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 רווח הון: - 1שאלה מס' פתרון 

 :1סעיף 

)א( חלוקת מניות הטבה לא מהווה אירוע מס והן מתווספות למניות העיקריות לעניין 94לפי סעיף 
 יום הרכישה ושווי הרכישה.

 -1שכבה 

  700,000 תמורה
  30,000 עלות

  670,000 רווח הון
 

 רווח אינפלציוני פטור
 

18,000 
 

(=160/100-1*)30,000 
   
 

 רווח ריאלי
 

652,000 
 
=670,000-18,000 

 25% -ריאלי עד מועד השינוי
 מס

130,400 =652,000*2/10 

 P.N 521,600 מס 30%-ריאלי לאחר השינוי
 

 1סה"כ חבות במס שכבה 
 

189,080             
 

 

 -2שכבה 

  700,000 תמורה
  130,000 עלות

  570,000 רווח הון
 

 רווח אינפלציוני פטור
 

30,000 
 

(=160/130-1*)130,000 
 

 מס 30% –רווח ריאלי 
 

540,000 
 
=570,000-30,000 

 
 2סה"כ חבות במס שכבה 

 
162,000 

 
 

  351,080 סה"כ מס כולל
 

 

2 . 

 220,000 – 1.7.00עלות מקורית ליום 

שנצברו עד למועד הפעלת הנכס )מהוונות נכס את הוצאות המימון יש לכלול בעלות הבנוסף, 
          . (לנכס

הוצאות המימון אשר נצברו לאחר מועד הפעלת הנכס הינן הוצאות אשר יצאו בייצור הכנסה ולכן 
        הותרו בשוטף ולא יהוונו לנכס. 

  

         200,000 סכום ההלוואה

         5% שיעור הריבית

       1/7/2000-1/1/2001 ההיווןתקופת 
  

       5,000 סה"כ הוצאות ריבית להיוון
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         5% שיעור הפחת

       1/1/2001 תחילת הפחתת הנכס

       1/1/2019 מועד סיום הפחת
         

       225,000  נכס מקורי -מחיר מקורי 
  

      202,500 נכס מקורי -פחת בגין מחיר מקורי 
   

       22,500 נכס מקורי -יתרת מחיר מקורי 
  

          

          השבחה

יש לחשב את יתרת שווי ההשבחה בנפרד מהנכס שכן תקופת הפחת של ההשבחה שונה מתקופת 
          הפחת של הנכס המקורי.

     עלות ההשבחה מופחתת מיום ההשבחה ועד יום המכירה. 
     

         5% שיעור הפחת 

       7/1/2005 מועד תחילת הפחת
  

       1/1/2019 מועד סיום הפחת
         

         70,000 השבחה -מחיר מקורי 

       47,250 השבחה -פחת בין מחיר מקורי 
  

       22,750 השבחה -יתרת מחיר מקורי 
         

          הוצאות החזקה

   ו למחיר המקורי של הנכס. הוצאות החזקה שלא הותרו בשוטף יצטרפ
       

  חצי מהוצאות ההחזקה שלא הותרו בשוטף יצטרפו לסכום האינפלציוני של הנכס. 
        

        הוצאות החזקה לא יופחתו
  

          

       22,500 נכס מקורי -יתרת מחיר מקורי 
  

       22,750 השבחה -יתרת מחיר מקורי 
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         30,000 הוצאות החזקה

         75,250 סה"כ יתרת מחיר מקורי

          

         250,000 תמורה

         (75,250) יתרת מחיר מקורי

         174,750 רווח הון

          

         150 מדד ידוע ליום המכירה

         130 מדד ידוע ליום ההשבחה

         120 מדד ידוע ליום הרכישה

          

       5,625 ום אינפלציוני עבור נכס מקוריסכ
  

       3,500 סכום אינפלציוני עבור השבחה
  

     3,750 סכום אינפלציוני עבור מחצית הוצאות החזקה
    

         12,875 סה"כ סכום אינפלציוני

   31.12.93פלציוני פטור שכן הנכס נרכש לאחר נסכום אי הסכום הינוכל 
       

          

         174,750 רווח הון

         12,875 סכום אינפלציוני

        23%-חייב ב  161,875 רווח הון ריאלי

        

         37,231 סה"כ חבות המס

          

        :96התנאים לתחולת סעיף 
  

       ( נוצר רווח הון ממכירת הנכס הישן1)
   

          ( נכס בר פחת2)

חודשים  4חודשים מיום המכירה של הנכס הישן או  12תוך תקופה של בדש נרכש ( הנכס הח3)
          לפני מכירת הנכס הישן.

