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 רווח הון: - 1שאלה מס' פתרון 

  

פתרון רווח הון

לא מדובר ב"נכס" לפי סעיף 88. חל חוק מיסוי מקרקעין. מכירת משרד בגני תקווה א

כמו כן, אין שום משמעות "לשחלוף" שכן לא חל ס' 96.נקודה 1

מכירת מחסן בפריזב

תמורה750,000

שכ"ט עו"ד=1%*750000נקודה 3

7500

תמורה נטו                                              742,500

ימ.מ.=(5*1-0.04)*250,000

200,000                                              

רווח הון                                              542,500

סכום אינפ' פטור=(120/100-1)*200,000

40,000                                                

רווח הון ריאלי                                              502,500

חייב ב-25%

מס לתשלום                                              125,625

עפ"י סעיף 96)ב()2( לא ניתן לשחלף זכות במקרקעין מחוץ לישראל

תאי מדידהג

4,000 -96000100,000תמורה'נק 5

באור 1+(0.1*1-7)*(150,000+10,000)י.מ.מ.

6800020000

28000רווח הון

(68,000-(0.5*20,000))*120/80-68000=

19000ס.א פטור

9000רווח ריאלי 

רווח הון ריאלי לפני 

מועד השינוי- חייב ב-

20%25719000*2/7=

רווח הון ריאלי אחרי 

מועד השינוי- חייב ב-

25%64299000*5/7=

.

2121סה"כ מס לתשלום-

באור 1

הוצ' ההתקנה הקבועות מתווספות לעלות הנכס

הוצ' ההתקנה השוטפות בכל שנה הן בבחינת הוצ' שוטפת שאין להוונה לנכס

 למחיר המקורי של הנכס מתווספות הוצ' ההחזקה שלא הותרו בניכוי 

 



3 

 

מכירת מניות עם הלוואה- סעיף 94אמכירת מניות "המלביש"ד

'נק 5

מקיימת את התנאים של סעיף 94א )עמדה 3 שנים לפחות, בלי ריבית וה"ה(יחוס תמורה להלוואה 

יתרת ההלוואה למועד המכירה                                                20,000

20000*125/110=

תמורה                                                25,000

עלות                                                20,000

רווח הון                                                  5,000

20000*(125/100-1)=

אינפ' פטור                                                  5,000

רווח הון ריאלי                                                     -

=300,000-25000תמורה בגין המניות

275,000                                              

עלות                                              100,000

רווח הון                                              175,000

=(125/80-1)*100000                                                56,250ס.א פטור

                                              118,750רווח ריאלי 

רווח הון ריאלי לפני 

מועד השינוי- חייב ב-

=2/8*118750בעל מניות מהותי                                                25%29,688

רווח הון ריאלי אחרי 

מועד השינוי- חייב ב-

30%89,063                                                

                                                34,141סה"כ מס לתשלום-

תיק ניירות ערך:ה

מדובר ברווח מכירת אג"ח שאינו צמוד למדד אג"ח גיבור-

עפ"י ההגדרה בסעיף 91)ב()3()ג( ועל כן שיעור המס 'נק 2

יהיה שיעור מס של 15% על כל רווח ההון

תמורה30,000

מחיר מקורי10,000

רווח הון20,000

שיעור מס15%

 מס לתשלום3000
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מדובר ברווח הפטור ממס עפ"י סעיף 97)א()7( לפקודהקרן נאמנות חייבת-'נק 1

במניות נסחרות אין פיצול לינארי עפ"י 91)ב1()1ב( לפקודהמניות "ריני"-'נק 2

תמורה70,000

מחיר מקורי40,000

רווח הון30,000

סכום אינפ' פטור                                                22,500

רווח ריאלי7,500

חייב ב-30% )בעל מניות מהותי(

מס לתשלום                                                  2,250

אג"ח מדינה שהונפקה לפני 8.5.2000 פטורה ממס לפי 97)א()2( ועל כןהפסד אג"ח מדינה'נק 1

