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 רווח הון: - 1שאלה מס' פתרון 

  

 

פתרון רווח הון

לא מדובר ב"נכס" לפי סעיף 88. הגדרת נכס מוציאהגב' יפהא

מתחולתה "מטלטלין לשימוש אישי". 

מר שיב

תמורה20,000

באור אי.מ.מ=(3*1-0.1)*5,000

3,500                                                  

רווח הון                                                16,500

סכום אינפ' פטור=(120/112-1)*3,500

250                                                     

רווח הון ריאלי                                                16,250

חייב ב-0.2525%

מס לתשלום                                             4,062.50

באור א: עפ"י סעיף 88 המחיר המקורי של נכס לעניין נכס שיצר הנישום

יהיה הסכום שהוציא הנישום ליצירת הנכס

 יום הרכישה יהיה היום שבו הגיע הנכס לידי הנישום- הוא היום שבו 

 העצים הפכו לשולחן- דהיינו 1.1.16 מהיום הזה יחושב הפחת וכן הסכום

האינפלציוני

יש לפצל את המכירה ל-2 שכבות לפי ימי הרכישהג

שכבה 1- קבלת מניות בהורשה 1.1.98

=800,000/2                                              400,000תמורה

כניסה לנעלי הסבתא=250*100                                                25,000מ.מ

                                              375,000רווח הון

25,000*(120/80-1)=

                                                12,500ס.א. פטור
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סה"כ רר"ל 

ניתן לחשב רר"ל מיסוי בלבד

(50,000*20 - 200,000)*25%=

                                              200,000סה"כ רר"ל עבור שכבה 1

=25%*(5*50,000)רר"ל עד המועד הקובע

                                                62,500חייב ב-10%

=200,000-62,500רר" אחרי המועד הקובע

בעל מניות מהותי                                              137,500חייב ב-30%

 P.N 162,500רווח הון ריאלי                                              

רווח הון ריאלי לפני המועד 

5/20.5*162,500                                                39,634הקובע- חייב במס שולי

רווח הון ריאלי לפני מועד 

=9/20.5*162,500                                                71,341השינוי- חייב ב-25%

רווח הון ריאלי אחרי מועד 

=6.5/20.5*162,500                                                51,524השינוי- חייב ב-30%

.

שכבה 2- רכישת מניות 1.1.10- אין רר"ל

=800,000/2                                              400,000תמורה

=250*1000                                              250,000מ.מ

                                              150,000רווח הון

250,000*(120/100-1)=

                                                50,000ס.א. פטור

 P.N 100,000רווח הון ריאלי                                              

רווח הון ריאלי לפני מועד 

=2/8.5*100,000                                                23,529השינוי- חייב ב-25%

רווח הון ריאלי אחרי מועד 

=6.5/8.5*100,000                                                76,471השינוי- חייב ב-30%
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תיק ניירות ערך:ד

המכירה איננה פטורה עפ"י 97)א()5( שכן מקבלקרן נאמנות פטורה-

המתנה הינו תושב חוץ

9,000תמורה

6,000מ.מ

3,000רווח הון

=(120/115-1)*2616,000ס.א פטור

2,739רווח הון ריאלי- חייב ב-25%

אג"ח ממשלתית לא צמודה-

                                                  7,000תמורה

                                                  5,000מ.מ

                                                  2,000רווח הון

15%חייב ב-15% לפי 91)א()3()א(

מניות "דושי"-

על אף שמדובר ביחיד שרכש את המניות לפני המועד הקובע

 והינו בעל מניות מהותי בחברה נסחרת, אין צורך לחשב רר"ל

שכן הררל בחברה ציבורית נצמח רק על רווחים שאחרי 1.1.06

תמורה2,000,000תמורה

מחיר מקורי400,000מ.מ

רווח הון1,600,000רווח הון

400000*(120/80-1)=

סכום אינפ' פטור                                              200,000סכום אינפ' פטור

רווח ריאלי1,400,000רווח הון ריאלי- חייב ב-30%

חייב ב-30% )בעל מניות מהותי(בעל מניות מהותי

                                              420,000מס לתשלום

במניות נסחרות אין פיצול לינארי עפ"י 91)ב1()1ב( לפקודה

קרן נאמנות חייבת

                                                  8,000תמורה

10,000מ.מ

2,000-הפסד הון

הפסד אינו בר קיזוז שכן לו היה רווח היה פטור לפי 97)א()7(

ונסהה

רווח הון בסך 2,000 ₪ פטור ממס מכוחמכירת מניות חב' תומריקו

סעיף 97)ב2(- פטור תושב חוץ על מכירת ני"ע 

נסחר. אין חשיבות שהחברה עוסקת בנדל"ן.

