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 פתרון: –רווח הון  – 1שאלה מספר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סעיף 1ניקוד

11/2009105 -       1,500,000עלות המכונה

11/2014107 -  =0.05*1,500,000          75,000הוצאות מימון0.5

11/2019120 -          100,000עלויות התקנה0.5

        150,000החלפת מדחס0.5

1,825,000     

01/01/2010רכישה

01/01/2011הפעלה

01/01/2015מדחס

01/01/2020מכירה

     1,200,000תמורה

        716,579יתרת מחיר מקורי

=9*0.07*(1500+75+100)   1,055,892פחת עלות ראשונית

=5*0.07*150        52,529פחת מדחס

        483,421רווח הון1.5

סכום אינפלאציוני

=(120/105-1)*619,108          88,444ס.א מכונה0.5

=(120/107-1)*97,471          11,842ס.א מדחס0.5

        383,135רווח הון ריאלי0.5

חלוקה לתקופות ושיעורי מס:

שיעור מס 20%          76,627עד מועד השינוי0.5

שיעור מס 25%        306,508החל ממועד השינוי0.5

5.5
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מדדים – סעיף 2ניקוד

11/1989100 –  2,000,000תמורה ממכירת המניות

 – 11/1993110

 – 11/2002125

11/2014130 – ע.נ קבלה בירושה1050ע.נ השקעה 0.5

11/2018140 – מניות הטבה             210מניות הטבה

126072 - 11/2020150

17%83%

9%45%55%שיעור אחזקה

01/01/1990הקמת החברה

01/01/2003המועד הקובע

01/01/2012מועד השינוי

01/01/2015קבלת המניות בירושה והשקעה

01/01/2019הנפקת מניות הטבה

31/12/2020מכירת המניות

פיצול התמורה לפי השכבות

שכבה ראשונה

=0.83*2,000,000 1,666,667תמורה0.5

כניסה לנעלי הדוד=130,000/2      65,000עלות המניות1

 1,601,667רווח הון

=(150/100-1)*65,000      32,500סכום אינפלאציוני0.5

=(110/100-1)*65,000שיעור מס 10%        6,500ס.א עד 0.531.12.1993

=32,500-6,500ס.א פטור      26,000ס.א מ- 0.531.12.1993

 1,569,167רווח הון ריאלי0.5

רר"ל

      30,000הכנסה חייבת בניכוי מס

      40,000חלוקת דיבידנד 2005

=46%*(31-40,000*30,000)    404,545רר"ל לכל התקופה1.5

שיעור מס 10%=46%*(13*30,000)    177,273רר"ל עד המועד הקובע1

שיעור מס 30%=46%*(18-40,000*30,000)    227,273רר"ל החל מהמועד הקובע1

 1,164,621רווח הון ריאלי בניכוי רר"ל

שיעור מס שולי    488,396עד המועד הקובע0.5

שיעור מס 25%    338,113עד מועד השינוי0.5

שיעור מס 30%    338,113ממועד השינוי0.5
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שכבה שנייה

=0.17*2,000,000    333,333תמורה0.5

      50,000עלות 0.5

    283,333רווח הון

=(150/130-1)*50,000        7,692סכום אינפלאציוני0.5

שיעור מס 30%    275,641רווח הון ריאלי0.5

11
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סעיף 3ניקוד

סעיף 1

30,000תמורה

54000עלות

24,000-הפסד הון1

סעיף 2

מדדים

11/1999100 – 200,000תמורה 

11/2002110 – 135,000עלות

1/2020120 – 65,000רווח הון

120,000עלות=(120/110-1)*12,273135,000ס.א0.5

52,727רווח הון ריאלי0.5

בקיזוז

24,000-הפסד הון שוטף1

17,500-הפסד הון שוטף

שיעור מס 0.511,22725%

הגבוה מבין1

    135,000ממוצע שלושת הימים

=(110/100)*120,000    132,000מחיר מקורי מתואם

סעיף 3

=3.5*30,000     105,000תמורה

=4*35,000     140,000מחיר מקורי

     35,000-הפסד הון0.5

=(4-3.5)*35,000       17,500הפסד משע"ח1

     17,500-הפסד "ריאלי"0.5

סעיף 4

11/2009115 –        20,000תמורה

5/2020125 –        10,000מחיר מקורי

       10,000רווח הון נומינלי0.5

            870רווח אינפלאציוני0.5

שיעור מס 25%         9,130רווח ריאלי1

8.5
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 פתרון: –אופציות לעובדים  – 2שאלה מספר 

 

1.  