הפסד ממנה אינו בר קיזוז לפי 92)א()1( לפקודה

גל ביצע עסקה העונה להגדרת "עסקה עתידית" בסעיף 88 לפקודהעסקה עתידיתו

עפ"י תקנות מ"ה )חישוב רווח הון בעסקה עתידית(

יום המכירה- יום המימוש=(3.7-3.5)100,000

תמורה                                                20,000נק 2

עלות0

רווח הון בעסקה עתידית                                                20,000

שיעור המס25%

מס לתשלום                                                  5,000

עפ"ח חוזר מ"ה 5/2018 אמצעי תשלום מבוזר כדוגמת הביטקויןביטקויןז

.הוא נכס לפי סעיף 88 לפקודה

גם אירוע ההחלפה הוא אירוע של מכירה- התמורה לא נקובה אולם

לפי סעיף 88 יש לקחת שווי בין מוכר לקונה מרצון'נק 3

יש כבר שווי נקוב לביטקוין ולכן ניקח אותו

תמורה                                                40,000

עלות                                                     400

רווח הון                                                39,600

סכום אינפ'                                                     100

רווח ריאלי                                                39,500

שיעור מס 25%25%

 מס לתשלום                                                  9,875
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 :אופציות לעובדים -2 מס'  פתרון שאלה

  פרטית בחברה משרה נושא דני .1

 נאמן עם עבודה הכנסת מסלול

 מס אירוע אין ההקצאה מועד – 1.1.2014 ביום

 מס אירוע אין – למניה פציההאו המרת – 1.9.2014 ביום

 מס אירוע – הנאמן י"ע המניות מכירת 1.6.2015 ביום

 (נקודות 1.5) המס חבות  חישוב 1.6.2015 ביום

  ₪ 22,000=100*220: תמורה

  ₪ 17,000(= 40+130*)100: עלות

  ₪ 5,000 רווח

 

5,000*0.47=2,350 ₪  

 (נקודות 0.5) –( 1()ב)102 סעיף לפי 47% שולי מס בשיעור חייב יהיה הרווח כל

 (נקודות 0.5(   )1()ד)102 בניכוי תותר ההוצאה וכל

 

 לחברה כהוצאה יוכר –( 1()ד)102 ההוצאה התרת לעניין - בהוצאות משתתפת הבת וחברת במידה

 .2,800 ₪ 5,000 מבין הנמוך

 (נקודה 0.5. )כהוצאה יותר ₪ 2,800 כלומר

 

 נאמן באמצעות הון רווח מסלול .2

 שליטה בעל למעט אך משרה נושא לרבות הינה 102 בסעיף עובד הגדרת – החברה עובד הוא שלמה

 כלומר", במעביד שליטה בעלת שהיא חברה" מעבידה חברה להגדרת 2 סעיף לפי – מעבידה חברה

 .מעבידה כחברה להיחשב יכולה אם חברת

 מס אירוע אינו ההקצאה מועד – 1.3.2014  ביום

 מס אירוע אינו למניות האופציות המרת מועד – 1.2.2015 ביום
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 יהיה נאמן באמצעות מניות בהקצאת –" המימוש מועד" להגדרת 2 חלופה לפי – 1.2.2016 ביום

 .זה במועד המס חבות את לחשב יש ולכן. המימוש מועד  לעובד מהנאמן המניות העברת מועד

 (נקודה 1) המס חישוב – 1.2.2016

 5,000=10*500: תמורה

 1,500=3*500 עלות

 ₪ 3,500 רווח

 

 .הפרה ישנה ההקצאה ממועד שנתיים חלפו וטרם היות

. ₪ 1,645=  0.47*3,500( 2)2 לפי כהכנסה במס חייב יהיה הרווח כל –( 4()ב)102 לסעיף בהתאם

 (.נקודה 0.5)

 (.נקודה 0.5. )כלל הוצאה תותר לא לחברה –( 2()ד)102 לסעיף בהתאם: ההוצאה התרת לעניין

 

 

 את לחשב יש כן ועל המימוש מועד חל. לשלמה מהנאמן מניות 2,500 העברת 1.5.2016 םביו

 .ההקצאה ממועד שנתיים וחלפו היות הפרה אין זה במועד. במס החבות

 (נקודה 1) 1.5.2016

 30,000=12*2,500: תמורה

 7,500=3*2,500: עלות

 22,500 רווח

 