   ( עלות רכישת הנכס החדש גבוהה מיתרת המחיר המקורי של הנכס הישן4)
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חודשים לפני מכירת  6החברה רכשה את המשאית החדשה  -( אינו מתקיים בענייננו 3סעיף )
   ולדחות את תשלום המס 96ת הישנה ולכן לא תוכל ליישם את סעיף המשאי

       

 

3 .      

          דניאלכירה על ידי מ

      א(100אדם שחדל להיות תושב ישראל )סעיף 

בהיעדר נתון אחר, ההנחה היא כי דניאל לא שילם את המס  ם שינוי התושבות יחול אירוע מס.ביו
    א)ב(. 100ישראל ועל כן חל סעיף  ביום שבו חדל להיות תושב

   ביום מימוש הנכס יחויב מוכר הנכס על חלק רווח ההון החייב בלבד.
   

      

     - דניאל

    1,200,000 תמורה

     300,000 מחיר מקורי

     900,000 רווח הון

      

     120 מדד ידוע ליום המכירה

     100 מדד ידוע ליום הרכישה

      

     60,000 אינפלציוני  סכום

  31.12.93כל הסכום האינפלציוני הינו סכום איפלציוני פטור שכן הנכס נרכש לאחר 
       

     840,000   רווח הון ריאלי

    560,000 -  4/6 –)עד מועד שינוי התושבות(  30%-רווח הון ריאלי חייב ב

   280,000 -(3)ב97סעיף  -רווח הון ריאלי פטור

 

  וכן מדובר במניות חברה זרה.  2003"ל שכן מדובר ביחיד שרכש לאחר אין רר
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4 

 נתון נוסף סכום סוג הכנסה/ )הפסד(
הכנסה מדיבידנד חברת 

 "אפרים" בע"מ
בעל מניות מהותי. שיעור  5,000

 (2ב)125סעיף  -30%המס 
הכנסה מריבית אג"ח חברת 

 "קישון" 
בעל מניות מהותי. שיעור מס  7,500

 ג)ד(125סעיף  -שולי
רווח ריאלי ממכירת מניות 

 חברת "הדסון" 
שיעור מס  -חברה ציבורית  15,000

 ב(1()1)ב91סעיף  25%
ניתן לקזז הפסדי הון כנגד  22,500 שבח ממכירת משרד 

שבח מקרקעין )סעיף 
 25% –(( 1)א()92

רווח ריאלי מכירת מכונה 
 בעסק 

רווח הון מתפצל לינארית  8,500
25%  /20% 

 2019הפסד מועבר משנת 
 ממכירת אג"ח "קישון"

 –יקוזז רק כנגד רווח הון  (2500)
 )ב(92סעיף 

הפסד הון ממכירת אג"ח 
 "קישון"

ניתן לקזז גם כנגד ריבית/דיב'  (10,000)
מאותו ני"ע , או כנגד ריבית 
ודיב' מני"ע אחרים ששיעור 

 25%המס עליהם לא עולה על 
 (4)א()92סעיף  -

קיזוז תחילה כנגד רווח הון  (34,000) כירת נדל"ן בפוליןהפסד ממ
 (3)א()92סעיף  -חו"ל

 

 קיזוז הפסדים:

 (34,000)   הפסד שוטף חו"ל )נדל"ן בפולין( 

  15,000  קיזוז תחילה כנגד רווח הון חו"ל )הדסון(

 22,500   25% –קיזוז כנגד שבח משרד 

 3,500  מס  25%-נותר שבח משרד לקיזוז ב

 

  (10,000)  ד שוטף מכירת אג"ח "קישון"הפס

   7,500 קישון -קיזוז הכנסת ריבית בשיעור מס שולי

 3,500    25%יתרת שבח משרד 

 1,000    25%-נותר שבח משרד לקיזוז ב

 

 (2,500)   הפסד הון מועבר אג"ח "קישון"

  1,000    25%-יתרת שבח משרד ב

 008,5  קיזוז כנגד רווח ריאלי ממכירת מכונה

 7,000   יתרת רווח ריאלי ממכירת מכונה

 

 סיכום:

  7,000 –רווח ריאלי ממכונה 
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 7,000( *  1/13*  48%+  9/13* 20%+  3/13* 25%= )   1,632חייב במס 

 5,000 - 30%-הכנסות דיב' חייבות ב

 

