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 רווח הון: - 1שאלה מס' פתרון 

 

ניקודביאורמס לתשלוםשיעור המסתאריך

                 1,850,000תמורה1.7.2016

1/3 * 70,000                                 23,333מחיר מקורי קרקע1.1.1952

2/3*70,000                                 46,667מחיר מקורי דירה

הכל הופחת                                 46,667-פחנ"צ מבנה

1                      23,333יתרת מחיר מקורי

                 1,873,333רווח הון

11                    865,556סכום אינפלציוני עלות

11         10%75,444                    754,444סכום אינפלציוני חייב

פטור                    111,111סכום אינפלציוני פטור

                 1,007,778רווח הון ריאלי

21       48%382,487                    796,848רווח הון ריאלי עד המועד הקובע

21         20%28,124                    140,620רווח הון ריאלי לפני מועד השינוי

21         25%17,578                      70,310רווח הון ריאלי לאחר מועד השינוי

503,633       

ניקודביאורמס לתשלוםשיעור המסתאריך

32       25%468,333                 1,873,333רווח הון1.7.2016

ביאור 1 - סכום אינפלציוני

23,333*(4,000/105-1)סכום אינפלציוני 

23,333*(3,500/105-1)סכום אינפלציוני חייב

ביאור 2 - לינאריות

64.5סה"כ תקופה

1,007,778*5151/64.5עד המועד הקובע

1,007,778*99/64.5עד מועד השינוי

1,007,778* 4.54.5/64.5לאחר מועד השינוי

ביאור 3 - מס היסטורי

הנמוך מבין:

16%שנת רכישה 11952

12%תוספת משנת 2005 עד מכירה 

28%סה"כ

25%שיעור המס בסעיף 91)ב()1(2

ניקוד

2 על פי פס"ד שרגא בנימין נ' פקיד שומה חולון לא ניתן להוריש הפסדים

חישוב רווח הון במכירת הדירה

סה"כ מס

סעיף 1 - מכירת הדירה

חלופה ב - מס הסטורי

חישוב רווח הון במכירת הדירה

חלופה א- לינאריות

סעיף 2
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 :2פתרון נדרש 

ניקוד

500,000       

3.41%

17,050        

30%

5,115          1

ניקוד

500,000       

30%

150,000       1

ניקוד

50,000

15%1

7,500          

ניקוד

30,000

25%1

7,500          

ניקוד

1 הפסד הון מועבר אינו בר קיזוז כנגד ריבית ודייוידנד לפי סעיף 92)ב(

הפסדי הון

סכום הדיוידנד 

שיעור המס

מס לתשלום

125ג-אינו צמודשיעור המס

מס לתשלום

הסברדיוידנד מחברת אחלמה

סכום הריבית

לא בעל מניות מהותישיעור המס

מס לתשלום

סכום ההלוואה

בעל מניות מהותי

דיוידנד מחברת תבונה- עפ"י סעיף 3)ט1(

מס לתשלום

סעיף 125ג

שיעור ריבית 3)ט(

הסבר

3%*1,000,000סכום הדיוידנד

הסברריבית מחברת לשם

הכנסות ריבית

שיעור המס

הסברריבית רעיונית מחברת תבונה
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 :3פתרון נדרש 

ניקוד

1

ביאורמס לתשלוםשיעור המס

               3,400,000תמורה1.6.2016

              2,240,000-    800,000יתרת מחיר מקורי1.6.2011

1          25%290,000               1,160,000רווח הון

25%שיעור מס חברות

               1,270,000תמורה1.10.2016

1(1.4*50,000)/420,000            6.0עלות מניה

1.4-600001*50000050000      10,000כמות המניות הנמכרות

125000                    60,000סה"כ מחיר מקורי1.10.2003

               1,210,000רווח הון

1(155/115-1) * 60,000                   20,870-סכום אינפלציוני

               1,189,130רווח הון ריאלי

1ביאור 1                 356,739-רווח הון ריאלי פטור

ביאור 2                  832,391רווח הון ריאלי חייב

8.25/101*832,391          20%137,424                  687,122רווח הון ריאלי לפני מועד השינוי

1.75/101*832,391            25%36,317                  145,269רווח הון ריאלי לאחר מועד השינוי

