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 רווח הון: - 1שאלה מס' פתרון 

 

א. מזרקי בוטוקס

מדובר במלאי של רינת ועל כן זה לא עונה להגדרת נכס

בסעיף 88 וחל על זה חלק ב' לפקודה. 

ב. מכונת לק ג'ל

ב.1- מדובר במכירה שהתמורה בה הושפעה מיחסים מיוחדים ועל כן 

שווי המכונה ליום 1.1.2019 )יום המכירה(, יחשב לתמורה. 

5,000תמורה

 =(10%*1-8) *7000                  1,400ימ.מ.

3,600רווח הון

=700.00120/80סכום אינפ'

2900.00רווח ריאלי

=1/8*362.52900רווח ריאלי עד 1.1.12 - חייב ב-20%

2537.5רווח ריאלי אחרי 2012 - חייב ב-25%

מכירת המכונה ע"י חגית- מדובר במטלטלין לשימוש אישי 

על ידה ועל כן לא נכנס להגדרת נכס בסעיף 88. 

ב.2- 

פחות הוצ' מכירה=75008,000-500תמורה

1000+(10%*1-9)*17007000ימ.מ

5800רווח הון

1700 - 125/80*(1700-1000/2)175סכום אינפ'

5625רווח הון ריאלי

=1/9*6255625רווח ריאלי עד 1.1.12 - חייב ב-20%

5000רווח ריאלי אחרי 2012 - חייב ב-25%

ג. מכירת קרקע

=4*95000               380,000תמורה- 

אין פחת בישראל=2.5*100000               250,000מ.מ

               130,000רווח הון

בהתאם להגדרת מדד- ילקח מדד המחירים לצרכן. סכום אינפ'

375,000               125/50

 כל הרווח הוא סכום אינפ' פטור. 
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ד. תיק ניירות ערך סחירים

ד.1 מניית דן מדיקל

26000תמורה

נלקח הגבוה מבין ממוצע שווי למחיר המקורי המתואם )כל עוד יש רווח(13200מ.מ

66/60*12,000מחיר מקורי מתואם =

12800רווח הון

10800120/66סכום אינפ'

חייב ב-200025%רווח הון ריאלי

ד.2 אג"ח ממשלתית

35300תמורה

11300מ.מ

24000רווח הון

חייב ב-15%

ד.3 קרן נאמנות פטורה

22700תמורה

8200מ.מ

14500רווח הון

6442.86סכום אינפ'

חייב ב-8057.1425%רווח הון ריאלי

ד.4 אג"ח זר

4.2*226805400תמורה

4.5*315007000עלות

8820-הפסד הון

הפסד ההון כולל בחובו ירידת ערך של שער הדולר שאילו היה רווח 

היה סכום אינפ' שלא חייב במס.

=(0.3)*21007000על כן יש לנטרל סכום זה מהפסד ההון בר הקיזוז

6720-הפסד הון שיותר בקיזוז

 

 



4 

 

חלק ב':

פירוק חברה:

חישוב המזומנים שנותרו בחברה:

מכירת ציוד:

800000תמורה

=(10%*1-5)*5000001000000י.מ.מ

300000רווח הון הכל ריאלי

75000מס לתשלום- 25%

725000יתרת מזומן

סה"כ מזומנים:

550000מזומן

725000מהקרקע

200000חייבים

100000-ספקים

1375000

חישוב אחוז המניות הנמכרות בפירוק ועלותן:

תנועה :

עלותערך נקוב

20,000200,000רכישה 1.1.17

20,0000הטבה 100%

40,000200,000ס"ה

10000-50000-מכירה 31.12.18

30,000150,000סה"כ ליום הפירוק

=30%30,000/100,000שיעור ההחזקה במועד הפירוק

150,000עלות המניות הנמכרות בפירוק

חיושב המס ברמת בעל המניות:

412500תמורה

150,000מ.מ

262500רווח הון

0סכום אינפ'

אין רר"ל שכן מדובר ביחיד שרכש את המניות לאחר 01.1.03רר"ל

262500רווח הון ריאלי

רואים ביום ההכרזה על הפירוק כיום המכירה

מס לתשלום78750ריאלי חייב ב-30%
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 :אופציות לעובדים -2 מס'  תרון שאלהפ

