עלות

                            1,400,000השבחה1.4.2012

                              945,000-פחנ"צ השבחה

0.5                  455,000-יתרת מחיר מקורי השבחה

               21,295,000רווח הון

10.5פטור                  178,571-סכום אינפלציוני עלות

10.5פטור                    41,364-סכום אינפלציוני השבחה

               21,075,065רווח הון ריאלי

21   48%5,058,016               10,537,532רווח הון ריאלי לפני היותה משפחתית

21   25%2,634,383               10,537,532רווח הון ריאלי חברה משפחתית

ביאור 1 - סכום אינפלציוני

1,250,000*(120/105-1)סכום אינפלציוני עלות

455,000*(120/110-1)סכום אינפלציוני השבחה

ביאור 2 - לינאריות לפי הוראות המעבר לתיקון 197 לפקודה

1.5/3 * 21,360,779רווח הון בגין השנים בהן הוחזק המטוס ע"י חברה רגילה

1.5/3 * 21,360,779רווח הון בגין השנים בהן הוחזק המטוס ע"י חברה משפחתית

חישוב רווח הון במכירת מטוס מנהלים

סעיף 3

סעיף 1

ביאור

המטוס הינו מטלטלין אישיים )אינו נכס( ולכן במכירתו אין רווח הון - סעיף 88

הפער בין שווי השוק )12.5מיליון( לבין התמורה )15 מיליון( הינו דיוידנד בשיעור מס של 25%/משכורת

סעיף 2

ביאור

 

 

 ניירות ערך סחירים:

ניקוד
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ניקוד

40,000        

48%1

19,200        

25,000

20%1
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ניקוד

1 הפסד ההון יועבר לשנים הבאות אין קיזוז לאחור סעיף 92)ב(

סכום ריבית

שיעור המס

ריבית מחברה בשליטתו

סעיף 125ג

מס לתשלום

סעיף 91 הגדרת לא צמודרווח הון

בעל מניות מהותי-לא צמודשיעור המס

מס לתשלום

מס לתשלום

הסבר

הסברסעיף 3

סעיף 4

שיעור המס

סכום הדיוידנד

שיעור החזקה

מס לתשלום

אין לה זכות למנות מנהל

דיוידנד על בסיס מזומן

לא בעל מניות מהותית

סכום הדיוידנד שקיבלה רבקה

בעל מניות מהותישיעור המס

הסבר

סכום הדיוידנד

סעיף 2

סעיף 1

הסבר

 

 

 



 ניירות ערך לא סחירים:

ניקודביאורמס לתשלוםשיעור המס

רווח הון במכירת מניות

    15,000,000תמורה 1.1.2014

1סעיף 94א לא חל ההלוואה צמודה       185,000-ייחוס להלוואה1.1.2004

    14,815,000תמורה בגין מניות

2 ביאור 1       384,615-עלות1.7.2005

    14,430,385רווח הון 

384,6151*(120/105-1)         54,945-סכום אינפלציוני

    14,375,440רווח הון ריאלי

25%2,748,246    10,992,983רווח הון ריאלי לפני מועד השינוי  6.5/8.5 * 14,375,4401

30%1,031,220      3,437,401רווח הון ריאלי לאחר מועד השינוי  2/8.5 * 14,375,4401

ביאור 1 - עלות המניות

40,000מניות עיקריות

30%שיעור ההטבה

12,000מניות הטבה

           52,000סה"כ מניות כולל הטבה

      1,000,000סה"כ עלות

           52,000סה"כ מניות

             19.23עלות למניה

             19.23עלות למניה

           20,000כמות מניות נמכרת

         384,615סה"כ עלות

ניקודשיעור המס

    13,500,000תמורה 1.7.2015

  15,000,000-עלות1.4.2012

    1,500,000-הפסד הון

1         307,692הפחתת הפסד הון שלא יוכר

1    1,192,308-הפסד הון

ביאור 2 - חישוב ההפסד שלא יותר בניכוי

ההפסד יוקטן בסכום הדיוידנד שקיבלה החברה

130,000סך הכל מניות בחברה )לאחר הטבה(

20000כמות המניות המוחזקות ע"י החברה

15.38%אחוז ההחזקה של החברה 

15.38%אחוז ההחזקה

      2,000,000סכום הדיוידנד שחולק

         307,692סכום הדיוידנד שקיבלה החברה

ניקוד

2

ניקוד

3

יועץ המס צודק. אם לא הייתה חלוקת דיוידנד קופת החברה הייתה גדולה יותר ולכן הרווח הון היה גדול יותר 