 אילו הדר הייתה תושבת חוץ היא לא הייתה מקזזת הפסד הון שנוצר בחו"ל שכן אילו היה רווח
 לא היה חייב במס בישראל וכן לא הייתה מתחייבת במס על רווח הון במכירת מניות חו"ל. 
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 פתרון שאלה מס'  2- אופציות לעובדים:

 

 אין אירוע מס – 1.4.2021 .1

 יש אירוע מס – 1.11.2021 .2

 ניקוד  

 0.5 175,000=175*1,000 תמורה

 1 15,000=(120/80)*10*1,000 )עלות אופציות(

 1 24,000=(120/100)*20*1,000 מימוש( )תוספת

  136,000 שווי הטבה כולל

   

ימי  30ממוצע שווי 

 מסחר

1,000*85=85,000 0.5 

ימי  30ממוצע שווי 

 מסחר מתואם

1,000*85*(120/80)=127,500 1 

 127,500 שווי הטבה פירותי

- 

(85,000-15,000-

24,000)=46,000 

81,500 

2 

  40,750=50%*81,500 חבות המס חלק פירותי

   

 1 54,500=136,000-81,500 שווי הטבה הוני

  13,625=25%*54,500 חבות המס חלק הוני

 

 יש אירוע מס – 31.12.2021 .3

 ניקוד  

 0.5 300,000=300*1,000 תמורה

 0.5 175,000=175*1,000 עלות

  125,000 רווח הון

 1 25,000=(160/140-1)*175,000 חלק אינפלציוני

 1 150,000=175,000-25,000 חלק ריאלי

  37,500=25%*150,000 מס לתשלום
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 :מיסוי מקרקעין -3פתרון שאלה 

 

 1סעיף 

בהתאם לפס"ד אלדר שרון ככלל קיומו של תנאי מתלה מהסוג הנתון בשאלה אינו דוחה את יום 

 .1.1.21 –המכירה למועד התקיימות התנאי. לכן יום המכירה הוא יום ההתקשרות בהסכם 

 2סעיף 

בהתאם לעקרון "כלל התמורות" שנקבע בפסיקה יש להוסיף לשווי המכירה כל תשלום שהרוכש 

 מוכר. לכן :משלם במקום ה

 נק'(. 1). 100,000+  ₪2,500,000 =  2,600,000 –שווי המכירה 

 א( לתקנות(.1)2( לתקנות מס רכישה )לא חלה תקנה 1)2בהתאם לתקנה  6% –שיעור מס הרכישה 

 נק'X 6% .(2 .) 2,600,000=  156,000 –מס רכישה לתשלום 

 3סעיף 

 

        2,600,000   -שווי מכירה  

     (788,950)  -רכישה** יתרת שווי 

   .0כולו ריאלי מאחר ושע"מ    -   1,811,050    -שבח 

 נק'(. 4 –)חישוב השבח כולל יתרת שווי רכישה ופחת 

 

( חייב 1.1.2012( ועד מועד השינוי )1.1.2002מיום הרכישה )  -חלוקה לינארית של השבח הריאלי 

 .25%ם המכירה חייב בשיעור מס של . חלק השבח ממועד השינוי ועד יו20%בשיעור מס 

 X 953,184  =1,811,050 X (10/19.) 20%=190,637      –מס על החלק עד מועד השינוי 

 X  857,866  =953,184– 1,811,050 25%=  214,466       -מס על חלק יתרה לאחר מועד השינוי 

      405,103 

מהמס )עומד בתנאי הסעיף לרבות  20%( מגיע לדביר הנחה של 1א)ד48בהתאם להוראות סעיף 

 נייה מינימליים לפי הסעיף(ים וניצול אחוזי בשנ 5 –בנייה על הקרקע תוך לא יותר מ 

 X 405,103 0.8=  ₪  324,082  -סה"כ מס שבח 

   נק'( 2 –)חישוב מס כולל חלוקה לינארית 

  350,000   -** שווי רכישה 

 ניכויים:      

 )נתון(. 15,750   -מס רכישה       

 800,000  -הוצאות בנייה       

 בכל שנות ההפעלה הוכר בניכוי במ"ה ולכן לא יותר, למעט הוצ' – 8,000   -הוצ' מימון       

 .2004מימון טרם ההפעלה בשנת                                                       

    100,000  -היטל השבחה       

 לא מותר בניכוי לפי הוראות החוק )פס"ד סימה פרוצ'נסקי( ובנוסף  – 0  - ארנונה       

  הותר בניכוי במ"ה.                                               

    ( 484,800)   -פחת ***      

      788,950  -יתרת שווי רכישה      



10 

 

  – 2018ההפעלה / שכירות בניכוי שנת שנים  )כל שנות  X4% X 15 808,000 =  484,800   -***פחת 

 שנים( 15סה"כ                                      

 4סעיף 

 סעיף א

)ב( לפקודה ניתן לקזז הפסד זה כנגד השבח בהנחה 28ב לחוק וסעיף 48בהתאם להוראות סעיף 

הפסד שיש אישור מפ"ש. מדובר ברווח הון בעסק )החנות שימשה בעסק( ולכן ניתן לקזז את ה

 העסקי המועבר.