מכירת מניות חב' עידודו

60,000תמורה

50,000מ.מ

10,000רווח הון

50,000*(120/112-1)=

3,571סכום אינפ' פטור

6,429רווח הון ריאלי חייב ב-25%

 הפטור בסעיף 97)ב3(- לא חל שכן עפ"י 97)ב3()2()ג( עיקר נכסיה בזכות לנצל משאבי טבע בישראל 
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אוהד ביצע עסקה העונה להגדרת "עסקה עתידית" בסעיף 88 לפקודהעסקה עתידיתו

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

יום המכירה במקרה זה הוא יום המימוש- היום בו פקעה האופציה- 31.12.18

5,000*(120/115)=

תמורה                                                  5,217

עלות0

רווח הון בעסקה עתידית                                                  5,217

שיעור המס25%

מס לתשלום                                                  1,304

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

אירוע ראשון- 1.1.18

תמורה                                                  1,500

עלות                                                  1,000

רווח הון                                                     500

סכום שלילי =(-114/115)*1000

סכום אינפ'                                                     -

רווח ריאלי                                                     500

אירוע שני- 1.7.18

תמורה                                                  1,200

עלות                                                  1,500

הפסד הון                                                    300-

ההפסד ניתן לקיזוז מהרווח באירוע המס הראשון

סה"כ רווח ריאלי מהביטקוין

200                                                     

חייב ב-25%
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 :אופציות לעובדים -2 מס'  תרון שאלהפ

 1אירוע 
 

 איילה
 

 (2)ב() 102רווח הון עם נאמן סעיף  –מסלול 
 מועד ההקצאה אין אירוע מס 1.1.2015

 אין אירוע מס –מניה המרת האופציות ל - 1.02.2017
 יש אירוע מס –העברת המניות מהנאמן לאיילה  – 1.02.2018
 יש אירוע מס –מכירת המניות ע"י איילה  – 1.06.2018

 
 חודשים מיום שבו הוקצו המניות והופקדו בידי הנאמן 24חלפו  –הערה: אין הפרה 

 
 העברת המניות מהנאמן לאיילה –1.02.2018

 סך שווי ההטבה:
 

    22,000=200*110:תמורה
 900=150/100*3*200עלות: 
 1,000=150/120*4*200עלות: 

 
 20,100רווח 

 
 (.3)ב()102חישוב שווי ממוצע נטו, מתואם 

 
 10,500=150/100*35*200תמורה: 

 900=150/100*3*200עלות: 
 1,000=150/120*4*200עלות:

 
 8,600שווי ממוצע נטו, מתואם 

 
 

 ₪. 4,128=0.48*8,600יעור מס שולי ימוסה אצל איילה בש 8,600
 25%ימוסה בשיעור מס של ₪   11,500=20,100-8,600

11,500*0.25=2,875 ₪ 
 
 

 ₪. 8,600או ₪  3,000התרת ההוצאה: הנמוך מבין 
 ₪. 3,000מסקנה בחברה בהצלחה תותר הוצאה של 

 בחברת האלופים לא תותר הוצאה.
 