 נקודות סה"כ  3-חברה פרטית  –רווח הון  –מסלול נאמן  –רחל 

 אין אירוע מס. –הענקת אופציות  –1.1.2016

 אין אירוע מס –ניות המרת האופציות למ – 30.7.2017

 אירוע מס –מכירת רבע מהמניות ע"י הנאמן  – 1.10.2017

 אירוע מס –מכירת יתרת המניות ע"י הנאמן  – 1.10.2018

 

 נקודות( 1.25) 1.10.2017

 

( בשיעור 2)2כל ההכנסה של העובד  –( 4)ב()102סעיף  1.1.2016הפרה, טרם חלפו שנתיים מיום 

 מס שולי.

 

 26,250= 250*105תמורה: 

 1,050=0.04*26,250הוצאות מכירה:

 6,250=125/100*20*250עלות: 

  4,148=125/113*15*250עלות: 

 14,802רווח  

 ש"ח 6,956=0.47*14,802

 

 נקודה( 0.25) –הוצאות 

 (2)ד()102סעיף  –אין הוצאה לחברת כינורות בשל הפרה 

 

 נקודות(  1.25) 1.10.2018

 חברה פרטית. 25%( שיעור מס 2)ב()102הקצאה אין הפרה חלפו שנתיים מיום ה

 93,750=125*750תמורה: 

 3,750=0.04*93,750עמלת מכירה:

 22,500=150/100*750*20עלות:

 14,934=150/113*15*750עלות:

 52,566רווח 

 25%שיעור מס 

52,566*0.25=13,141 .₪ 

 

 נקודה( 0.25הוצאות )

 (1)ד(|)102אין הוצאה לחברת כינורות 

 

 20,097= 6,956+13,141בות המס של רחל: סה"כ ח
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 סה"כ ( –נקודות   1.5כוכבה )
 (2)ג( )102מסלול ללא נאמן חברה פרטית סעיף 

 אין אירוע מס –הקצאת המניות  – 1.1.2016
 אין אירוע מס –המרת האופציות למניות  – 30.6.2016ביום 
 יש אירוע מס –מכירת המניות  – 15.2.2017ביום 

 
 נקודת( 1.25) 1715.2.20

 475,000=95*5000תמורה: 
 165,000=110/100*30*5000עלות: 
 183,333=110/105*35*5,000עלות: 

 ₪ 126,667רווח 
 

126,667*0.47 =59,533  ₪ 
 

 יתקבל פתרון ללא מידוד
 475,000תמורה :

 150,000עלות:
 000175,עלות:
 150,000רווח 

 
150,000*0.47 =70,500 ₪ 

 
 קודה(נ 0.25הוצאות )

 (1)ד()102ההוצאה לא תותר בניכוי בחברת כינורות 
 
 

 ₪ 59,533סה"כ חבות המס של כוכבה: 
 

 נקודות סה"כ ( 4.5רותי )
 מסלול רווח הון עם נאמן חברה ציבורית

 אין אירוע מס –מועד ההקצאה  – 1.1.2016
 מס אין אירוע –המרת האופציות למניות  – 15.8.2017
 יש אירוע מס –ידי הנאמן לעובד העברת מניות מ 1.1.2018
 יש אירוע מס –מכירת המניות ע"י רותי  – 1.5.2018

 
 נקודה( 1.25אירוע מס ) – 1.20181.

 (3)ב()102אין הפרה חלפו שנתיים סעיף 
 

 345,000=115*3,000תמורה : 
 121,500=135/100*30*3,000עלות:
 51,923=135/117*15*3,000עלות:
 171,577רווח 

 
 נקודה( 1.25י הטבה )חישוב שוו

 283,500=135/100*3,000*70תמורה:
 121,500=135/100* 30*3,000עלות:
 51,923=135/117*15*3,000עלות:
 ₪ 110,077רווח 

 
 47%חייב במס שולי 

 מס₪  51,736=0.47*110,077
 61,500= 171,577-110,077 25%חייב ב
 מס₪   15,375=0.25*61,500

 
 נקודה( 0.25הוצאות )

 
 (1)ד()102 110,077הוצאה לחברת כלי זמר בגובה שווי ההטבה לעובד תותר 
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 ( נקודה 1.5אירוע מס ) 1.5.2018
 