 (:2)2 סעיף לפי במס חייב שיהיה ההטבה שווי את לחשב יש( 3()ב)102 לסעיף בהתאם

 (נקודה 1) ההטבה שווי

 12,500=5*2,500: תמורה

 7,500=3*2,500:עלות

 5,000 רווח
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 ₪ 2,350=0.47*5,000: במס חיוב

  ₪ 17,500=22,500-5,000: היתרה

 (נקודה 0.5)   ₪ 4,375=0.25*17,500 25% הון רווחי במס תחויב 17,500 

 (.נקודה 0.5. )הוצאה אין  השתתפות ואין היות( 1()ד)102 סעיף לפי ההוצאה התרת לעניין

 

 (נקודה 1.5) לאיילה המניות מכירת 1.2.2017 ביום

 60,000:             תמורה

   6000:        מכירה עמלת

 30,000+5,000=    35,000:                עלות

 19,000:                  רווח

 

 (נקודה 0.5) 25%  הון רווח במס חייב הרווח כל

19,000*0.25=4,750 

30,000+5,000=35,000 

 שלמה של המס חבות כ"סה

 1,645+2,350+4,375+4,750=13,120 ₪  
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 :מיסוי מקרקעין -3פתרון שאלה 

 

 1סעיף 

דירות הוא לא זכאי למדרגות מס רכישה של  2מאחר ובמועד הרכישה של הדירה בת"א היו לדוד 

כמו כן לא חלות הוראות סעיף  נק'( 2)בסוף נשאר רק עם הדירה בת"א. דירה יחידה למרות של

 נק'(. 1)ה. 49()ג( שכן אין עמידה בהוראות סעיף 2ג()1)ג9

 לכן המס שיחול:

280,000  = ₪8% X 3,500,000 

 

 2סעיף 

לפקודה  46לחוק מכיוון שמחזיקה באישור לפי סעיף  61העמותה נחשבת למוסד ציבורי לפי סעיף 

מאחר והדירה אינה משמשת במישרין את העמותה )ע"פ הפסיקה השכרה נק'(.  1))ה(( 61 )סעיף

 50% –ושימוש בפירות למטרות העמותה לא נחשב לשימוש במישרין(, הרי שהעמותה זכאית ל 

 3)שנים.  4()ב( לחוק שכן הדירה מוחזקת על ידי העמותה מעל 2)ב()61פטור לפי הוראות סעיף 

 נק'(

  

 =  5,500,000  -     שווי מכירה

 (4,320,000)   -יתרת שווי רכישה** 

 . 0כולו ריאלי מאחר ושע"מ  - 1,180,000     -שבח 

 

 :מס לתשלום

135,700  = ₪23% X 1,180,000X 50%  )נק'( 1))חצי פטור 

 נק'(. 0.5)שנים מההעברה למכירה  5 –)ג( כי חלפו יותר מ 61כמו כן לא חל סעיף 

 ישה** יתרת שווי רכ

 נק'( 1)מקבלת שווי חדש  – 4,000,000    -שווי רכישה      

 ניכויים:      

  320,000    -מס רכישה       

 לחוק )לא השבחה(. 39מוכר לפי סעיף  לא – 0   - צביעה      

 נק'( 0.5)    4,320,000   -יתרת שווי רכישה                  

 

 3סעיף 

כעת השימוש שנעשה בדירה נחשב לשימוש במישרין . ומאחר והשימוש במישרין נעשה במשך 

 ( לחוק.1)ב()61לפחות שנה העמותה זכאית לפטור מלא ממס שבח לפי סעיף 

 

 4סעיף

לחוק שכן דווחו כל הפרטים הנדרשים  73הדיווח שהוגש ללא הסכם הרכישה עומד בהוראת סעיף 

לחוק  96במידת הצורך נדרשים מסמכים לפי הוראות סעיף  –מבחן בסעיף. )הרחבה שלא נדרשת ב

 אולם זה לא פוגע בשלמות ההצהרה(.
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 מע"מ – 4פתרון שאלה 

  –פתרון 

  – השכרת מבנה .1
 פעולת השכרה באה בגדר "מכר" כמשמעותו בחוק.  (1)
 ( להגדרה. 2השכרה מאת אדם פרטי הנה "עסקת אקראי" בהתאם לחלופה)  (2)
  -ב לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו6בהתאם לתקנה  החברה –החייב במס  (3)