-           

ביאור 1 - חישוב הפטור לפי 100א

13סה"כ תקופה

10תקופה עד עזיבת ישראל

3תקופה בחו"ל

30%חלק פטור

ביאור 2 - לינאריות

01/10/2003מועד הרכישה

31/12/2011מועד שינוי

01/10/2013מועד מימוש

10.00סה"כ תקופת החזקה בישראל

8.25סה"כ לפני מועד השינוי

1.75סה"כ לאחר מועד השינוי

832,391*687,1228.25/10לפני מועד השינוי

832,392*145,2691.75/10לאחר מועד השינוי

ביאור 3 - בדיקת בעל מניות מהותי

1.4*175,00050,000/0.4סה"כ מניות החברה

1.4-60,000*10,00050,000החזקותיו של יאיר

לא בעל מניות מהותי0.06שיעור ההחזקה

ניקודסה"כמספר שניםרר"ל לשנה

100,000                  7                  700,000          2 רר"ל לפני המועד הקובע - ההפסד לא יופחת לפי פס"ד פגי

רר"ל לאחר המועד הקובע- הפסדים

סעיף 1 - מכירת מבנה משרדים בגרמניה

גם אם יבוצע שיחלוף ישולם מס על רווח הון בסכום של 500,000 *25% = 125,000 ₪

סעיף 3 -חישוב רר"ל

לא ניתן לבצע שיחלוף לזכות במקרקעין מחוץ לישראל

סעיף 2 - מכירת מניות ברקת
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 :אופציות לעובדים -2 מס'  פתרון שאלה

 ₪  5,640= 12*1,000*47%במועד ההקצאה חיוב כהכנסת עבודה :  • .1

 אין אירוע מס –במועד המימוש למניות  •

 אירוע הוני –במועד המכירה  •

 30*1,000=   30,000      תמורה   

 (5+12) 17*1,000 =  17,000      עלות   

 13,000      רווח הון                       

                       13,000*25%  =3,250 ₪ 

 ₪ 12,000לחברה תותר הוצאה בסך של  .2

 במועד המכירה חיוב בהכנסת עבודה  • .3

 30,000   תמורה   

  5,000                        עלות   

 25,000          הכנסת עבודה   

   25,000*47%  =11,750 ₪ 

 לחברה לא תותר הוצאה בגין ההקצאה •

 

 לפקודה )ט(3לא יחול אלא הוראות סעיף  102סעיף  .4
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 :מיסוי מקרקעין -3פתרון שאלה 

 1סעיף 

ברכישה ע"י יחיד.  ( לחוק חלות רק2ג()1)ג9ה יחידה לפי הוראות סעיף מדרגות מס הרכישה לדיר
 יב במס רכישה לפי מדרגות המס לדירה נוספת. לכן המס שיחול:חברה תמיד תחו

160,000  = ₪8% X 2,000,000 

 

 2סעיף 

אמנם במועד רכישת הדירה בירושלים שלמה מחזיק בדירה נוספת בעקיפין באמצעות חברה. 
יב במס רכישה לפי שלמה יחוד לחוק לא חלות לעניין מס רכישה ולכן 49סעיף  אולם הוראות

 מדרגות של דירה יחידה כדלקמן :

39,000  = ₪3.5% X 400,000  +5% X 500,000 

 

 3סעיף 

ד לחוק לא מדובר בדירה יחידה של שלמה ולכן על אף עמידה ביתר 49לאור הוראות סעיף  .א
 ( לחוק במכירה.2ב)49זכאי לפטור לי סעיף התנאים שבסעיף הרי שלמה לא יהיה 

למרות ששלמה ניצל כבר פעמיים חישוב לינארי מוטב הרי מאחר והמכירה לאחר תום  .ב
לא חלים הוראות המעבר ושלמה זכאי לחישוב  31.12.17 –תקופת המעבר שהסתיימה ב 

 (.נקודות 2)(. 2א)ב48לינארי מוטב לפי סעיף 

 

 3,500,000  -    שווי מכירה 

 (2,395,100)  -           תרת שווי רכישה**י

 . 0כולו ריאלי מאחר ושע"מ  - 1,104,900     -שבח 

 

 פטור -( 1.1.14שבח ריאלי עד יום המעבר )

220,980    =1,104,900 X (5 /1) 

 -מס על יתרת שבח ריאלי לאחר יום המעבר

220,980  =25% X 883,930 (1 )'נק 

 

 ** יתרת שווי רכישה

 2,500,000    -ווי רכישה ש     
 ניכויים:      
  39,000    -מס רכישה       
 60,000   -עו"ד במכירה      
 50,000    -תיווך       
  (253,900)    -פחת ***       
 (נקודות 4)    2,395,100   -יתרת שווי רכישה      

 

 X 2% X (39,000  +2,500,000 ) 5=  253,900 –פחת *** 
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 4 סעיף

)ד( לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני 96( לפקודה )סעיף 1)ט3בהתאם להוראות המעבר לסעיף 
( לא חל במקרה 2016 –(, התשע"ז 2018 –ו  2017חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 

 לחוק, ולכן לא יחול הפטור המבוקש. 71כזה הוראות סעיף 

 

 

 מע"מ – 4פתרון שאלה 

  – 1אירוע 

( להגדרת "עסקת 2מקרקעין )דירה( בידי עוסק מאדם פרטי באה בגדר חלופה )רכישת  (1
 אקראי" בחוק. 