רווח ההון חייב בחלקו ב-25% ואילו הדיודינד חייב ב-30%

סעיף 3

יועץ המס טועה. לפי סעיף 100א ביום שאדם חדל להיות תושב ישראל רואים את נכסיו כנמכרים.

סעיף 4

פתרון

סעיף 1

סעיף 2

ביאור

פתרון

סעיף 94ג ופס"ד סגנון + ביאור 2

הפסד הון במכירת המניות

 

 



 אופציות לעובדים: -2שאלה פתרון 

 : 1פתרון סעיף 

 ( אופציות סחירות ימוסו ביום הקצאה כהכנסת עבודה.1)ג()102סעיף  לפי

 :2011שנת 

1,200,000=120*10,000 

 1,200,000*48%=576,000חבות המס תהיה 

 :2012שנת 

 -יש אירוע הוני 

5,000,000   =500  *10,000 

(1,200,000) 

 תוספת המימוש      (0,00005)

 לפי חישוב לינארי על פי  25%/20%רווח הון אשר ימוסה בשיעור מס של  3,300,000

 לפקודת מס הכנסה. 91סעיף 

 

 : 2תרון סעיף פ

 אירוע הוני 2012(. בשנת 1)ג()102ההוצאה תותר על פי סעיף  2011בגין אירוע המס בשנת 

 במישור הפרטי ואין נפקות לחברה.

 

 : 3פתרון סעיף 

 ה תנעשהיא אין הפרה כי  2013במכירה בשנת . אירוע מס המהוו לאהמרת האופציות למניות 

 מדובר בחברהאך מאחר ש 25%עור של מתמסה בשיהון החודשים. רווח  24לאחר 

 נסחרת יש גם שווי הטבה אשר מתמסה כהכנסת עבודה.

 :2013סה"כ רווח בשנת 

3,000,000=5,000*600 

(250,000)=5,000*50 

2,750,000 

 שווי הטבה : 

 (שווי המניה בבורסה לפני הקצאה – 200*5000)   1,000,000-250,000=750,000

2,000,000 =2,750,000-750,000  

 לסיכום :

 .360,000:   וחבות המס היא 48%ה בשיעור מס של מתמסה כהכנסה עבוד 750,000

 500,000:  היא וחבות המס 102לפי סעיף  25%מתמסה כרווח הון בשיעור של  2,000,000

 860,000סה"כ:                                                                                                  



 

 

 :4פתרון סעיף 

 .₪ 750,000ההוצאה תותר אך ורק בגין מרכיב שווי ההטבה בסך  (1()ד)102 סעיף לפי

 

 :5פתרון סעיף 

אירוע המס היה במימוש בלבד  ,האופציות שהוקצו לרון היו בלתי סחירותאם ( 2()ג)102 סעיף לפי

 תה מותרת. יההוצאה לא הי .ולא בהקצאה כהכנסת עבודה

 

 : 6פתרון סעיף 

 הפרה.ה יתחודשים ולכן הי 24 , הרי שלא עברוהמימוש היה לאחר המרת האופציות למניותאם 

כהכנסה עבודה אך ללא התרת  ממוסההחלק ההוני )ולא שווי ההטבה( במקרה של הפרה, גם 

 ההוצאה למרות החיוב הפירותי.