  1976. 
  7לחוק. יחד עם זה תקנה  22ככלל, מועד החיוב בעסקאות מכר קבוע בסעיף  (4)

 ( כי מועד החיוב במס בעסקאות של השכרת  2לתקנות קובעת בסעיף קטן) 
 נכסים היא על בסיס מזומן.  לפיכך, על החברה יהא להפיק חשבונית מס    
 ת בכל מועד תשלום. עצמי  

 החברה תהא רשאית לנכות את המס בחשבונית העצמית כמס תשומות בכפוף  (5)
 לתקנות ככל ונדרש.   18לחוק וכן תקנה  41 -ו 38להוראות סעיף  

 
 

  -פיתוח מוצר טכנולגי .2
מהווה יבוא של נכס בלתי מוחשי, ובהתאם להוראות סעיף  –רכישת תכנת מחשב  (1)

 א "בעל הטובין", קרי , החברה. ( לחוק החייב במס הו3)16
 )ב( לחוק. 26מועד החיוב במס יהא בהתאם להוראות סעיף  (2)
ד לתקנות והחברה היא 6מדובר ביבוא שירות בהתאם לתקנה  –קבלת ייעוץ טלפוני  (3)

 ג לתקנות. 6החייבת במס בהתאם למנגנון הקבוע בתקנה 
בלת הייעוץ החברה תהא רשאית לנכות את מס התשומות בגין רכישת התכנה וק (4)

 ככל ונדרש. 18לחוק ותקנה  41ו  38הטלפוני בהתאם להוראות סעיף 
 ראה לעניין זה פס"ד "קשר ספורט" , "עמותת התבנית"(. (5)
 לחוק.  12התרומה חייבת במס בהתאם לסעיף  –תרומה ממר לוי  (6)
לחוק, יחד עם זה  12ככלל מענק בא בגדר סעיף  –מענק לפיתוח ממשרד התעשיה  (7)

ות מונה רשימה סגורה של תקבולים שלא ייראו אותם כחלק מן לתקנ 3תקנה 
 המחיר. 

 )א()ה( לתקנות. 3המענק כאמור פטור מכוח תקנה 
 חיפה", "מרכז הירידים", "תה"ל" פס"ד "החברה הכלכלית (8)

  
 

  –הנפקת אג"ח לציבור  .3
לעניין השאלה של התרת ניכוי מס התשומות בשל השירותים שקיבלה החברה יש  (1)

טרה לשמה נעשה גיוס החוב וזאת בהתאם לעקרון ההקבלה הקבוע להידרש למ
 לחוק.  41בסעיף 
מהתשומות שימשו למימון ופיתוח אשר משמשות בפעילותה החייבת  80%נתון כי 

ממס התשומות  80%לתקנות מע"מ יותר  18של החברה ולפיכך בהתאם לתקנה 
 ששימשו בהנפקה. 

 להפקדה בפיקדון אצל מבטח. הנותרים נתון כי אלה שימשו  20%לעניין  (2)
 להגדרה(.  4"מבטח" עונה להגדרת "מוסד כספי" בהתאם להגדרתו בחוק )חלופה 

( לחוק קובע פטור ממס לעוסק שהפקיד כספים אצל מוסד כספי, דהיינו 5)31סעיף 
לחוק  41התשואה של החברה בגין ההפקדה תהא פטורה מכך ומשכך ולאור סעיף 

 אינם מותרים בניכוי.  20%ותי פירמת עוה"ד בשיעור הרי שמס תשומות בגין שיר
 ראה פס"ד "עיט" , "אבי צמיגים", "דנות".            (3)
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 שירותי פיקוח ובקרה על ניסויים קליניים  .4
( לחוק, ומאחר 7)א()30שירותים הניתנים ע"י החברה בחו"ל באים בתחולת סעיף  (1)

ם בגרמניה הרי ששיעור מהשירותים ניתנו ע"י החברה בבית חולי 50%ונתון כי 
 המס בגין השירות הוא אפס.