ב לתקנות מס ערך מוסף החייב במס הוא 6ומכוח תקנה  21בהתאם להוראות סעיף  (2
 הרוכש, ובמקרה דנן החברה. 

)חשבונית מס עצמית( ולדווח עליה  על החברה להוציא חשבונית מס ערוכה על שמה (3
 ב( לתקנות. ב)6)תקנה 

 41החברה תהא רשאית לנכות את מס התשומות בגין חשבונית מס עצמית בכפוף לסעיף  (4
 לחוק. 

( לחוק.  1)29 -)א( ו28מועד החיוב במס בעסקת מקרקעין הוא בהתאם להוראות סעיף  (5
במקרה דנן נאמר כי הבעלות בדירה הועמדה לרשות החברה ביום החתימה על החוזה 

)א( לחוק.  העובדה כי התמורה שולמה לאחר 28היה בכפוף לסעיף ולפיכך מועד החיוב י
 חודש ימים אינה רלוונטית לעניין מועד החיוב במס. 

מס התשומות בגין הוצאות שיפוץ הדירה יותרו בניכוי בידי החברה בהתאם להוראות  (6
 לחוק.  41 -ו 38סעיף 

חוק הקובע כי במכירת )ב( ל5בעת מכירת הדירה לעניין המחיר יש תחולה להוראות סעיף  (7
דירת מגורים כאמור, המס לא יהיה ממחירה המלא אלא מההפרש בין מחירה בעת 

 המכירה לבין מכירה בעת הרכישה. 

בפס"ד יעקב ואליהו ידיד נקבע כי לצורך קביעת המחיר )ההפרש( יש להצמיד את עלות  (8
 א לחוק. 43הרכישה למדד בדיוק כמו המנגנון בסעיף 

 (.2.5 –( 2*1.1= ) 300אש"ח ) 300העסקה שעל החברה לדווח הוא במקרה דנן מחיר  (9

)ב( לחוק קובע כי המחיר יהיה ההפרש בין 5לעניין מועד החיוב, לאור העובדה כי סעיף  (10
ביום החתימה על ההסכם טרם קם ₪ מיליון  0.5מחיר המכירה לרכישה, הרי משנתקבלו 

 מחיר הרכישהמועד חיוב במס, כיוון שטרם נתקבל סכום העולה על 
 .1.9.2017לפיכך, מועד החיוב במקרה דנן יהיה בתאריך 

 

    - 2אירוע 

 לחוק.  2חוק מע"מ מטיל מס על עסקה בישראל, סעיף  (1

רכישת המקרקעין אינה עונה להגדרת עסקה בישראל.  לעניין עסקאות מסוג "מכר" סעיף  (2
 לקונה...  קובע כי יראו נכס כנמכר בישראל אם היה בישראל בעת מסירתו 14

 מאחר והקרקע היא בחו"ל הרי שאין עסקה בישראל לעניין החוק. 

אין עסקה בישראל ולכן כלל לא  –כנ"ל לגבי מכירת הדירות בקפריסין לתושבי ישראל  (3
 עולה שאלת החבות במס. 
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מס התשומות בגין דמי התיווך שקיבלה החברה לא יותרו בידה בניכוי מכוח עקרון  (4
 וק. לח 41סעיף  –ההקבלה 

 פס"ד אבי צמיגים, ממן מסופי מטען, סטנלי גורפל.... (5
 

  – 3אירוע 

שנים הנה עסקה פטורה ממע"מ  25השכרה למגורים ליחיד לתקופה שאינה עולה על  (1
 ( לחוק. 1)31בהתאם לסעיף 

לחוק ועקרון ההקבלה לחברה אסור היה לנכות את מס  41לכאורה, לאור סעיף  (2
 . התשומות הקשור עם קמת הפרויקט

()ג( הקובעת כי לא יראו בהשכרה למגורים "שימוש 2)1במקרה דנן קיימת תחולה לתקנה  (3
לצורך עצמי" בידי החברה אשר עשתה את עבודות הבניה לתקופת השכרה מצטברת של 

חודשי השכרה כאשר בטווח זמנים זה  24חודשים.   דהיינו, המחוקק העניק מרווח של  24
 תקיים שימוש לצורך עצמי. לא יראו בעסקת ההשכרה כאילו מ

חודשים של השכרה חל מועד חיוב במס בידי החברה )גם אם בפועל היא טרם  24בתום 
 מכרה את הדירות( ועליה יהא לדווח על עסקה.