 חישוב לפי פרק ה
 375,000=125*3,000תמורה:

 7,500=0.02*375,000עמלת מכירה:
 345,000עלות:
 22,500רווח 

 
 12,778(=140/135-1*)345,000סכום אינפלציוני פטור:  

22,500-12,778=9,722 
 25%שיעור מס של 

 מס 2,430=0.25*9,722
 

 ₪ 69,541= 51,736+15,375+2,430חבות מס כוללת של רותי: 
 

 נקודה( 0.25הוצאות )
 לא תותר הוצאה

 
 נקודה סה"כ ( 1) 3נדרש 

במידה ורותי עובדת חברת כינורות, משמע האופציות הוקצו ע"י "חברה מעבידה", חברת כלי 
 כן אין שינוי באופן חישוב המס שיחול על רותי.ול 102זמר, בהתאם לסעיף 

 
( האם חברת כינורות חויבה בסכומי 1)ד( )102לעניין התרת ההוצאה יש לבחון בהתאם לסעיף 

 השתתפות לחברת כלי זמר. ההוצאה תותר בכינורות לכל היותר לפי גובה ההשתתפות.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 :מיסוי מקרקעין -3פתרון שאלה 

 1סעיף 

א( לתקנות מס רכישה מכיוון שבמועד 1)2. לא חלה תקנה 6%הרכישה יהיה בשיעור של מס 

 הרכישה לא חלה תוכנית המאפשרת בנייה של לפחות יח"ד אחת.

 X 250,000)שיעור מס רכישה(  ₪6% =  15,000

 

 2סעיף 

נחשבת למכירה, ומכאן למדים שהפקעה  עם תמורה)א( לחוק הפקעה 5בהתאם להוראות סעיף 

 א תמורה לא מהוה מכירה.לל

 

 3סעיף 

 סעיף א

המכירה אינה פטורה וזאת מכיוון שלמרות שמדובר בדירת מגורים מזכה יחידה של המוכר 

( לחוק מכיוון שהוא 2ב)49ומעולם הוא לא ניצל פטור, שלמה לא זכאי לפטור לפי הוראות סעיף 

 חודשים. 18ות לא מחזיק בדירה כ"דירת מגורים", כלומר שבנייתה הסתיימה, לפח

 

 סעיף ב

 2,500,000  -    שווי מכירה 

 (1,545,000)   -יתרת שווי רכישה** 

 (נקודה 1). 0כולו ריאלי מאחר ושע"מ  -   955,000     -שבח 

 

 –חישוב לינארי מוטב 

 X (65 /5.) 955,000=  73,462 -פטור 

 (נקודה 1) X 955,000X (60/65) ₪25% =  220,385 –מס שבח 

 

 תרת שווי רכישה** י

 שווי רכישה מלא. 36סעיף  – 250,000    -שווי רכישה      

 ניכויים:      

  15,000    -מס רכישה       

 50,000    -עו"ד       

  1,200,000   -בנייה )השבחה(       

 .39לא מותר לפי סעיף   - 0   -  הוצ' ארנונה      

 במכירה. לא מותר בשוטף. מותר  – 30,000  - הוצאות מימון      

 הדירה לא הושכרה ולכן אין צורך להפחית – (0)    -פחת       

 (נקודות 4)    1,545,000   -יתרת שווי רכישה      

 

 

 4סעיף 

(, נספרת למס רכישה )ירושה מעל 5ב)49דירת הירושה בירושלים, על אף שעומדת בתנאי סעיף 

כור את הדירה בירושלים, ולכן דוד יחוייב במס רכישה לפי (. בנוסף נתון שדוד לא מעוניין למ50%

 מדרגות המס של דירה נוספת. 
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 מע"מ – 4פתרון שאלה 

  –פתרון 

  – ניתוח החבות במס בהתאם לייעוד הדירות .א

( הנה השכרה הפטורה "חוק עידוד" -השכרה למגורים לפי חוק עידוד השקעות הון )להלן (1
 (.נק' 1ק.       )( לחו1)31ממס בהתאם להוראות סעיף 

 אין האמור חל על הדירות שלא הושכרו לפי חוק עידוד.
לתקנות מס ערך   1כמו כן, הדירות המושכרות כאמור אינן באות בגדר תחולת תקנה 