 

 

 מיסוי מקרקעין: -3פתרון שאלה 

 

 1סעיף 

  1.7.15 –א( יום המכירה נדחה ליום אישור התוכנית 3)19סעיף בהתאם להוראות  .א

 בחלוקה לינארית כמפורט להלן:אפוא שיעור המס על השבח הריאלי הינו 

 ( 1.1.02( ועד ליום התחילה )לצורך הפתרון הנח 1.1.97מיום הרכישה )–  מס שולי

 ע"פ הנתון. %48 –

 ( 1.1.12מיום התחילה ועד מועד השינוי )– %20. 

 %25 –רת השבח הריאלי לאחר מועד השינוי ית       . 

 לפי החישוב: 28.51% ואשיעור המס המשוקלל  ה

25%  X (18.5 /3.5 + )20% X (18.5  /10 + )48% X (18.5  /5     ) 

. ברם, כל עוד דירות 2לקבל לפי ההסכם ד אמור יויד ,לאחר סיום בניית הדירות בנתניה .ב

לא לפי הגדרת דירת מגורים  , גםמדובר בדירות מגורים לא ,לא הסתיימה בניית הדירות

. זאת, לסיום הבנייה מוכרהרלוונטית למס רכישה, שכן אין התחייבות  ,)ג(9שבסעיף 

 ות, וזאת בדומה לבנייה עצמית )ראועליה הדירות נבנשד הוא בעל הקרקע יוידמאחר ש

פי מדרגות המס לדירה לכן יחול מס רכישה ל(. פס"ד יונתן לנגר בעניין בנייה עצמית

לא ישולם מס  ₪ 1,500,000 שהדירה נרכשה תמורתמאחר  ; (2ג()1)ג9יחידה לפי סעיף 

 רכישה.



א( )תשלום במזומן( ולכן יום המכירה הוא מועד החתימה 3)19במקרה זה לא חל סעיף  .ג

שכן ללא הוראות הסעיף תנאי מתלה אינו דוחה את יום המכירה )פס"ד אלדר שרון(. 

מועד תשלום התמורה  .1.1.2014סעיף א' רק שיום המכירה הוא ב הוא כמוישוב אופן הח

 .ום המכירה יאינו משפיע על קביעת 

 

 

 2סעיף 

לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני  10עומד בתנאי הוראת השעה לפי סעיף המקרה  .א

, שחלה על 2015 –(, התשע"ו 2016 – 2015חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 

 .31.12.18עד  1.1.16מכירות מיום 

  דירות. 8ניתן לבנות על הקרקע לפחות 

  יש לסיים במקרה הנדון הסעיף  יפחודשים )על  39הדירות הסתיימה תוך בניית

 חודשים(   42עד 

במקום  25%שיעור המס על השבח הריאלי מיום הרכישה ועד ליום התחילה יהיה  ,לכן

  מס שולי.

 

      3,000,000   -שווי מכירה  

      (500,000)  -יתרת שווי רכישה 

 )כולו ריאלי(  2,500,000    -שבח 

  

 ( 1.1.02( ועד ליום התחילה )לצורך הפתרון הנח 1.1.80מיום הרכישה )– %25 - 

376,712 ₪ = 25% X 2,500,000 X (36.5  /22.) 

 

 ( 1.1.12מיום התחילה ועד מועד השינוי )– %20. 

136,986 = 20% X 2,500,000 X (36.5  /10) 

  %25 –יתרת השבח הריאלי לאחר מועד השינוי   . 

77,055 = 25% X 2,500,000 X (36.5  /4.5         ) 

 

 .₪ 590,753 -סה"כ מס שבח  

הרי שההקלה במס לפי  ,חודשים 42דירות הסתיימה לאחר שחלפו  4מאחר ובניית  .ב

בגין הדירות שבנייתן הסתיימה תוך הוראת השעה תחול רק על חלק יחסי משווי המכירה 

ו השבח הריאלי עד יום ממנ 60%חודשים. לכן יש לפצל את שווי המכירה כך שבגין  42

משווי המכירה חלק זה יחוייב במס  40%ואילו בגין  25%יב בשיעור של התחילה יחו

 ע"פ הנתון. 48% - ,שולי

 



 מע"מ – 4פתרון שאלה 

 

  – יבוא טובין מחו"ל .1

 

ועל יבוא טובין יחול מס ערך לחוק קובע כי על עסקה בישראל  2ף ככלל, סעי (א)
 היבוא חייב במע"מ. ,לפיכך מוסף.