 איילה מוכרת את כל המניות – 1.6.2018
 

 26,000=130*200ורה: תמ
 400=2*200עמלת מכירה : 

 22,000עלות:
 ₪  3,600רווח הון: 

 

 1,467(=160/150-1*)22,000סכום אינפלציוני פטור:      

 2,133    25%רווח הון ראלי 
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 533= 0.25*2,133חבות המס: 

 

  2אירוע 

 נילי

 מסלול רווח הון עם נאמן 

 אין אירוע מס –הקצאה  – 1.1.2015

 אירוע מס –מימוש המניות ע"י הנאמן - 1.1.2016

 יש אירוע מס –העברת המניות מהנאמן לעובד  – 1.02.2018

 

 הפרה – 1.01.2016

 לא חלפו שנתיים מיום בו הוקצו המניות והופקדו בידי הנאמן. -הפרה 

 

 סך שווי ההטבה 

  1,875= 75*25תמורה: 

 150=0.08*1875עמלת מכירה 

 0עלות: 

1,725  

 

 ₪  828=0.48*1,725במס שולי חייב 

 ההוצאה אינה מותרת למעביד.

 

 

 העברת יתרת המניות מהנאמן לעובד – 1.02.2018

 3,000=40*75תמורה: 

 0עלות: 

 3,000רווח 

 750=0.25*3,000 25%הכנסה חייבת בשיעור מס של 

 

 ההוצאה אינה מותרת למעביד

 

 3אירוע 

 מינה 

 (2)ג()102למסחר בבורסה.  הקצאה ללא נאמן אופציות שאינן רשומות
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 אין אירוע מס –הקצאה  – 1.1.2015

 אין אירוע מס -המרת האופציה למניה - 1.1.2015

 יש אירוע מס  –מכירת המניות  - 1.1.2016 

 1,250= 50*25תמורה: 

 450= 50*9עלות: 

 800רווח 

 48%חייב במס שולי של 

800*0.48=384 

 לחברה לא תותר הוצאה 

 

 

 :מיסוי מקרקעין -3פתרון שאלה 

 

 1סעיף 

הנכס הנרכש בחולון אינו נחשב לדירת מגורים לצורך מס רכישה . הבנייה לא הסתיימה ואין 

לכן שיעור מס הרכישה הוא שיעור מס רגיל שחל ברכישת זכות  נק'(2)התחייבות מוכר לסיימה. 

. 5%דבר הוא א( חיוב מס הרכישה שיחול בסופו של 1)2(, אולם בהתאם לתקנה 6%במקרקעין )

 (.6%)ניקוד מלא ינתן גם למי שיחשב לפי  נק'( 1))חל גם ברכישת בית בבנייה(. 

 לכן המס שיחול:

175,000  = ₪5% X 3,500,000 

 

 2סעיף 

הבית בחולון לא נחשב לדירת מגורים לצורך מס שבח משום שהבנייה טרם הסתיימה. לכן אין 

 זכאות לפטור או לחישוב לינארי מוטב.

 

 3סעיף 

 סעיף א

  3,500,000  -    שווי מכירה 

 (1,300,000)   -יתרת שווי רכישה** 

 נק'( 0.5). 0כולו ריאלי מאחר ושע"מ  - 2,200,000     -שבח 

 

 -(1/1/02 –(  ועד יום התחילה )לצורך הנוחות 1/1/83מס על שבח ריאלי מיום הרכישה )

573,257  =48% X 2,200,000 X (35 /19) 

 -יאלי לאחר יום התחילה ועד למועד השינוימס על שבח ר

125,714  =20% X 2,200,000 X (35 /10) 

 -מס על יתרת שבח ריאלי לאחר מועד השינוי
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94,286  =25% X 2,200,000 X (35 /6) 

 נק'( 2) 573,257+  125,714+  94,286 ₪ = 793,257  -סה"כ מס 

 

 ** יתרת שווי רכישה

 נק'( 2)כניסה לנעלי המורישים  – 100,000    -שווי רכישה      

 ניכויים:      

 נק'( 1) 1,200,000    -השבחה       

 נק'( 0.5)    1,300,000   -יתרת שווי רכישה                  

 

 סעיף ב

יצחק יכל לחכות לסיום הבנייה ואז למכור את הבית מייד עם סיום בנייתו מה שהיה מזכה אותו 

חודשים מסיום הבנייה ואז אף להיות זכאי לפטור  18לחילופין לחכות בחישוב לינארי מוטב או 

(. )פריסה לא רלוונטית לאור שיעור המס בו יצחק נמצא בכל השנים 2ב)49ממס שבח לפי סעיף 

 וניצול נקודות זיכוי(.