 (נק' 1(.        )"התקנות" –)להלן  1976 -מוסף התשל"ו
לאחר שהחברה תסיים את מגבלת תקופת ההשכרה בהתאם לחוק עידוד, מכירת הדירות 

 (נק' 1א( לחוק.      )1)31תהיה פטורה ממס בהתאם לסעיף 

הכנסות שכר דירה מדירות המושכרות בשכירות חופשית הנן הכנסות הפטורות ממס  (2
להוראת תקנה  ( לחוק.  יחד עם זה לגבי הדירות כאמור תהא תחולה1)31בהתאם לסעיף 

()ג( לתקנות, מכיוון שהחברה היא זו שעשתה בהם גם את עבודות הבניה. דהיינו בתום 2)1
חודשי השכרה יראו בדירות כאילו נעשה בהן שימוש לצורך עצמי ויהא על החברה  24

 (נק' 2לדווח על מכירה רעיונית.      )

 ( נק' 0.5.       )()ג( ראה פס"ד ניקולא ותופיק עאקלה2)1לעניין יישום תקנה  (3

 (נק' 1יתרת הדירות המיועדות למכירה בשוק החופשי יהיו חייבות במס בשיעור מלא.    ) (4

ככלל, מס התשומות אשר שימש בקשר עם הקמת הפרויקט יותר בניכוי בהתאם לתקנה  (5
  –לתקנות על פי ייעוד התשומות בפרויקט. כפי המפורט להלן  18

ת הקרקע ועלויות הבניה לא יותר בניכוי בהתאם ממס התשומות הקשור עם רכיש 50%
 (נק' 1לחוק וזאת ביחס לדירות שעתידות להיות מושכרות לפי חוק עידוד.      ) 41לסעיף 

לחוק, וזאת ביחס לדירות  38ממס התשומות יותר בניכוי בהתאם להוראות סעיף  50%
 (נק' 1ה.      )שאמורות להיות מושכרות בשכירות חופשית והדירות המיועדות למכיר

גחלת, אוריינטל ספנות,  –(  ראה פס"ד 18לעניין ניכוי מס תשומות בשיעור יחסי )תקנה  (6
 (נק' 0.5אמיליה פיתוח, אלביט הדמיה.      )

 

 הסכם קומבינציה  .ב

רכישת המקרקעין בידי החברה מאת מר ציוני באה בגדר עסקת אקראי במקרקעין  (1
 (נק' 1י' בחוק.    )( להגדרת 'עסקת אקרא2בהתאם לחלופה )

לחוק  21החייב במס בקשר עם רכישת המקרקעין היא החברה וזאת בהתאם לסעיף  (2
 (נק' 1ב לתקנות מע"מ.      )6ולתקנה 

על החברה להוציא חשבונית מס ערוכה על שמה )חשבונית עצמית( בגובה מחיר חלק  (3
כות מס המקרקעין אותו היא רכשה, לדווח על עסקה ובמקביל יהא באפשרותה לנ

 (נק' 1( לעיל(.       )5, כפי יחס השימוש בקרקע )כמפורט בסעיף א)50%תשומות בשיעור 

עת החברה קיבלה לידיה את הקרקע  1.3.2020מועד החיוב בגין רכישת המקרקעין יהיה  (4
 )א( לחוק. 28בהתאם לסעיף 

רותי הבניה בתמורה לקרקע החברה העניקה שירותי בניה למר ציוני.   מועד החיוב בגין שי (5
 יהיה כלהלן : 

  ( לחוק. 1)29יחול מועד חיוב על תשלומי האיזון בהתאם לסעיף  – 1.1.2020בתאריך 

  יחול מועד החיוב על יתרת שווי שירותי הבניה, בהתאם לסעיף  – 1.3.2020בתאריך
( לחוק, כיוון שהחברה קיבלה את התמורה בעבור שירותי הבניה )בדמות הקרקע 1)29

  (נק' 2למה(.        )עליה לה שי

 (נק' 0.5ראה לעניין זה פס"ד ניכן.      ) (6
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  – מוצרי פרסום .ג
ככלל, הוצאות פרסום המשמשות את הפעילות החייבת של העוסק יותרו בניכוי. יחד עם זה 

 יש להידרש ולבחון האם ההוצאה אינה אסורה בהתאם להוראות החוק ו/או התקנות. 