החייב במס ביבוא טובין הינו בעל הטובין,  ,( לחוק3)16בהתאם להוראות סעיף  (ב)
 דהיינו החברה.

עם פדייתם של הטובין מפיקוח רשות המכס וא מועד החיוב במס ביבוא טובין ה (ג)
 . 31.3.2016חוק.  לפיכך, מועד החיוב במס במקרה דנן יהיה ביום )א( ל26סעיף  –

טובין הם חומר גלם המהווה גורם ייצור בעסקאותיה החייבות של שמאחר  (ד)
מס התשומות ששילמה החברה ברשימון היבוא עם פדיית הטובין  ,החברה

 41 -ו 38מרשות המכס יהיה ניתן לניכוי כמס תשומות בהתאם להוראות סעיף 
  לחוק.

 

  – העברת מזגנים ממחסן המלאי למשרד הנהלת החשבונות של החברה .2

 

 בחוק כוללת "שימוש בו לצורך עצמי".  1הגדרת "מכר" בסעיף  (א)

הגדרת "שימוש לצורך עצמי" בחוק מונה שתי חלופות.  החלופה הרלוונטית  (ב)
 ( להגדרה. 1לענייננו היא חלופה )

ס מנכסי עסק שלא לצרכי כ"שימוש בנ –( כאמור הקובעת 1בהתאם לחלופה )
לאור  ,המקרה דנן אינו בא בהגדרת "מכר" כמשמעותו בחוקמשכך,  העסק...".

אין כלל  ,לפיכך כן לצורכי העסק.העובדה שהשימוש שנעשה במזגנים הוא 
 עסקה. 

 אתא חברה לטקסטיל בע"מ. 364/81ראה לעניין זה ע"א  (ג)
 

  –פת הזמנה מלקוח צרפתי ומשלוח הטובין ישירות מסין לצר .3

 

לחוק )סעיף המקור( מטיל מס  2סעיף  ק בכל הנוגע למכר הוא טריטוריאלי.החו (א)
על מנת שהמכירה תהיה חייבת במס היא צריכה  ,"על עסקה בישראל...", דהיינו

 להיות בישראל. 

לחוק שעניינו מקום העסקה במכר קובע כי יראו נכס כנמכר בישראל  14סעיף  (ב)
 ו לקונה או אם יוצא מישראל..." "אם הנכס היה בישראל בעת מסירת

במקרה דנן הטובין לא נמסרו בישראל ולא יוצאו מישראל )הטובין כלל לא הגיעו 
לפיכך, בנסיבות  .לישראל( , אלא סופקו ישירות מהספק הסיני ללקוח בצרפת

העניין, אין זיקה לישראל ומכאן שאין "עסקה" לעניין החוק, גם לא עסקה 
 וק אינו חל על עסקה כאמור. בשיעור אפס, כיוון שהח

  סטנלי גורפל אינטרנשיונל בע"מ. 7509/05לעניין זה ע"א  ורא (ג)

התשומה בגין שירותי המתווך לא שימשה שמאחר  –חשבונית מס מאת המתווך  (ד)
שהוא  ,לחוק שעניינו עיקרון ההקבלה 41בעסקה החייבת במס, הרי שעל פי סעיף 

א אם הן לשימוש בעסקה החייבת "אין לנכות מס על תשומות אל)עיקרון על 
 מס התשומות בגין חשבונית המס כאמור אסורה בניכוי.  (במס"

צביון  1651/08, ע"א ממן מסופי מטען וניטול בע"מ 460/00לעניין זה ע"א  ורא (ה)
 בע"מ.

