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 רווח הון: - 1שאלה מס' פתרון 

  

גב' תמרסעיף א

מכירת מכונה ישנה:

=27003,000-300תמורה0.5 נק'

=(8*1-10%)*11005,500י.מ.מ0.5 נק'

1600רווח הון 

=(105/90-1)*1831100סכום אינפ' פטור

1417רווח הון ריאלי1 נק'

ניתן לדחות את כל רווח ההון הריאלי עפ"י סעיף 96 לפקודה1 נק'

(יש לציין התקיימותם של המבחנים ליישום הסעיף) 

אירוע נסף ב-1.1.19:

שריפת המנוע- יצא נכס מרשותו של אדם

0תמורה

=(3/12*1-10%)*(7000-1417)5443י.מ.מ

5443-הפסד הון1 נק'
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נעמה וחב' שאוליסעיף ב

אירועי מס ב-1.1.18

מכירת השולחן השחור ע"י נעמה-

לא מדובר באירוע החייב במס שכן הגדרת נכס בסעיף 88

מוציאה מתחולתה מטלטלין לשימוש אישי.1 נק'

מכירת שולחן המנכ"ל ע"י חב' שאולי-

שווי השולחן השחור בניכוי 1,000 ₪ 3,500תמורה0.5 נק'

 =(10%*1-2)*4,000               3,200י.מ.מ

                  300רווח הון

=100/96-3200*1333200סכום אינפ' פטור

חייב במס חברות                  167רווח הון ריאלי1.5 נק'

אירועי מס ב-31.12.18

דיבידנד בעין

ראשית יש לראות את השולחן כנמכר ע"י החברה ולאחר מכן ישנה חלוקה של של דיב'

לבעלי המניות. 

אירוע "המכירה" בידי החברה:

שווי השוק של השולחן ביום חלוקת הדיב'3,800תמורה

=(10%*1-1)*4,500               4,050ימ.מ

                 250-הפסד הון1 נק'

                  167קיזוז רווח הון ריאלי0.5 נק'

                   83-סה"כ הפסד הון להעברה

דיבידנד לשאול

דיבידנד בסך 3,800 ₪ חייב ב-30%

1140מס לתשלום ע"י שאול1.5 נק'
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עומרי, סתיו וחב' קוקוסעיף ג

אירוע הרכישה העצמית ע"י חב' קוקו מהווה למעשה חלוקת דיב' לבעלי המניות 

וזאת עפ"י פס"ד ברנובסקי, פס"ד בר ניר ועפ"י חוזר מ"ה 2/2018

בהתאם לחוזר ניטה לסווג את העסקה ככזו שבעל המניות היוצא- עומרי

מכר את כל מניותיו לסתיו, ולאחר מכן החברה ביצעה רכישה עצמית מסתיו המהווה 

דיב' פרו-רטה )התקבלה גם תשובה לפיה החברה חילקה דיב' לעומרי וסתיו ולאחר מכן 

רכשה סתיו מעומרי את מניותיו(

מכירת המניות ע"י עומרי:

5,000,000תמורה

  התקבלה גם תשובה שהניחה 50 ₪ 0עלות 

עלות עפי ע.נ5,000,000רווח הון

0סכום אינפ' פטור

5,000,000רווח הון ריאלי

חייב ב-25%=3/10        1,500,000ריאלי עד 31.12.11

חייב ב-30%=3,500,0007/10ריאלי מ-1.51.1.12 נק'

ס' 94ב אינו חל שכן מדובר ביחידים שרכשו את המניות לאחר 1.1.03

רכישה עצמית פרו-רטה )רק מסתיו(

רואים ב-5,000,000 כחלוקת דיב' לסתיו 

על כן סתיו תהיה חייבת ב-

5,000,000*30% =

מס לתשלום     1.51,500,000 נק'

סעיף ד- נטע ושילה

נטע ושילה התקשרו ב"עסקה עתידית" כהגדרתה בסעיף 88 לפקודה.

מכיווון ששווי המניה עלה, נטע תבחר לממש את האופציה ועל כן

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

יום המכירה במקרה זה הוא יום המימוש-  31.12.18

אצל נטע:

=(1100-1000)*100             10,000תמורה

=(120/100)*2,4002,000עלות ליום המימוש

               7,600רווח הון כולו ריאלי1.5 נק'

חייב ב-25%

אצל שילה:

=(120/100)*24002000תמורה

10,000עלות 

 7,600-הפסד הון1.5 נק'
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סעיף ה - ניירות ערך סחירים

ה.1 קרן נאמנות פטורה

אסי פטור מרווח ההון לפי 97)א()5(- מתנה לקרוב

דנה

3,800תמורה

כניסה לנעלי אסי4,000מ.מ

200-הפסד הון בר קיזוז1 נק'