 פס"ד יהושע גווילי, פס"ד א.גמיש.   (2)
השירות בא בתחולת הוראות סעיף  –שירותים הניתנים בבית חולים בישראל  (3)

 ( לחוק ומשכך גם אלה יהיו חייבים במס בשיעור אפס. 19)א()30
ות החברה לנכות מאחר ומדובר בשירותים חייבים )בשיעור אפס( הרי שיש באפשר (4)

 מס תשומות בקשר עם השירותים כאמור. 
 

 נופש בצימר לעובדים ובני/ות הזוג  .5
לחוק בכפוף לחשבונית  38הזכאות לנכות מס תשומות היא בהתאם להוראות סעיף  (1)

 מס שהוצאה לעוסק כדין. 
 בנסיבות העניין, החברה אכן קיבלה חשבונית מס. 

קובעת כי תשומה בשל עובד  1976 -א לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו15תקנה  (2)
 התשומה נמכרה לעובד.  שכןתהיה מותרת לניכוי 

לפיכך, אם החברה תדווח על מכירת התשומה לעובד היא תהיה רשאית לנכות את 
 מס התשומות שקיבלה, אחרת לא קמה לה הזכאות לניכוי. 

 פס"ד אתא, קינטון, אחים עובדיה.  (3)
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 מיסוי בינלאומי -5פתרון שאלה 

 

מיסוי בינלאומי

כדי לבחון את תושבותו של רז, יש לפנות לסעיף 1 לפקודת מ"ה:1

סעיף 1 לפקודה קובע כי מי שמרכז חייו בישראל יחשב לתושב ישראל. 

מרכז חיים ייקבע לפי מכלול האינטרסים וגם לפי מבחן הימים.

פסקי הדין העוסקים בקביעת תושבות קובעים כי יש לבחון את מקום מרכז החיים לפי עובדות אובייקטיביות 

וכוונות סובייקטיביות. 

על פי נתוני השאלה אנו רואים כי ליחיד בית בישראל אישה ילדים ופעילות עסקית 

425 ימים ומעלהמעבר לכך ניתן להבחין כי היחיד עומד במבחן הימים.

לפיכך, ניתן לקבוע כי תושבותו בישראל.

במידה והינו תושב חוץ, ההכנסות שתהיינה חייבות בישראל הן רק ההכנסות שהופקו בישראל:2

הכנסה חייבת בישראל היא 1,200,000 . ללא קיזוז הפסדיםעסק לטיפולים רפואיים-

הכנסות ריבית - בכל השנים אינן חייבות במס בישראל

הכנסות מרווח הון ממכירת מניות חברה ישראלית- פטורות ממס לפי הוראות 97)ב3( לפקודה
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32017

עסק חו"לעסק ישראל

1,200,0001,800,000

3,000,000סך הכנסה

30%900,000מס בישראל

(1800/3000)*540000900,000תקרת זיכוי

=1800K*72000040%מס ששולם בחו"ל

540,000סך זיכוי

360,000מס ששולם השנה

=180,000720,000-540,000זיכוי מועבר לשנת 2018

ריבית חו"לשכ"ד חו"ל

90,00050,000-הפסד מהשכרת דירה למגורים

50,000-50,000פקדון בארה"ב

40,0000-הפסד מועבר לשנת 2014

00מס חייב בישראל

07500מס זר ששולם על ההכנסה 

עודף זיכוי מועבר

הכנסות בשיעורי מס רגילים

שיעורי מס מיוחדים:
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2018

עסק חו"לעסק ישראל

2,000,0003,000,0002.5M+0.5M=

5,000,000סך הכנסה

1,500,000 מס בישראל 30%

=(3,000/5,000)*900,0001,500,000תקרת זיכוי

=180,000+(2500000*0.4)1,180,000             מס ששולם בחו"ל+זיכוי מועבר

900,000סך זיכוי

600,000מס ששולם השנה

=280,0001,180K-900Kזיכוי מועבר ל- 2019

רווח הוןריביתשכירות

170,000100,000140,000מבנה

40,00000%-הפסד מועבר

130,000100,000140,000הכנסה חייבת בישראל

390002500035000מס חייב בישראל לפני זיכוי

2550022500 מס ששולם בחו"ל+זיכוי מועבר

         35,000          2,500         13,500חבות בישראל לאחר זיכוי

שיעורי מס מיוחדים:

הכנסות בשיעורי מס רגילים

 