 



  –בית הספר ת מזגנים להזמנ .4
 

)א( לחוק, דהיינו עם מסירת הטובין 22סעיף למועד החיוב במס יהיה בהתאם  (א)
 לקונה. 

החברה אינה באה בגדר אחת ש כך)ב( לחוק לאור 22אין תחולה להוראות סעיף 
 החלופות המנויות בסעיף. 

  -לעניין מועדי החיוב במס  (ב)

 קבלה בגין המקדמה שקיבלה מבית הספר.  החברה תוציא 1.5.2016 -ב (1)

חל מועד החיוב במס  ,לבית הספר מועד הספקת המזגנים ,1.8.2016 -ב (2)
אלפי  45ועל החברה יהא להוציא חשבונית מס על כל סכום העסקה )

 )א( לחוק. 46סעיף  –ש"ח( תוך ארבעה עשר יום ממועד זה 

 .1.9.2016אין משמעות לעובדה שיתרת התמורה שולמה ביום  (3)

  -מחיר העסקה (ג)

לבדוק אם נאמר כי בנו של מנהל החברה לומד בבית הספר, לפיכך יש  (1)
 10סעיף  –המחיר לא הושפע מקיומם של יחסים מיוחדים בין הצדדים 

 לחוק. 

אם מתברר כי המחיר הושפע מקיומם של יחסים מיוחדים בין הצדדים  (2)
דהיינו בגין מכירות בהיקפים  -)בנו של מנהל החברה לומד בבית הספר(

 דומים החברה נוהגת לגבות סכומים גבוהים יותר, הרי שיש להידרש
בחוק ולקבוע את המחיר בהתאם למחיר הרגיל אותו היא  10לסעיף 

 גובה בעסקאות דומות. 

גת לתת הנחות דומות ללקוחות הרוכשים אצלה מזגנים החברה נוה אם (3)
בדבר מחיר שהושפע מיחסים בהיקפים זהים, הרי שאין מקום לטענה 

הצדדים והמחיר יהיה כפי שסוכם בין הצדדים בהתאם מיוחדים בין 
 לחוק. 7וראות סעיף לה

 אופ זבולון בע"מ.-קו 29/86ראה לעניין זה ע"ש  (4)
 

  –השקעת עודפי מזומנים  .5
 

  –השקעה בתיק ני"ע לזמן ארוך  (א)
וזאת בהתאם  עסקמגיעה לכלל  ערך בניירות הפעילותיש לבדוק אם 

 תקופת, תדירות, פעילות היקף)למאפיינים של עסק שנקבעו בפסיקה 
)יש להתייחס לפסיקה  (הפעולות ביצוע יבותנס, ובקיאות ידע, החזקה

 (.מ"בע ונאמנות לניהול אלמורמתאימה לדוגמא:  
ב וימוסו במס חייבות העסקאות כי לטעון יהיה ניתןאם מדובר בעסק, 

 .לחוק( ב)9 סעיף לפי המחיר ייקבעו לחוק( ב)19 סעיףל בהתאם מ"מע 
)בין" בחוק ניירות ערך מועטו מהגדרת "טואם לא מדובר בעסק, הרי ש

 חל.  אינוכך שהחוק  ("...ולמעט ניירות ערך ומסמכים סחירים..." 

  –פיקדון אצל מבטח  (ב)

 ( לחוק פוטר הפקדת כספים מאת עוסק למוסד כספי. 5)31סעיף  (1)
 ,לפיכך לחוק כוללת "מבטח". 1כספי" בסעיף ( להגדרת "מוסד 4חלופה )

 הפקדת כספים בחברת הביטוח פטורה ממס. 