ה.2 מניות קדם

1,000,000תמורה 

ממוצע 3 ימי המסחר200,000מ.מ1 נק'

800,000רווח הון

=(120/60-1)*200,000           200,000סכום אינפ' פטור

           600,000רווח הון ריאלי

אין פיצול לינארי הכל חייב ב-30% בעל מניות מהותי1 נק'

ה.3 ריבית

ריבית נכס לא צמוד בסך 50,000 ₪ חייב בשיעור מס של 15% 1 נק'

MAZ ה.4 מניות

200,000תמורה 

150,000מ.מ

50,000רווח הון 

הצמדה=(4/3.2-1)*50,000             12,500סכום אינפ' פטור1 נק'

לשע"ח

             37,500רווח הון ריאלי

חייב ב-25%

ה.5 הפסד הון

ניתן ועדיף לקזז מרווח הון של מניות קדם- שכן חייבות במס של 230% נק'

 מגבלת האחוזים הגבוהים חלה רק אם דובר בהכנסת דיב'/ריבית. 
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סעיף ו - פלורנס

ו.1 קרן ריט

תושב חוץ אינו פטור במכירת קרן להשקעות במקרקעין עפ"י סעיף 97)ב2(1 נק'

7,000תמורה

5,000מ.מ

2,000רווח הון

=(120/100-1)*10005000סכום אינפ' פטור

1,000רווח הון ריאלי

חייב ב-25%

ו.2 מניות חוץ 

עפ"י סעיף 89)ב()3()ד( מקום הפקתו של רווח הון יהיה בישראל1 נק'

אם מדובר בזכות בחבר בני אדם תושב חוץ שהוא בעיקרו בעל זכות

לרכוש הנמצא בישראל.

על כן, על אף שמדובר בתושבת חוץ המוכרת מניות של חברה תושבת חוץ

יהיה חיוב בישראל

כמו כן התקבלה תשובה על פיה החברה הינה איגוד מקרקעין 

 

 

 

 

 :אופציות לעובדים -2 מס'  תרון שאלהפ

 1נדרש 

 בדיקה האם מדובר בבעל שליטה 

 102לא בעש"ט חל סעיף  10%> 6/550שיר: 

 מסלול הכנסת עבודה עם נאמן – שיר

 מועד ההקצאה – 1.1.2015

 מועד ההמרה – 15.4.2016

 מועד העברת המניות מהנאמן לעובד – 1.6.2017

 מועד מכירת המניות ע"י העובד – 2.12.2018

 

 נקודות 1.5( 1)ב()102)אין הפרה(  1אירוע מס  – 1.6.2017

   96,000=16*6,000תמורה: 

 60,200=025,200+35,00=140/120*5*6,000+ 140/100*3*6,000עלות: 
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 35,800רווח 

 47%שיעור מס 

 ₪ 16,826מס לתשלום: 

 

 נקודה  0.5-( 1)ד()₪102   35,800הוצאה בחברה בסך 

 

 נקודות 1.5רווח הון  – 2אירוע מס  – 2.12.2018

 120,000=20*6,000תמורה:

 96,000עלות: 

 24,000רווח הון: 

 ₪  17,143(=165/140-1*)96,000סכום אינפלציוני פטור: 

   6,857  25%ח הון ראלי חייב  רוו

6,857*0.25=1,714 ₪ 

 

 

 ₪ 18,540=16,826+1,714סה"כ חבות המס של שיר: 

 

 רן 

 בדיקה האם מדובר בבעש"ט

 102לא בעש"ט ולכן חל סעיף  10%>30/550

 

 מסלול רווח הון עם נאמן –רן 

 מועד ההקצאה – 1.1.2015

 מועד ההמרה – 15.4.2016

 ת המניות מהנאמן לעובד )הפרה(מועד העבר – 1.12.2016

 מועד מכירת המניות ע"י העובד – 2.12.2018

 

 נקודות  1.5 (4)ב()102(   2)ב()102)יש הפרה(  1אירוע מס  – 1.12.2016

   450,000=15*30,000תמורה: 

 290,250= 168,750+121,500=135/120*5*30,000+ 135/100*3*30,000עלות: 

 159,750רווח 

 47%)הפרה(  שיעור מס שולי
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 ₪ 75,083מס לתשלום: 

 

 נקודה  0.5-( 2)ד()102הוצאה בחברה לא תותר  

 

 נקודות 1.5רווח הון  – 2אירוע מס  – 2.12.2018

 600,000=20*30,000תמורה:

 450,000עלות: 

 150,000רווח הון: 