 ניקוד  

 1.5 17,500=(40-5)*500 סכום ההטבה

 1.5 8,750=5.*17,500 מס לתשלום

 

2.  

 1.9.2020 

 ניקוד  

 2  7,700=11*700 תמורה

  1,500=5*700 עלות

  6,200 רווח

 3,100=50%*6,200 חבות המס

 

1.8.2021 

 ניקוד  

 1 3,900=13*300 תמורה

 1,500=5*300 עלות

 2,400 רווח

 2  חישוב שווי הטבה

 2,400=8*300 תמורה

 1,500=5*300 עלות

 900 רווח

 450=50%*900 מס שולי

 375=25%*(2400-900) מס רווח הון

 

1.11.2021 

 ניקוד  

 2 100,000 תמורה

 11,600=7,700+3,900 עלות

 88,400 רווח

 22,100=25%*88,400 מס
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 פתרון: –מיסוי מקרקעין  – 3שאלה מספר 

  .א

ולמרות חזקת דירת מגורים יחידה  ו לחוק,49למרות שחלפו תקופות הצינון הנדרשות בס'  (1

יעקב אינו ( לחוק לגבי הדירה שיש לאסתר בקרית גת, במכירת הבית בחדרה 4ג)49שבסעיף 

ד לחוק, שכן 49( לחוק לאור חזקת דירת מגורים נוספת שבס' 2ב)49זכאי לפטור לפי ס' 

הווה דירה בבת ים שאינה מ שבבעלותה ,שיעור האחזקה שלו במניות בחברת "החוף שלי"

. יעקב יכול לקבל חישוב ליניארי 50%קיבל בירושה עולה על מלאי עסקי, ואשר אותן הוא 

 1.1.14( לחוק, שלפיו השבח הריאלי שעד 2א)ב48מוטב במכירת דירת מגורים מזכה לפי ס' 

( לחוק, והשבח 1א)ב()48פטור ממס, והשבח שלאחריו חייב במס בשיעור הקבוע בס' 

 ( לחוק. 2א)ג()48פטור ממס לפי ס'  1993האינפלציוני שעד סוף 

( לחוק, כי קיבל את הבית בחדרה במתנה 5ב)49יעקב לא יוכל לעתור לפטור לפי ס' הערות: 

 מאביו, גם אם יצחק היה זכאי לעשות שימוש בפטור, לו היה מוכר את הבית בעצמו. 

רה וקריית גת( הדירות הנמכרות )חד 2ה לחוק לאור זה ששווי 49אין זכאות למתווה שבס' 

 ₪.  3,362,000שהיא לחוק ( 1ה)א49עולה על תקרת השווי שבס' 

דירת מגורים לא נכנסת לגדרה של חזקת  שבבעלותהבמניות בחברה  1/3כן. כי אחזקה עד  (2

ממניות החברה,  50%היה מקבל בירושה עד יעקב גם אם . ד לחוק49דירה נוספת שבס' 

פוגעת אינה בקריית גת הדירה שיש לאסתר , וההוא היה זכאי לפטור במכירת הבית בחדר

יחידה שבס'  ת מגורים לאור חזקת דיר בזכאות לקבלת הפטור במכירת הבית בחדרה 

 ( לחוק.4ג)49

לחוק יש כניסה לנעליו של  29לחוק, ולפי ס'  62לפי ס' מאביו, יצחק, יעקב קיבל את הבית במתנה  .ב

, שווי 1.4.81ושה ממורישים שנפטרו לפני נותן המתנה. מאחר שיצחק קיבל את הזכויות ביר

()ו( לחוק 1)37ויום הרכישה לפי ס' , ₪ 10 -לחוק הוא נכון ליום פטירתם ( 1)א()26הרכישה לאור ס' 

 .1.1.1980הוא  

 ( לחוק:2א)ב48לפי חישוב ליניארי מוטב לפי סעיף  השבחמס חישוב 

 ₪ 2,499,990לא הושכר(:בניכוי יתרת שווי רכישה )אין פחת, כי הבית  2,500,000

:  1.1.14. מספר השנים שחלפו מאז הרכישה עד 41מספר השנים שחלפו מאז הרכישה עד המכירה: 

34 

 7/41שנים(:  7) 1.1.14החייב במס לאור מס' השנים מאז  שבח ה

 ₪ 25%X 2,499,990X7/41=106,707המס על השבח בגין התקופה החייבת הוא בשיעור של 

, כי היא צאצאית של המוריש במכירת הדירה בקריית גת ( לחוק5ב)49לפי ס'  אסתר זכאית לפטור .ג