( לתקנות מס ערך 4)7במס בעסקאות אשראי נקבע בתקנה  מועד החיוב (2)
, הקובעת כי החיוב במס יחול עם קבלת התמורה.   1976 -מוסף התשל"ו

עם קבלת הריבית בגין הפיקדון יהא על החברה להוציא חשבונית  ,לפיכך
לחוק ולדווח עליה בהתאם  45פטורה ממס בהתאם לאמור בסעיף 

 לחוק.  69לסעיף 



לא שימשו  השירותים -יקי השקעות בניירות ערךמנהל תשכ"ט ל (3)
ת פטורות ממס בעסקאות )השקעה בניירות ערך( או שימשו בעסקאו

 לחוק מס התשומות לא יותר בניכוי.  41סעיף  )הפקדה לפיקדון( ולכן

דנות בית השקעות  125/83ע"א ו בית אסיה בע"מ 711/89ראו ע"א  (4)
 בע"מ.

 

 מיסוי בינלאומי -5פתרון שאלה 

 : .א1

( מקום הפקת ההכנסה הוא בישראל שכן הולכים לפי מקום מושבו 10א)4לפי סעיף  הדין הפנימי:

מדובר לא שכן  25% ואשיעור המס ה -(5ב)125של חבר בני האדם משלם הדיבידנד. עפ"י סעיף 

 נק'( 1)בבעל מניות מהותי. 

נית למדינת המקור כך לאמנה בין ישראל לשוויץ קובע זכות מיסוי ראשו 10סעיף  עפ"י האמנה:

מהון החברה מחלקת  10%-מקבל הדיבידנד מחזיק פחות מ אם 15%שהמס שיוטל לא יעלה על 

 )ג( לאמנה(.  10.2הדיבידנד )סעיף 

בהתאם להוראות האמנה בסך  תמוסה בישראל חברת סינגל ,לפקודה 196על כן, בהתאם לסעיף 

 נק'( 2)מסכום הדיבידנד שקיבלה.   15%

 .ב:1

במקרה  -העוסק ברווחי הון קובע זכות מיסוי בלעדית למדינת התושבות 13.5סעיף  אמנה:עפ"י ה

)* התקבלה גם תשובה  נק'( 1)זה ישראל. מר כהן הוא המעביר והוא תושב ישראל בעת ההעברה. 

שבה נכתב במפורש שאין צורך לבחון את האמנה כי הדין הפנימי פוטר את הרווח וכי אין באמנה 

 מצבו של הנישום( כדי להרע את

)ב( קובע כי תושב ישראל חייב במס על רווח הון הגם שהופק מחוץ לישראל 89סעיף  הדין הפנימי:

)לא מדובר במניה של חבר בני אדם תושב ישראל ולכן גם עפ"י הדין הפנימי מקום הפקת ההכנסה 

שנים  10ור למשך קובע כי תושב חוזר ותיק פט( 1)ב()97הוא מחוץ לישראל(. יחד עם זאת, סעיף 

לא במדינת  -ממס על רווח הון ממכירת נכסים שהיו לו מחוץ לישראל ועל כן לא ישולם מס

 נק'( 2)המקור ולא במדינת התושבות. 

 .ג:1

מקום הפקת ההכנסה של החברה השוויצרית הוא בישראל כי בישראל התקיימה  הדין הפנימי:

 1)לפקודה.  126( וחיוב לפי סעיף 1)2יף מקור ( לפקודה(.סע1א)4הפעילות מניבת ההכנסות )סעיף 

 נק'(

רווחי עסקים, רווחיה העסקיים של החברה השוויצרית יהיו  -לאמנה 7עפ"י סעיף יחד עם זאת, 

לא קם לחברה השוויצרית מוסד קבע ולא יהיו חייבים במס בישראל שכן רק בשוויץ במס חייבים 

)* התקבלה נק'(  2)שאין מוסד קבע. כינת המושב זכות מיסוי בלעדית למד -על פי הסעיףבישראל. 