 סעיף ב

ניתן לקזז הפסד הון )לרבות מעסקת מכירת זכות במקרקעין(  92אין שינוי בתשובה. לפי סעיף 

 לפקודה. 92כנגד שבח. כללי קיזוז ההפסדים הרגילים של סעיף 

 

 

 מע"מ – 4פתרון שאלה 

 יבוא אונייה  -1אירוע 

ראל, ומכאן שיבוא האונייה לישראל לחוק מע"מ מחייב במס עסקה ויבוא טובין ליש 2סעיף  .1

 (נק' 1חייב במס.  )

 (נק' 1החייב במס ביבוא בעל הטובין ) –( לחוק מע"מ 3)16סעיף  .2

 לחוק מע"מ מעניק סמכות לשר האוצר לפטור ממס יבוא טובין מסוימים.  34סעיף  .3

 (נק' 1)( לחוק מע"מ מאפשר לפטור ממס טובין שיובאו שלא לצמיתות. 2)א()34סעיף 

ומיובאים שלא  207( קובעת פטור מותנה לטובין המסתווגים לפי פרט 1א)ג()9נה תק .4

 ('נק 1)לצמיתות. 

 (נק' 0.5). 90%חודשים ולפיכך חל פטור בשיעור של  6בענייננו, האונייה יובאה לתקופה של  .5

לחוק מע"מ. לאור העובדה כי האונייה שימשה  41 -ו 38ניכוי מס תשומות בהתאם לסעיפים  .6

 (נק' 1 רה בעסקאות חייבות במס הרי שמס התשומות ששולם יותר בניכוי בידיה. )את החב

 (. נק' 0.5משמשת אסמכתא לעניין ניכוי מס התשומות ) –הצהרת יבוא  .7

 (נק' 0.5פס"ד:  דנות, אמיליה פיתוח, צביון, אלביט הדמיה ) .8

 

 מכירה ל'אזור'   – 2אירוע 

 (נק' 0.5)וחבל עזה".  "יהודה ושומרון  –'אזור' מוגדר בחוק מע"מ  .1
א לחוק מע"מ קובע כי העברת טובין מישראל לאזור וכן במכירת נגס לתושב אזור או 1סעיף  .2

( בהתאמה( לא יראו בהם משום יצוא או מכירה לתושב 2) -( , ו1א)א()1מכירת נכס )סעיפים 
 . (נק' 2)חוץ. 

 (נק' 1)לאור האמור לעיל, המכירה חייבת בשיעור מס מלא.   .3
 (.נק' .50'שי צמרות'.  ) 1609/16לעניין זה עניין ע"א ראה  .4
 

 מכירת רכב פרטי ורכישת רכב פרטי חדש – 3אירוע 

 (נק' 1)לתקנות מס ערך מוסף.  1'רכב פרטי' מוגדר בתקנה  .1
לתקנות מע"מ אוסרת על ניכוי מס תשומות בגין רכישת 'רכב פרטי', למעט  14ככלל, תקנה  .2

 .(נק' 1)המנויים בתקנה. רשימה סגורה של סוגי עוסקים 
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וכן לאור העובדה כי החברה אינה מנויה עם סוגי העוסקים בתקנה , הרי  14בהתאם לתקנה  .3
 (נק' 1שאין היא לנכות את מס התשומות בגין רכישת הרכב. )

 (נק' 0.5פס"ד מבטח חיפה, יינות ביתן, מיקוד שמירה... ) .4
דין נאסר ניכוי מס התשומות ברכישתו, ( לחוק מע"מ קובע כי מכירת נכס שעפ"י 4)31סעיף   .5

 .(נק' 1.5)יהא פטור במכירה, לפיכך מכירת הרכב בידי החברה פטורה ממס. 
לעניין ההוצאות השוטפות בגין הרכב, החברה תהיה זכאית לנכות את מס התשומות בהתאם  .6