ומדובר בפטור עצמאי הנגזר מהסב המוריש, שהיה בעלים של דירה יחידה נכון לפטירתו. לגבי 

 ()ג(, אם הסב היה בחיים והיה מוכר את זכויותיו בדירה, הוא היה זכאי לפטור5ב)49התנאי שבס' 

גם אם יעקב היה זכאי לפטור במכירת בית המגורים בחדרה )לו החזיק במניות  .( לחוק2ב)49לפי ס' 

חברה(, זה לא היה מונע מאסתר הממניות  50%שקיבל בירושה בשיעור אחזקה שאינו עולה על 

  .לחוק במכירת הדירה בקריית גת (5ב)49לקבל את הפטור לפי ס' 
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  .ד

למרות שנכון ליום רכישת הבית  כי דירה יחידהמדרגות מס רכישה להם זכאים לחישוב של  (1

  התומכרה אמלוא הזכויות בה, אסתר אסתר בחדרה נלקחת בחשבון הדירה בקריית גת של

)פרק הזמן הרלוונטי הנדרש בתקופת תחולתה של הוראת השעה שבתיקון חודשים  18תוך 

 .()ב( לחוק2ג()1)ג9. לפיכך, יש עמידה בתנאי הקבוע בס' מאז רכישת הבית בנתניהלחוק(  85

 0-ש"ח  1,747,865על חלק השווי שעד 

 ₪  3.5%X 325,325 =11,386 -ש"ח 2,073,190ועד  ₪  1,747,865על חלק השווי שמעל 

 5%X 926,810=46,340-₪מיליון  3ועד ₪  2,073,190על חלק השווי שמעל 

 ₪  57,726סה"כ החיוב במס רכישה: 

()ג( לחוק, לאור העדר זכאות 2ג()1)ג9ה לפי ס' הערה: אין זכאות לתחשיב דירה יחיד

 ה לחוק.49למתווה של ס' 

 

 רכישהדירת מגורים ולא לגבי מכירת ( לחוק ב2ב)49ד לחוק חלה רק לגבי ס' 49לא. חזקת  (2

 של דירת מגורים.

 הזכויות בדירה שקיבלה בירושה ולא רק מחצית. מלוא כן, כי יש לאסתר  (3

( לחוק ולא 2ב)49חוק רלוונטית לפטור ממס שבח לפי ס' ( ל4ג)49חזקת דירה יחידה שבס' 

לחוק, הכוללת מצב שבו לרוכש  (4ג()1)ג9יחידה לעניין מס רכישה לפי ס'  הלגבי הגדרת דיר

אינה כוללת דירה שחוסה בגדר ( לחוק אך 3ג)49יש גם דירה, שחלקו בה הוא כאמור בס' 

גת לא היתה נמכרת, החיוב במס לכן, אם הדירה בקריית  ( לחוק.4ג)49בס' החלופה שש

 ( לחוק.1ג()1)ג9רכישה היה לפי מדרגות של דירה נוספת כאמור בס' 
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 פתרון: –חוק מע"מ  – 4שאלה מספר 

  – 1אירוע 

 רכישת דירות מגורים מאנשים פרטיים .א

רכישת מקרקעין )ובכלל זה דירת מגורים( בידי עוסק מאת אדם פרטי עונה להגדרת 'עסקת  (1)

 נק'( 1)(.   2אקראי' בחוק בהתאם לחלופה )

ב לתקנות מע"מ החייב במס בעסקת האקראי כאמור הוא 6לחוק ותקנה  21בהתאם לסעיף  (2)

 נק'( 2)הקונה, קרי, החברה. 

בונית עצמית'( ותדווח למע"מ על העסקה החברה תוציא חשבונית ערוכה על שמה )'חש (3)

 נק'( 0.5)במסגרת עסקאותיה. 

לחוק, דהיינו,  41מס התשומות בגין הרכישה )החשבונית העצמית( יותר בניכוי בהתאם לסעיף  (4)

האם הרכישה תשמש בעסקאות החייבות במס, ובנסיבות העניין דנן, יותר בניכוי כמס 

 נק'( 0.5)תשומות. 