 

 

 מע"מ – 4פתרון שאלה 

 
  –הצטרפות לפירמה בינלאומית  .1

 נק'( 1)דרת "טובין" בחוק. שם פירמה מהווה נכס בלתי מוחשי ועונה להג 1.1
   -שימוש בשם הפירמה מהווה יבוא טובין בלתי מוחשיים לפיכך 1.2

 נק'( 1)לחוק מטיל מס ערך מוסף גם על יבוא טובין.  2סעיף  1.2.1
  נק'( 1)( לחוק.3)16החייב במס ביבוא טובין הינו בעל הטובין בהתאם לסעיף  1.2.2
 נק'( 0.5)פס"ד קשר ספורט, פס"ד עמותת התבנית.  1.2.3
 נק'( 1))ב( לחוק. 26מועד החיוב במס יהיה בהתאם לסעיף  1.2.4
ג לתקנות, אם הסוחר המוסמך 6על החברה לפעול בהתאם להוראות תקנה  1.2.5

גבה את המס בעת העברת התשלום לחו"ל אזי אישור מאת הסוחר המוסמך 
 ישמש כמסמך אחר לצורך ניכוי מס תשומות. 

 נק'(1.5)(. 1ג)ד()6אחרת על החברה לפעול בהתאם לתקנה 
ו  38החברה תהיה זכאית לנכות את מס התשומות בהתאם להוראות סעיף  1.2.6

 נק'( 0.5)לחוק.  41
 נק'( 0.5)פס"ד דנות, צביון... 1.2.7

 
 שירותים משפטיים לחברת 'בובליל'   .2

לחוק, קרי עם  24ככלל, מועד החיוב במס בעסקאות מסוג שירות קבוע בסעיף  2.1
 נק'( 1)קבלת התמורה.

א( 1)29יין מועד החיוב במס תהא תחולה להוראות סעיף בנסיבות העניין לענ 2.2
לחוק לאור העובדה כי תמורת השירות איננה בכסף. נתון כי השירות הוא 

מתמשך שאינו ניתן להפרדה ולפיכך מועד החיוב במס יהא עם קבלת התמורה או 
 מתן השירות לפי המוקדם. 

הרי  30.9.2018דירות( נתקבלה בתאריך  5לאור העובדה שכל התמורה )
 נק'( 2.5)שבתאריך זה יחול מועד החיוב במס.

 נק'( 1)לחוק. 10מחיר השירות ייבחן תחת הוראות סעיף  2.3
  – החברה השכירה את הדירות למשרד הקליטה והעליה 2.4
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 ( לחוק.1)31ככלל, השכרה למגורים הנה פטורה מכוח הוראות סעיף  2.4.1
ר הפטור הנקוב יחד עם זה, השכרה לגוף כמו חברה, מלכ"ר אינה באה בגד

 נק'( 1)בסעיף. 
במקרה דנן, הדירות הושכרו למגורים לחברת עמידר )עמידר קבעה את זהות  2.4.2

השוכר, גבתה מהדיירים כספים, והתחייבה לשלם את דמי השכירות גם אם 
הדירות ריקות( ולפיכך ההשכרה בידי החברה לעמידר תהיה חייבת בשיעור 

 נק'( 2)מס מלא. 
 0.5)ש.י. סימון, פס"ד ר.א. שליט, פס"ד א.ב. המפתח.ראה לעניין זה פס"ד  2.4.3

 נק'(
לאור העובדה כי השכרת הדירות חייבת במס הרי שהחברה תהא זכאית  2.4.4

לנכות את מס התשומות מחשבונית המס שקיבלה מאת חברת הבניה, 
 נק'( 2))א( לחוק. 38בהתאם להוראות סעיף 

 
 

 רולינג לסיימון  -שירות פרה .3
 30שב חוץ חייב בשיעור מס אפס בהתאם להוראות סעיף ככלל, שירות לתו 3.1

 נק'( 1)( לחוק ככל ולא מתקיים הסייג הנקוב בסעיף. 5)א() 
א לתקנות מע"מ קובעת כי לא יחול שיעור אפס אם השירות ניתן לגבי 12תקנה  3.2

נכס המצוי בישראל אלא אם ערך השירות כלול בערך הטובין לצורכי מכס בעת 
  נק'( 1)היבוא.