 .(נק' 1)לחוק.  41 -ו  38לסעיפים  
של כלי הרכב יותר בניכוי בהתאם  ניכוי מס התשומות בגין הוצאות האחזקה השוטפות .7

 נק'(. 1)לתקנות מע"מ, קרי, לפי יחס השימוש.  18לתקנה 
 .(נק' 0.5)גחלת, אמיליה פיתוח, אלביט הדמיה, סימקו.  –ראה לעניין זה פס"ד  .8
 

 חוב אבוד – 4אירוע 

 1)לחוק מע"מ עניינם בהוצאת חשבונית עסקה ו/או חשבונית מס, בהתאמה.   47ו  45סעיפים  .1
 . (ק'נ

א לתקנות מע"מ שעניינה "הודעה על הכרה בחוק כחוב אבוד" קובעת את הכללים 24תקנה  .2
 . (נק' 2)להכרת בחוב אבוד. 

א נאמר בסעיף )ג( כי הוצאת הודעת זיכוי תעשה לאחר 24בין יתר הכללים והתנאים בתקנה  .3
 חודשים מהמועד בו הוצאה החשבונית בשלה נוצר החוב.  6שחלפו 

חודשים בלבד ולפיכך החברה לא היתה רשאית להכיר בחוק כחוב  3יין חלפו בנסיבות הענ
 .(נק' 1)אבוד. 

 שיחה עם החייב אינה עונה לדרישות מע"מ להוכחת החוב לצורך הכרה בחוב אבוד.  .4
על העוסק להוכיח כי החשבונית דווחה ושולמה ע"י העוסק, המס בגינה לא שולם, והחוב הפך 

 אבוד. 
כי נעשו מאמצים לגביית החוב, הגשת תביעות תשלום, פניה להוצל"פ  על העוסק להראות

 וכיוב'.
המפרטת בין היתר את הקריטריונים  2/2012א)ב( וכן הוראת פרשנות 24לעניין זה ראה תקנה 

 (. נק' 2)לצורך הכרת החוב כחוב אבוד. 
משולב עם  1973 -א להוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות(, ,התשל"ג23בנוסף, הוראה  .5

, קובעת את הנהלים להוצאת 1976 –תקנות מס ערך מוסף )ניהול פנקסי חשבונות(, התשל"ו 
  (.נק' 1)הודעת זיכוי. 

 . (נק' 0.5)עניין 'אלקה אחזקות בע"מ'.  2112/96לעניין זה ראה עניין ע"א  .6
 

 שירותי ייעוץ  -5אירוע 

יינות פעילות עסקית )אם כי אין ככל, פעילות השקעה לזמן ארוך אינה מסוג הפעולות המאפ .1
 1זהו המבחן היחידי(, ככל ונתקיימו מאפיינים נוספים כגון תדירות, מנגנון, היקפים וכיוב'. )

 (.נק'
 -)ב( ו9פעילות השקעה בני"ע העולה לכדי עסק יכול ותמוסה לפי המנגנון הקבוע בסעיפים  .2

מוסף )קביעת מוסד כספי(,  )ב( בהתאם לעניין, או שלחילופין תבוא בגדרו של מס ערך19
 נק'(. 1.5). 1977 -התשל"ז

 .(נק' 0.5)ראה לעניין זה פס"ד בעניין אקוויטס, טריידומטיקס.   .3
לחוק  41לאור העובדה כי פעילות ההשקעה בני"ע אינה עולה לכדי עסק, הרי שבהתאם לסעיף  .4

ץ שקיבלה, מע"מ, החברה לא תהיה זכאית לנכות את מס התשומות בקשר עם שירותי הייעו
  נק'(. 1)שכן, אלה לא שימשו אותה בהפקת עסקאות חייבות במס. 

 . (נק' 0.5)ראה לעניין זה פס"ד אבי צמיגים, אלביט הדמיה, בית אסיה...  .5
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 מיסוי בינלאומי -5פתרון שאלה 

 

דיבידנד - הערה 3שכ"ד - הערה 2 הכנסות משכ"דמקור ההכנסה

חו"לחו"לישראלישראלחו"ל מקום הפקת ההכנסה

             130,000110,000         120,000     637,500                    212,500סכום ההכנסה

              25,000-קיזוז הפסד

               85,000               130,000סכום הכנסה לאחר קיזוז הפסד

               25,500                 19,500נקודות 3סך מס לפני זיכוי

                      76,325תקרת זיכוי

                 05,500הערה 1 70000מסים ששולמו בחו"ל בשנת המס

10,000עודף זיכוי מועבר משנה קודמת

                 80,0005,500סך מסי חוץ

                 5,500סך הכל זיכוי

               20,000                 19,500נקודות 3סך הכל מס לשלם 

נקודות 3נקודות 3                        3,675עודף זיכוי מועבר לשנה הבאה

הערות: 