  נק'( 0.5)פס"ד דנות, פס"ד צביון.   (5)

( לחוק בהתאם 1)29 –)א( ו 28מועד החיוב במס בעסקת הרכישה יקבע בהתאם לסעיפים  (6)

  –לעניין, ובמקרה דנן כלהלן 

מועד החיוב ביום התשלום בהתאם לסעיף  –ששולמו ביום החתימה על ההסכם  50%בגין 

 ( לחוק. 1)29

כיוון שמועד  1.3.2019החיוב יחול עם פינוי הדיירים, קרי מועד  –( הנוספים 50%לגבי היתרה )

 נק'( 2))א( לחוק.  28זה המקרקעין כבר הועמדו לרשות החברה, בהתאם לסעיף 

 נק'( 0.5)לדירה. ₪ מיליון  1מחיר העסקה הוא המחיר שהוסכם, קרי  (7)

 הריסת הבניין ובניית בניין חדש ומכירת דירות .ב

)ב( לחוק וזאת מן הטעם שהחברה מכרה דירות 5בסעיף  במקרה הנדון, אין תחולה להוראה (1)

חדשות ולא את הדירות הישנות אותן רכשה, לפיכך יש לראות ברכישה כרכישת מקרקעין 

 נק'( 2)עליהן נבנו הדירות החדשות. 

מיליון  1דירות במחיר מכירה של  4לאור האמור לעיל, החברה טעתה עת דיווחה על מכירת  (2)

ההפרש שבין מחיר המכירה למחיר הרכישה.  היה עליה לדווח על מחיר לדירה, דהיינו, על ₪ 

 נק'( 1)לדירה. ₪ מיליון  2מכירה של 

 נק'( 0.5)ראה לעניין זה פס"ד סורד חמש, פס"ד יו.מ.מ נכסים, גבעות דוד...  (3)

 0.5)לחוק, החברה זכאית לנכות את מס התשומות בגין עלויות הבניה.  38בהתאם לסעיף  (4)

 נק'(

 מבצע שיווק – 2אירוע 

ככלל, הוצאות פרסום שיווק וקידום מכירות המשמשות את הפעילות העסקית החייבת במס  (1)

 1)בהתאם לנסיבות העניין.  18לחוק וכן תקנה  41ו  38יותרו בניכוי, בכפוף להוראות סעיפים 

 נק'(
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מס התשומות בגין רכישת מכשירי הטלוויזיה יותר בניכוי, שכן, אלה שימשו בעסקאות  (2)

 נק'(  0.5)ייבות במס )מכירת הדירות(. ח

 1מנוי בתוספת הרביעית ועונה להגדרת 'רכב פרטי, כאמור בתקנה  5Xרכב מסוג ב.מ.וו  (3)

לתקנות מע"מ. מס התשומות בגין הרכב הפרטי לא יותרו בניכוי, על אף ששימשו כאמצעי 

 נק'( 1)לתקנות מע"מ.   14שיווק, וזאת לאור תקנה 

 נק'( 0.5)מבטח חיפה, מיקוד שמירה וכו'.  –ראה לעניין זה פס"ד  (4)

 הסכם עם חברת בניה הרשומה באילת – 3אירוע 

לחוק אזור סחר חופשי מפרט את רשימת ההקלות במס ערך מוסף בעסקאות  5סעיף  (1)

 הקשורות לאזור אילת.   

לצורך קביעת סעיף התחולה הרלוונטי עלינו להידרש לשאלה האם מדובר בעסקת מכר או 

 בעסקת שירות. 

)ב( לחוק אס"ח קובע כי מכירתם של טובין בידי עוסק שאינו תושב אילת לעוסק 5כך, סעיף 

)ה( 5תושב אילת תהיה חייבת במס בשיעור אפס בהתקיים התנאי הנקוב בסעיף, בעוד סעיף 

 ממע"מ בהתקיים תנאי הסעיף.  קובע פטור

בנתוני השאלה לא נאמר אם החברה היא בגדר תושב אזור אילת, ולפיכך בכל מקרה לא תהא 

 נק'( 2))ה(. 5תחולה לסעיף 

א לתקנות אזור סחר חופשי אילת מונה רשימה סגורה של שירותים הניתנים בידי 20תקנה  (2)

 1)ושהמס עליהם יהיה בשיעור אפס. עוסק שאינו תושב אזור אילת לעוסק תושב אזור אילת 

 נק'(

 בנסיבות העניין, יש לבחון האם מדובר בעסקאות מסוג 'מכר' או 'שירות.  (3)

 במקרה דנן, לא נתון אם החברה רשומה כעוסקת באילת. 