ת הפרסום שימשו לצורך הגרלה בין רוכשי הדירות, דהיינו, בנסיבות העניין נתון כי הוצאו
 (נק' 1.      )18משמשות בעסקאות החייבות במס ולכן אין להידרש לתקנה 

לתקנות אוסרת על ניכוי מס תשומות בגין רכישת רכב פרטי, למעט  14תקנה  –רכב פרטי  (1
 . (2)ב()14רכישה בידי עוסקים המנויים ברשימה סגורה כמפורט בתקנה 

 1החברה אינה מנויה בגדר העוסקים כאמור ולפיכך ניכוי מס התשומות אסור.            )
 ( נק'

  0.5שידורי קשת, מבטח חיפה, מיקוד שמירה, אבידר.    ) –ראה לעניין זה פס"ד 
 נק'(

קטנוע אינו עונה להגדרת רכב פרטי ולפיכך מס התשומות בגין רכישתו   -רכישת קטנוע (2
 (נק' 0.5)יותר בניכוי.  

 (נק' 0.5מס התשומות בגינן רכישתם יותר בניכוי.  ) –מכשירי טלוויזיה  (3

 

 הוצאות פיתוח .ד

במסגרת חובותיה  לרשות המקומית. הםעניין  יותפיתוח המקרקעין ותשתככלל,  (1
סלילת  וסמכויותיה של העירייה היא נדרשת לבצע עבודות פיתוח מוניציפאליות, ובהן:

ינורות מים; הקמת רשתות תיעול וביוב; גינון; התקנת מדרכות רחובות וכבישים; הנחת צ
באפשרותה של הרשות המקומית לבצע את עבודות הפיתוח בעצמה, . ועוד ותאורת רחוב

או לשכור את שירותיה של חברה קבלנית תמורת תשלום. לצורך מימון פעילות זו, קנויה 
אגרות, היטלים או דמי לרשות הסמכות להתקין חוקי עזר ולהורות בהם על תשלום 

 (נק' 2.     )השתתפות

הם שירותים אשר ניתנים לעירייה ולא ליזם  קבלן המשנהידי -ביצוע עבודות הפיתוח על (2
 לפיכך, היה על קבלן המשנה להוציא חשבונית מס לעירייה ולא לחברה.     . )החברה(

 (נק' 2)

פיתוח כיוון שהיא לא החברה אינה זכאית לנכות את מס התשומות בקשר עם עבודות ה (3
 (נק' 2קיבלה את השירות אלא רק נשאה בתשלום.   )

 (נק' 0.5ראדקו, קרית שדה התעופה, חוף הכרמל.      ) –ראה לעניין זה פס"ד  (4

 

  – שירותים למר זהבי  .ה
  –יש להבחין בין שני השירותים   

( ובין 5)א()30ף השירות יהיה חייב בשיעור מס אפס בין מכוח סעי – שירות שניתן בלונדון (1
 (נק' 1.5( לחוק, כיוון שהשירות ניתן בחו"ל.       )7)א()30מכוח סעיף 

 (נק' 0.5ראה לעניין זה פס"ד שרגא רוזין, אופקים , גווילי יהושע.       ) (2

  – שירות שניתן לגבי נכס המצוי בישראל (3

  חייב  ( לחוק ולכאורה יהיה5)א()30ככלל, מתן שירות לתושב חוץ חוסה תחת סעיף
 (נק' 1.5בשיעור מס אפס.  )

  א לתקנות קובעת כי לא יחול שיעור מס אפס אם השירות הוא 12יחד עם זאת, תקנה
 לגבי נכס המצוי בישראל. 