מס עירוני אינו נחשב למיסי חוץ1

2

מס על שכ"ד בחו"ל לפי סעיף 122א'

3

קיזוז ההפסד פסיבי מועבר משנה קודמת

מס ששולם בחו"ל על דיבידנד 

הכנסות ממשכורת

110000-25000=85000

110000*5%=5500

שנת 2016

שיעורים מיוחדים

בחרנו לחשב את המס על הכנסות משכ"ד בחו"ל לפי הוראות סעיף 122א' לפקודה מאחר והוראות הסעיף מאפשרות הגבלת 

המיסוי ל-15% )ללא זיכוי( בעוד היחיד נמצא במדרגת מס של 47% ואף לא חוייב במס בחו"ל.

970000

היחיד נחשב לבעל מניות מהותי בחברה הזרה שמחלקת את הדיבידנד. לכן שיעור המס שיחול עליו בישראל הינו 30%  ) 

ובניכוי 5% מס ששולם בחו"ל יוצא שיעור אפקטיבי בישראל של 25%(. לפיכך יהא עדיף לקזז את ההפסד הפסיבי כנגד 

הכנסות מהדיבידנד על פני קיזוז ההפסד הפסיבי כנגד הכנסות משכ"ד בחו"ל החייבות בשיעור 15%.

130000*15%=19500

348400

76325

272075

שיעורי מס רגילים 

 

 

החל מיום 1 לינואר 2017 היחיד נחשב לתושב חוץ.

הכנסות שהופקו מחוץ לישראל לא תהיינה חייבות במס בישראל. 

הכנסות שהופקו בישראל תהיינה חייבות בישראל לפי כללי מקום הפקת הכנסה.

רווחי הון ממכירת נכסים שהחזיק לפני עלייתו יהיו חיבים במס לפי הכללים הקבועים בסעיף 100א'

נקודות 3

דיבידנדשכ"ד הכנסות משכ"דמקור ההכנסה

חו"לחו"לישראלישראלחו"ל מקום הפקת ההכנסה

אינו חייב בישראלאינו חייב בישראל         220,000איןאינו חייב בישראלסכום ההכנסה

סכום הכנסה לפי מדרגות

סך מס בישראל

220000

הכנסות ממשכורת

37500

שנת 2017

שיעורים מיוחדיםשיעורי מס רגילים
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נקודות 2מכירת מתקן לייצור אנרגיה ירוקה 

מקום הפקת ההכנסה ממכירת המניות הינו בישראל - לפי סעיף 89)ב()3(

היחיד לא עומד בשום תנאי למתן פטור בישראל על פי הוראות הפקודה 

לפיכך ההכנסה חייבת במלואה בישראל ויחולו עליה בין היתר הוראות סעיף 100א')ג(

מסי חוץ לא ינתנו כזיכוי מאחר ומקום הפקת ההכנסה בישראל

1,000,000תמורה 

300,000עלות

כל רווח ההון ריאלי - נתון שאין אינפלציה     700,000רווח הון חייב בישראל

לפי סעיף 91  - 25%     175,000מס חייב בישראל

נקודות 3מכירת מקרקעין בחו"ל  

מקום הפקת ההכנסה ממכירת המקרקעין הינו בחו"ל 

לישראל יש זכות מיסוי על חלק יחסי מהרווח לפי סעיף 100א')ב( - היחיד בחר לשלם את המס במועד המכירה. 

לפיכך יחושב חלק יחסי מרווח ההון אשר חייב בישראל

מסי חוץ ינתנו כזיכוי רק על החלק המתייחס להכנסה החייבת בישראל

2,000,000תמורה 

200,000עלות

כל רווח ההון ריאלי - נתון שאין אינפלציה  1,800,000רווח הון 

מתוך שלוש שנים שבהן הוחזק הנכס. שנתיים הוחזקו בהיותו תושב ישראל  1,200,000רווח הון חייב בישראל 

לפי סעיף 91  - 25%     300,000מס בישראל לפני זיכוי 

=2/3*350000     233,333מיסי חוץ ששולמו

       66,667מס בישראל לאחר זיכוי

רווחי הון ממימוש נכסים

 

 

 