כמוכן, המדובר הוא בעסקה מסוג 'שירות' ולא 'מכר' וזאת לאור העובדה שהחברה נתנה 

ההסכם לא קבע כי המדובר בהשכרת כלי חפירה, כי אם  שירותי חפירה לעוסקת האילתית,

ביצוע עבודות החפירה, ולראיה הציוד הושכר יחד עם מפעיליו, החברה היא זו שנשאה 

בהוצאות כלי החפירה, ואף החשבונית המס נרשם "עבור שירות חפירה" ולפיכך מדובר 

 נק'( 2)בעסקה מסוג שירות ולא מכר. 

בר ב'שירות', ולאור העובדה כי השירות כאמור אינו מנוי לאור המסקנה לעיל, כי המדו (4)

א לתקנות אזור סחר חופשי, הרי שהשירות יהיה חייב במס 20ברשימת השירותים בתקנה 

 נק'( 1)בשיעור מלא ולא אפס. 

 נק'( 0.5)ראה לעניין פס"ד אחים ספיאן בע"מ.  (5)

 מכירת פטנט לחברה זרה –4אירוע 

)ג( לחוק. 30לחוק והן בסעיף  1ושב חוץ" כמשמעותו בסעיף החברה הרומנית עונה להגדרת "ת (1)

 נק'( 1)אין נפקות לכך, שבעל המניות שלה הוא תושב ישראל. 

( לחוק, וחייבת במס בשיעור אפס. 2)א()30לאור האמור, מכירת הפטנט באה בגדרו של סעיף  (2)

 נק'( 1)
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ובעת כי עוסק א)א( לתקנות מע"מ ק6תקנה  –לעניין שירותי השמאות שהחברה קיבלה  (3)

שקיבל שירות מהשירותים המפורטים בתקנה על ידי מי שעיקר הכנסתו ממשכורת או 

 קיצבה, אזי, החייב במס יהיה מקבל השירות. 

(, וכן לאור העובדה כי הכנסה של רונית 2א)6בנסיבות העניין, שירותי שמאות מנויים בתקנה 

  נק'( 2)היא ממשכורת בלבד, הרי שהחברה היא התחייבת במס. 

לאור האמור, החברה תוציא חשבונית ערוכה על שמה ותדווח על העסקה במסגרת  (4)

 נק'( 0.5)א)ד(. 6תקנה –עסקאותיה החייבות 

החברה תהיה זכאית לנכות את מס התשומות בגין החשבונית העצמית, לאור העובדה  (5)

לחוק.  41שהשירות שקיבלה מרונית שימש אותה לעסקה החייבת במס, וזאת בהתאם לסעיף 

 נק'( 0.5)

 תרומה של משרד לעמותה – 5אירוע 

 '(נק 1)הגדרת 'מכר' בחוק רחבה, וכוללת בין היתר גם נתינתו של נכס במתנה.  (1)

( 1נתון כי המשרד שימש בעסקיה של החברה, ולפיכך, מדובר ב'עסקה' בהתאם לחלופה ) (2)

 נק'( 1)להגדרה , "...לרבות מכירת ציוד". 

אין נפקות לכך שהחברה לא ניכתה את מס התשומות ברכישת המשרד, ואין תחולה לסעיף  (3)

ליה את ניכוי ( לחוק, כיוון שבעת רכישת המשרד בידי החברה לא היה דין שאסר ע4)31

 נק'( 1התשומה )

על החברה לדווח על הענקת התרומה כעסקה, ומחירה יהיה מחיר שוק, דהיינו, בהתאם  (4)

 נק'( 1)למחיר שהיה משתלם בתנאים רגילים. 

 נק'( 0.5).  1/2003ראה לעניין זה הוראת פרשנות  (5)
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 פתרון: –מיסוי בינלאומי  – 5שאלה מספר 

 מעמדו של רז .1

)ג( לפקודה מאחר ונחשב לתושב חוץ מעל שלוש 14מוגדר כתושב חוזר בהתאם לקבוע בסעיף רז 

 שנים לפני שחזר לישראל. 10-שנים ופחות מ 

 : מציאת ההכנסה החייבת .2

 :משכורת 

כל ההכנסה חייבת במס בישראל . מחצית מההכנסה הופקה בחו"ל . ₪ 1,200,000הכנסתו ממשכורת 

 מחוץ לישראל.בשל ימי עבודתו של רז 

 : דיבידנד מהחברה הזרה

 )ג( לפקודה.14הכנסות מדיבידנד פטורות ממס בהתאם להוראות 

 : שכר דירה

 לפקודה. )ג(14ההכנסה פטורה ממס בהתאם להוראות סעיף  –קנדה 

 : ריבית

 )ג( לפקודה.14ההכנסה פטורה ממס לפי סעיף  –קדון בארה"ב ימפ

מאחר והפיקדון נפתח לאחר חזרתו של רז לישראל )אינו זכאי ההכנסה חייבת במס   –מפקדון בקנדה 