רולינג הוא זכות לברר את גובה המס שיחול על עסקה, זכות זו הנה בגדר  -פרה 3.3
נכס לעניין החוק, זוהי זכות בעלת ערך כלכלי ברור ומוגדר. מכאן עולה, כי הנכס 

לגביו ניתן השירות הוא זכותו של סיימון לשלם לפקיד השומה את המס הנכון. 
הוא הזכות לשלם  –ולכן הנכס מדובר במס שיש לשלם לרשויות המס בישראל 

מס נכון, מצוי בישראל.   ומשכך השירות שנתנה החברה היתה לגבי נכס המצוי 
 נק'( 2.5)בישראל ויהא חייב בשיעור מס מלא. 

 נק'( 0.5)שרגא רוזין, מוסל יעקב, נ.ד.ל.א. –ראה לעניין פס"ד  3.4
 

 
 מכירת מחסן ודירות .4

להגדרת 'עסקה' בחוק "...לרבות  (1מכירת המחסן עונה לסיפא של חלופה ) 4.1
 נק'( 1)מכירת ציוד" כיוון שנתון כי המחסן שימש את החברה כארכיב.

( לחוק בהתאם 1)29)א( ו/או 28מועד החיוב במס יהא בהתאם להוראות סעיף  4.2
 לעניין. 

מסה"כ התמורה ששולמה ביום חתימת ההסכם הרי  50%במקרה דנן לעניין 
 ( לחוק. 1)29סעיף  -(1.1.2019במס ) שיום התשלום הינו מועד החיוב

עת הועבר המחסן לבעלות הרוכש קם מועד החיוב במס על  1.4.2019בתאריך 
)א( 28סעיף  –( 50% -מלוא מחיר המחסן )ובמקרה דנן היתרה שטרם דווחה
 2)מהמחיר המוסכם.  30%לחוק.  אין משמעות לעובדה שבאותו היום שולמו רק 

 נק'(
אין מדובר כלל בעסקה בישראל, וזאת  -באי רודוס ביווןדירות נופש  2מכירת  4.3

 נק'(1.5)לחוק.  14לאור סעיף 
 נק'( 0.5)ראה לעניין זה פס"ד סטנלי גורפל.  4.4

 
  –רכישת קטנוע חדש  .5

לתקנות ולפיכך אין לראות  1קטנוע אינו עונה להגדרת 'רכב פרטי' כאמור בתקנה  5.1
 נק'( 1)בו רכב פרטי.

לתקנות, והשאלה אם להתיר את ניכוי  14לה לתקנה לאור האמור לעיל, אין תחו 5.2
ו  38מס התשומות בגין רכישת הקטנוע ובאיזה שיעור תיבחן בהתאם לסעיפים 

 נק'( 1)לתקנות.  18לחוק וכן תקנה  41
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מאחר ונתון כי הקטנוע נשאר בחניית המשרד ומשמש אך ורק לצורכי העסק הרי  5.3
ישה ובגין התחזוקה השוטפת שיותר לחברה לנכות את מס התשומות בגין הרכ

  נק'( 0.5)של הקטנוע בשיעור מלא.
בגין החזרת הקטנוע הישן, מאחר ומדובר במכירת ציוד ששימש בעסק הרי  5.4

שמדובר בעסקת מכר לעניין החוק ועל החברה להוציא חשבונית מס בגין 
 נק'( 0.5)אש"ח + מע"מ.  30המכירה על סך של 

 

 

 מיסוי בינלאומי -5פתרון שאלה 

3 נקודותכדי לבחון את תושבותו של רועי, יש לפנות לסעיף 1 לפקודת מ"ה:1

בשנת חזרתו לישראל ייחשב רועי במעמד של תושב חוזר לפי סעיף 14)ג( - תושב חוזר רגיל )שאינו ותיק(2