 מחיר העסקה יהיה עפ"י מחיר שוק.  (4

 פס"ד לפריס אחזקות. (5

 
  – 4אירוע 

הפקדת כספים אצל מוסד כספי כך גם מתן הלוואה למוסד כספי מאת עוסק הנה עסקה  (1
 ( לחוק. 5)31פטורה ממס בהתאם להוראות סעיף 

 הגדרת "שירות" בחוק כוללת בין היתר "לרבות עסקת אשראי".  (2

תמורה.  במקרה דנן ההלוואה נינתה  להתקבלע"מ שנראה שירות כמתקיים צריכה  (3
בכך העובדים זכו להטבה והתמורה של החברה היא בדמות עובד לעובדים ללא ריבית 

 מרוצה יותר המפיק לחברה תפוקות טובות יותר. 

 מתן הלוואה לעובד הנה עסקת אשראי החייבת במס בידי החברה.  (4

 פסד: אתא , פריצקר, גרוס.  (5

שימש הן לעסקאות  והשירותמאחר  –לעניין ניכוי מס תשומות בגין שירותי הייעוץ  (6
 18לחוק ותקנה  41ות במס והן לעסקאות פטורות ממס הרי שבהתאם לסעיף חייב

לתקנות מס התשומות יותר לניכוי בשיעור יחסי שהוא כיחס השימוש לצרכי העסק לכלל 
 השימוש. 

 פס"ד גחלת, אמיליה, גזית גלוב.... (7
  – 5אירוע 

י עסקאות לחוק קובע כי שר האוצר רשאי לקבוע לגבי סוגי עוסקים או סוג 21סעיף  (1
 שהקונה יהיה חייב בתשלום המס. 

מאחר ונתון כי האדריכל מועסקת כשכיר בלבד בחברת אדריכלים, ולאור העובדה כי  (2
החברה , חיוב המס יחול על (2א)א()6"אדריכל" מנוי ברשימת השירותים המנויה בתקנה 

 האדריכל. על ולא 

 א)ד(. 6על החברה לפעול בהתאם לתקנה  (3

נכות את מס התשומות בגין החשבונית העצמית, וזאת לאור החברה תהא רשאית ל (4
 העובדה כי שירותי האדריכלות שימשו את החברה בפעילות עסקית חייבת במס. 
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 מיסוי בינלאומי -5פתרון שאלה 

 :נדרש א'

 ספרדית - Aחברה 

 2)לפקודה  1ב75נבדוק האם החברה הספרדית הינה חברת משלח יד זרה )חמי"ז( לפי סעיף 
 :(ודותנק

 התנאי מתקיים -חבר בני אדם תושב חוץ .1

התנאי מתקיים. החברה היא בשליטתו  -)א(76חברת מעטים כמשמעותה בסעיף  .2
בני אדם שולטים(, היא לא בת חברה ואין לציבור עניין ממשי  5של דניאל )עד 

 בה. 

התנאי  -לפחות מאמצעי השליטה מוחזקים בידי יחידים תושבי ישראל 75% .3
 .80%-אל מחזיק במתקיים. דני

לפחות מבעלי השליטה או קרוביהם עוסקים בעבור החברה במשלח יד  50% .4
 התנאי מתקיים. אחיו של דניאל עובד בחברה.    -מיוחד

התנאי  -מרבית הכנסתה של החברה בשנת המס מקורה במשלח היד המיוחד .5
 מתקיים.