)א( שמקורו בדירת המגורים בארה"ב שנרכשה לאחר 29לפטור( . מהכנסה זו ניתן לקזז הפסד לפי סעיף 

 חזרתו לישראל

 ש' 100,000הכנסה מריבית :                      

  ( ש'40,000)בקיזוז :    הפסד מהשכרה :                

 ש' 60,000הכנסה מריבית חייבת במס בישראל :  

 :חישוב המס החייב בישראל  .3
 

לפקודה כדאי לפריד בין חישוב המס החל על ההכנסות החייבות בשיעורי מס  204בשל הוראות סעיף 

 רגילים למס החל על ההכנסות החייבות בשיעורי מס קבועים :
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 הכנסות החייבות בשיעורי מס רגילים 

שהופקה  משכורת 

 מעבודה בישראל

משכורת שהופקה 

 מעבודה בחו"ל

 600,000 600,000 הכנסות חייבות

סך  הכנסה חייבת בשיעורים 

 רגילים
1,200,000 

מס בישראל על כלל הכנסתו 

 בשיעורים רגילים )ג'(

420,000 

 210,000  תקרת הזיכוי )ד'(

 120,000  מיסי חוץ ששולמו

 (120,000) זיכוי בשל מיסי כפל

 300,000 מס חייב בישראל

 0 עודף זיכוי מועבר

 

 

 : הסברים

 להלן חישוב המס החייב על הכנסותיו בשיעורים רגילים :  .א

1,200,000*35% = 420,000 

כבסכום המתקבל מהכפלת יחס ההכנסה, בסכום מס  204תקרת הזיכוי מוגדרת בסעיף  .ב

 ההכנסה על כלל הכנסתו הרגילה של היחיד :

600,000/1,200,000*420,000  =210,000 
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 חישוב המס עבור הכנסות החייבות בשיעורים קבועים )מיוחדים( :

 ריבית 

 100,000 הכנסה

 (40,000) (2קיזוז הפסד מועבר )לפי נדרש 

 60,000 הכנסה חייבת

  

 15,000 (25%מס מחושב בישראל   )לפי 

 20,000 מיסי חוץ ששולמו  )נתון(

 (20,000) זיכוי בשל מיסי כפל  : 

  

 0 מס חייב בישראל לאחר זיכויים

 5,000 2014עודף זיכוי מועבר לשנת 

 

 הכנסה חייבת בידי לירון ובידי דניאל : .4

 דניאל : 

 דניאל מוגדר כתושב חוץ ולכן יהיה חייב במס רק על הכנסות שהופקו בשל עבודתו בישראל.

 ש'   שליש מההכנסה הופקה בישראל ולפיכך : 1,200,000 –סך הכנסתו של דניאל 

 ש' חייבת במס בישראל 400,000הכנסה בגובה 

 .לישראל זכות מיסוי ראשונית ולארה"ב זכות מיסוי שיורית

 לירון :

  –משכורת 

לירון היא תושבת ישראל ולכן חייבת על במס בישראל על כלל הכנסותיה לרבות ההכנסות שהפיקה 

 מחוץ לישראל.בשל עבודתה 

 ₪  1,200,000סך הכנסה ממשכורת החייבת בישראל : 

 –דיבידנד 

 חייבות במס בישראל, בשל היותה תושבת ישראל. GARDENהכנסותיה של לירון מדיבידנד מחברת 
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 ₪. 700,000מס בישראל בדי לירון :גובה ההכנסה מדיבידנד החייבת ב

 

)א( על כלל 14ור ממס בהתאם להוראות סעיף במקרה והיה נחשב לתושב ישראל לראשונה, היה פט .5

 הכנסתו שהופקה מחוץ לישראל מכל מקורות ההכנסה.

 ₪ 600,000פקה מחוץ לישראל בגובה לפיכך היה פטור ממס על הכנסתו ממשכורת שהו

 וכן פטור ממס על גם על הכנסותיו מריבית על פיקדון בקנדה שנפתח לאחר עלייתו.

ודתו בישראל בגובה היא הכנסה ממשכורת שהופקה בשל עב הכנסתו היחידה שחייבת בישראל

600,000 .₪ 

 

 

 

 