רועי יהיה זכאי להטבות הקבועות בסעיף 14)ג( ו-97)ב( על הכנסות שהפיק מחוץ לישראל מנכסים שרכש בהיותו תושב חוץ

הגדרת "תושב חוץ" בסעיף 1 לפקודה קובעת כי מי ששהה מחוץ לישראל בשנת המס ובשנה שאחריה מעל 183 ימים )בכל שנה( ובשנתיים לאחר מכן מרכז חייו היה מחוץ לישראל 

ייחשב לתושב ישראל החל מהשנה הראשונה. לפיכך, ניתן להגדיר את רועי כתושב חוץ החל משנת 2012 ועד תום שנת 2017

כמו כן יש לציין למשל את פס"ד יעל צור במסגרתו קבע השופט לגבי יחידה שנשלחה לחו"ל מטעם מעבידה הישראלי כי תחשב לתושבת חוץ ככל שימצא כי עם המעבר לחו"ל מרכז חייה 

הינו מחוץ לישראל.

 

 

 

3

2 נקודות2017

בשנת 2017 מוגדר רועי כתושב חוץ ולכן יהיה חייב רק על הכנסות שהופקו בישראל

200,000שכ"ד מדירת מגורים בישראל :

מיסוי לפי סעיף 122 בשיעור 10%

20000מס חייב בישראל

200,000שכ"ד על אדמה בבינימינה

מיסוי לפי שיעורי המס בסעיף 121 לפקודה

נתון כי עד 200,000 שיעור המס לפי המדרגות הינו 10%

20000מס חייב בישראל

80,000דיבידנד מחברה תושבת ישראל

מיסוי בישראל לפי סעיף 125ב' 25%

20,000מס חייב בישראל

מעבר לאמור לא היו לרועי הכנסות חייבות בישראל בשנת 2017 מאחר 

 וכל שאר ההכנסות הופקו מחוץ לישראל )בידי יחיד תושב חוץ(
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5 נקודות2018

רועי במעמד תושב חוזר ותיק.

סכוםרועי יהיה חייב במס בישראל על ההכנסות הבאות 

500,000 ש"חכל ההכנסה תהיה חייבת במס לרבות החלק שהופק מחוץ לישראל שכן סעיף 14 אינו מקנה פטור על הכנסה זו.משכורת: 

200,000 ש"חחייבת במס בישראלאדמה חקלאית בבנימינהשכ"ד

0פטור ממס לפי 14)ג(מקרקעין בפולין

400,000 ש"ח )לפני ניכוי 80,000 ש"ח הוצ'(שכ"ד חייב במס מאחר ומדובר בנכס שנרכש לאחר החזרהמקרקעין מארה"ב

פטור ממס לפי 14)ג(מחברה תושבת בריטניהדיבידנד

150,000 ש"חחייב במס מאחר והנכס נרכש לאחר החזרהדיבידנד מחברה תושבת ארה"ב 

ניתן לקזז את ההפסד מריבית בסך 50,00 ש"ח אשר נובע מהאגרת שנרכשה לאחר החזרה בלבד. ריבית

ההפסד יקוזז כנגד הכנסה פסיבית בלבד לפי הוראות 29

 ראה קיזוז הפסד בחלק הנוגע לחישוב המס.
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5 נקודותחישוב המס ב-2018

משכורת חו"לשכ"ד בנימינהמשכורת ישראל

300,000200,000200,000

700,000סך הכנסה

205,000מדרגותמס בישראל

(200/700)*58571.42857205,000תקרת זיכוי

=10%*20000200000מס ששולם בחו"ל

20,000סך זיכוי

185,000מס ששולם השנה

5 נקודות

הפסד ריביתדיבידנד מארה"בשכ"ד מארה"ב

400,000150,000-50000הכנסות פסיביות

50,00050,000-קיזוז הפסד לפי 29)א(

400,000100,000הכנסה חייבת

30%לפי  סעיף 122אמס חייב בישראל

22500אין זיכוי לפי 122אמס זר ששולם על ההכנסה 

              77,500             40,000מס לשלם בישראל לאחר זיכוי

הכנסות בשיעורי מס רגילים

שיעורי מס מיוחדים:

 

 