שירותים אישיים של עובד ובחן את  -15גם תשובה של מי שבחן את הוראות האמנה לפי סעיף 

 על פיהם ניתן לחייב את ההכנסה רק בשוויץ( 15.2התנאים לפי סעיף 



 

 

 

 .ד:1

מושב המשלם(. מכיוון  מקום -( לפקודה5א)4בשוויץ )סעיף  –מקום הפקת ההכנסה  הדין הפנימי:

)א( 14( לפקודה אולם סעיף 4)2שדניאל הוא תושב ישראל, עדיין חייב במס בישראל לפי סעיף 

 נק'( 1)שנים.  10שהופקו מחוץ לישראל למשך  2פוטר עולה חדש מהכנסות לפי סעיף 

ות לאמנה יש זכ 11אין מחלוקת כי דניאל הוא תושב ישראל, עפ"י סעיף נחה שבה עפ"י האמנה:

 )א( 11.2שכן הריבית לא משתלמת לבנק ישראלי )סעיף  10%מיסוי ראשונית לשוויץ בשיעור של 

)ב( לאמנה(. לישראל תהיה זכות מיסוי  11.2יחיד )סעיף -לאמנה( אלא לישות אחרת במקרה זה

)* התקבלה גם תשובה שבה נכתב במפורש  נק'( 1)שיורית אך כאמור הדין הפנימי מעניק פטור. 

צורך לבחון את האמנה כי הדין הפנימי פוטר את הרווח וכי אין באמנה כדי להרע את מצבו שאין 

 של הנישום(

 

 .ה:1

 תמלוגים  -חלק ראשון

מקום מושב המשלם. דהיינו,  -( לפקודה7א)א()4: מקום הפקת ההכנסה לפי ס' הדין הפנימי

נסה בחו"ל. חיוב לפי סעיף עדיין חבות מס בישראל כי מדובר בתושב ישראל שהפיק הכיש שוויץ. 

 נק'( 1) ( לפקודה.7)2

בדומה לדין הפנימי, כי מקור ההכנסה הוא לפי המשלם לאמנה קובע  12סעיף  עפ"י האמנה:

מן הסכום ברוטו של התמלוגים  5%דהיינו שוויץ. הסעיף קובע זכות מיסוי ראשונית בגובה 

ית. )מס שולי שכן תומר הוא יחיד למדינת המקור ואילו לישראל תהיה את זכות המיסוי השיור

 נק'( 1)תוך מתן זיכוי למס ששולם בשוויץ(.   

 רווחי עסקים -חלק שני

( לפקודה ומקום הפקת ההכנסה הינו 1)2לפי ס'של תומר מדובר בהכנסה  עפ"י הדין הפנימי:

 נק'( 1) א לפקודה על כן חייב בישראל לפי שיעור מס שולי.4בישראל לפי ס' 

רווחי עסקים, בהנחה ואין לתומר מוסד קבע בשוויץ, חייבים במס רק בישראל  עפ"י האמנה:

* התקבלה גם תשובה של מי שבחן את העסקה כרווח הון לפי ) נק'( 1)לאמנה.  7וזאת עפ"י סעיף 

 לאמנה( 13סעיף 

חבר בני אדם יהיה תושב ישראל כשהשליטה על עסקיו  -לפקודה 1עפ"י ההגדרה שבסעיף . לא. 3

למעט חבר בני אדם שהשליטה על עסקיו וניהולם כאמור מופעלים ם מופעלים בישראל, וניהול

  .ראשונה או שהיה לתושב חוזר ותיקבישראל בידי יחיד שהיה לתושב ישראל ל



 נק'( 2. זיכוי ישיר: )4

 ₪ 80,000  הכנסה מדיבידנד 

 25%)ג( רישא קובע מס 126סעיף         20,000   25% –מס בישראל  

 ניכוי במקור %10 -נתון  (8,000)   כוי זי 

 .₪ 12,000 מס לתשלום בישראל 

 

 נק'( 2זיכוי עקיף: )  

 80000/0.8    100,000  גילום הדיבידנד 

 26,500 26.5% -מס בישראל 

 (20,000)  זיכוי מס חברות 

 (8,000) זיכוי ניכוי במקור 

 לא ינתן עודף זיכוי.  0 מס לתשלום בישראל 