בנסיבות העניין מדובר בשירות לגבי קרקע בישראל )דהיינו, נכס בישראל( ולפיכך 
 '(נק 1.5השירות יהיה חייב בשיעור מס מלא.    )

 (נק' 0.5זה פס"ד מוסל יעקב, פס"ד שרגא רוזין.      ) ראה לעניין (4
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 מיסוי בינלאומי -5פתרון שאלה 

נקודות 20197

משכורת בחו"לעסק חו"למשלח יד ישראל

500,0001,200,000100,000          

סך הכנסה

10%*100,000+15%*300,000+25%*400,000+40%*(1800000-800000)

מס בישראל לפני זיכוי

(1200/1700)*515000            30,833      0370,000תקרת זיכוי

400000=25,000350000+50000      400,000מס ששולם בחו"ל כולל עודף זיכוי

25,000      0370,000הנמוך מבין 

395000=25000+370000סך זיכוי

160000=555000-395000מס בישראל לאחר זיכוי

=30,000400000-370000זיכוי מועבר לשנת 2020

הכנסות בשיעורי מס רגילים

1,800,000

555,000

395,000

160,000

 

 

נקודות 6

חברת RD עומדת בכל התנאים להגדרת חמי"ז לרבות : 

סעיף 75ב1)ד()1( קובע כי יש לחייב את בעל המניות על רווחי משלח היד המיוחד של החמי"ז כהכנסות מדיבידנד רעיוני.  

שיעור המס – מס חברות 126)א(  )הן יחיד והן חברה(.

זיכוי בשל מיסי כפל – בגובה מס החברות הזר ששילמה החמי"ז עד גובה התקרה הקבועה בסעיף 75ב1)ה(. 

חישוב ותוצאת מס של אירוע המס הראשון  :

200000הכנסה מדיבידנד רעיוני:        200,000 

50000מס חייב בישראל לפני זיכוי :  

40,000-זיכוי לפי 204 :   

10,000 מס חייב בישראל             

סעיף 75ב1)ו()2( קובע כי יש לחייב את בעל המניות במס על דיבידנד שקיבל בפועל מהחמי"ז

גובה ההכנסה – גובה הדיבידנד שחולק בפועל בניכוי מיסים ששולמו בפועל על ידי היחיד בישראל על הכנסה זו.

שיעור המס – מס על דיבידנד לפי סעיף 125ב לפקודה.

זיכוי בשל מיסי כפל – בגובה מס החברות הזר ששולם בחו"ל עד גובה התקרה הקבועה בסעיף 204.

חישוב ותוצאת מס של אירוע המס השני :

הכנסות מדיבידנד 

              50,000סכום הדיבידנד שחולק

10,000 * (50,000/160,000)  =  3125                  3,125בניכוי מסים ששולמו בגינו בישראל

              46,875סכום הדיבידנד החייב במס 

=30%*46875              14,063מס חייב בישראל לפני זיכוי

               2,500-זיכוי מיסי חוץ:

              11,563מס בישראל לאחר זיכוי:

הכנסות מחמי"ז

אירוע המס הראשון – דיבידנד רעיוני:

אירוע המס שני – קבלת דיבידנד בפועל בידי יחיד: 
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הכנסה מהשכרה

300,000

15%מס בישראל לפי 122א

45,000מס חייב בישראל

נקודות 2נדרש 2 :

בהתאם להוראות סעיף 4א' לפקודה מקום הפקת ההכנסה של הבנק השוויצרי, מריבית, הינו בישראל - זאת מאחר ומקום מושבו של המשלם בישראל )רז - יחיד תושב ישראל(

הבנק השוויצרי חייב במס בישראל מאחר ומקום הפקת ההכנסה הינו בישראל בהתאם להוראות סעיף 2 לפקודה

נקודות 3נדרש 3:

בהתאם להוראות סעיף 89)ב()3( מקום הפקת ההכנסה מעסקת מכירת המניות הינו בישראל - וזאת לפי 70% מהתמורה )מאחר ועיקר שווין של המניות נובע מנכסים המצויים בישראל(

כמו כן למישל אין פטור מכח סעיף 97)ב3( לפקודה מאחר ועיקר שווין של המניות נובע ממקרקעין המצויים בישראל

על פי נתוני השאלה, מאחר ולא שולמו מיסים מחוץ לישראל ומאחר והוצאות הריבית אינן מותרות בניכוי לפי סעיף 18)ה( לפקודה, 

ובשל מדרגת המס הגבוהה בו מצוי היחיד, ניתן להסיק כי מסלול המיסוי העדיף הינו לפי סעיף 122א לפקודה

הכנסות מהשכרת קרקע בחו"ל

 

 

 

 