 )ד( לפקודה:1ב75עפ"י סעיף דניאל הוא בעל שליטה תושב ישראל בחמי"ז, וימוסה  :מיסוי דניאל

 ₪. 800,000 -הרווחים ממשלח היד המיוחד הינם

 (ודהנק 1)  800,000*    ₪80% =  640,000 -חלקו היחסי ברווחים

 24% 2017בשנת  –)א( לפקודה )שיעור מס חברות( 126החיוב יהיה לפי שיעור המס הקבוע בסעיף 

 (נקודה 1) 640,000*  ₪24% =  153,600דהיינו המס החל בישראל הינו 

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

 (נקודה 1) 800,000*   10%*  ₪80% =  64,000השליטה. מכאן שינתן זיכוי בסך 

 ₪  89,600סה"כ המס שישולם בישראל ע"י דניאל בגין החזקתו בחמי"ז:  

 

 :בלגית - Bחברה 

 ב לפקודה:75נבדוק האם לפנינו חברה נשלטת זרה )חנ"ז( לפי סעיף 

 התנאי מתקיים -חבר בני אדם תושב חוץ .1

 מתקיים חברה פרטית. -30%-הונפקו לבורסה פחות מ .2

 (נקודה 1)מת אשכול החברות(  מתקיים )בדיקה בר -רוב הכנסה פאסיבית .3
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 ()ב(.1ב)א()75היא חברה עסקית ועל כן יש לבחון את התנאי בהתאם לסיפא של סעיף  Aחברה 

 פאסיבי עסקי  

 A 800,000 320,000חברה 

 B – 60% 180,000 480,000חברה 

 c – 50% 0 250,000חברה 

 1,050,000 980,000 סה"כ

 

 לגית עונה על תנאי רוב פאסיבירוב פאסיבי ולכן החברה הב

 מתקיים -15%שיעור המס החל על הכנסות פאסיביות לא עולה על  .4

 80%מתקיים :  -מאמצעי השליטה מוחזקים בידי תושבי ישראל 50%-למעלה מ .5
 (נקודה 1)לצורך הבדיקה(   100%כאל  60%-)התייחסות ל

  מכאן שמדובר בחנ"ז.  

 800,000   הכנסה פאסיבית 

 120,000    מס בבלגיה

 680,000  (נקודה 1) –רווחים שלא שולמו 

 60%*80%=      326,400  (נקודה 1) -חלקו של דניאל

 30%קיזוז משיעור מס של   100,000  (ודהנק 1) -קיזוז הפסד עסקי

     226,400 

 30%   (נקודה 1) -שיעור המס )בעל מניות מהותי(

 67,920   חבות המס בישראל 

 

 :דית הולנ - Cחברה 

אזי תנאי ההחזקה לא מתקיים והחברה  50%מאחר ושיעור ההחזקה של דניאל בעקיפין הוא 
 (נקודה 1)איננה חנ"ז. 

 

 :(נקודות 2נדרש ב' )

 75%-( לפקודה, נדרש כי יחידים תושבי ישראל מחזיקים ב2)א()1ב75בהגדרת חמי"ז שבסעיף 
לתושב ישראל לראשונה וטרם חלפו מהחברה אך לא יובא בחשבון שיעור זכותו של יחיד שהיה 

 לא תענה להגדרת חמי"ז.  Aעשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל. מכאן, שחברה 

גם לעניין חנ"ז הגדרת "תושב ישראל" ממעטת תושב ישראל לראשונה שטרם חלפו עשר שנים 
 מעלייתו ארצה. 
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 :(נקודות 2נדרש ג' )

חות תושבי ישראל, לא יתקיים יותר. החברה לפ 75% -תנאי החמי"ז  10%אם דניאל ימכור 
הספרדית לא תהיה יותר חמי"ז אבל החברה הבלגית תישאר חנ"ז וחבות המס תחושב לפי שיעור 

 .42%=  70%*60%החזקה של 

 

 :(נקודות 2נדרש ד' )

הפסד עסקי מועבר לא יכול להתקזז מול הכנסת הדיבידנד הרעיוני של החנ"ז אולם הוא כן היה 
רואים את הדיבידנד  -(2)ד()1ב75קזז מול הכנסת הדיבידנד של החמי"ז לפי סעיף יכול להת

 כהכנסה ממשלח יד לצורך קיזוז הפסדים. 

 

 :(נקודות 2נדרש ה' )

 בדיקת רוב הכנסות פאסיביות ברמת אשכול החברות.

 ()ב(.1ב)א()75היא חברה עסקית ועל כן יש לבחון את התנאי בהתאם לסיפא של סעיף  Aחברה 

 פאסיבי עסקי  

 A 800,000 320,000חברה 

 B – 60% 180,000 480,000חברה 

 c – 50% 300,000 250,000חברה 

 1,050,000 1,280,000 סה"כ

 

 לא הייתה יכולה להיחשב כחנ"ז.  Bרוב ההכנסות כבר לא היו פאסיביות ולכן חברה 

 