  100,000₪(=165/135-1*)450,000סכום אינפלציוני פטור: 

   50,000  25%רווח הון ראלי חייב  

50,000*0.25=12,500 ₪ 

 

 ₪  87,583=75,083+12,500סה"כ חבות המס של רן: 

 

 

  2נדרש 

 (2)ג()102סעיף  -מסלול הקצאת אופציות ללא נאמן חברה פרטית  - שיר

 נקודות  1.5 2.12.2018 –אירוע המס ביום המימוש 

  120,000=20* 6,000תמורה 

 48,000( = 3+5*) 6000עלות:

 ₪  72,000רווח: 

  47%חבות במס 

72,000*0.47=33,840  ₪ 

 

 יתקבל גם פיתרון של מידוד עלויות

 

 3נדרש 

30,000+45,000    >%10 

500,000+50,000 

 

 )ט(3אלא יחול סעיף  102מסקנה: רן בעל שליטה במועד ההקצאה ולכן לא יחול סעיף 
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 :מיסוי מקרקעין -3פתרון שאלה 

 1סעיף 

 1)פים מדובר באיגוד מקרקעין. סיווג הכנסות השכירות לא משנה. מאחר ואין בחברה נכסים נוס

 נק'(.

( ההקצאה חייבת במס רכישה אך לא מהווה פעולה לצורך מס שבח 1.8.13לחוק ) 76החל מתיקון 

לחוק( ולכן רק דוד חייב במס רכישה ואין חיוב במס  1)עומד בתנאי הגדרת "הקצאה" בסעיף 

 נק'(. 2לחברה או לרמי )

 כישה מחושב לפי שווי הזכויות במקרקעין שיש בחברה במועד ההקצאה.מס הר

 ₪. 10,000,000 –שווי בניין בהרצליה נתון 

 ₪. 18,000,000 –שווי בניין בת"א נתון 

 – נק'( 2)סה"כ מס רכישה 

 X 28,000,000)החלק "הנרכש" בהקצאה(  X 50%)שיעור מס רכישה(  ₪6% =  840,000

 

 2סעיף 

 11,000,000  -    שווי מכירה 

 (4,579,500)   -יתרת שווי רכישה** 

 נק'( 1). 0כולו ריאלי מאחר ושע"מ  -   6,420,500     -שבח 

 נק'X 6,420,500 (1 ) ₪25% =  1,605,125 –מס שבח 

 

 ** יתרת שווי רכישה

 5,000,000    -שווי רכישה      

 ניכויים:      

  X 5,000,000 5%=  250,000    -מס רכישה       

 והותר בשוטף. 39לא מותר לפי סעיף   - 0   -הוצ' אחזקה       

 הוצאות עד ההפעלה מותרות. השאר הותר בשוטף.  – 75,000  - הוצאות מימון      

 (745,500)    -פחת***       

 נק'. למעט הפחת( 3)    4,579,500   -יתרת שווי רכישה      

 

 נק'( 2) פחת *** 

מימון עד להפעלה +  75,000מס רכישה +  X 2% X 2/3 X (250,000שנים  10.5=  745,500

 פחת(. 4%( )תתקבל גם תשובה של 5,000,000

 

 3סעיף 

לתקנות מס רכישה רק ברכישת זכות במקרקעין לשם שיכונו  11במס רכישה יש הקלה לפי תקנה 

. מאחר ופה מדובר במניות של הנכה, כלומר לצורך מגוריו )דירת מגורים או קרקע לבניית בית(

 באיגוד מקרקעין לא חלה ההקלה ולכן התשובה לא תשתנה.
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 מע"מ – 4פתרון שאלה 

   -עמותת 'טוב טוב' הגמד .1

  -מכירת מחסן לאדם פרטי .א

( להגדרת 'עסקת אקראי' בחוק 2בנסיבות העניין לכאורה מתקיימת חלופה ) (1

קו במכירת מקרקעין וכן הקובעת כי מכירת מקרקעין לעוסק בידי אדם שאין עיסו

במכירת מקרקעין למלכ"ר או למוסד כספי בידי אדם כאמור למעט דירת מגורים 

 יבואו בגדר החלופה. 

במקרה דנן מדובר במכירת מקרקעין )מחסן( מאת מלכ"ר לאדם פרטי ולפיכך אין 

 (נק' 2מדובר ב'עסקה' ואף לא ב'עסקת אקראי'. )

א לחוק מאפשר ניכוי המס ששולם כנגד תשלום המס שהוא חייב 43ככלל, סעיף  (2

ב'עסקת אקראי'.  אם המכירה לאדם הפרטי היתה באה בגדר 'עסקת אקראי' 

העמותה היתה רשאית לנכות את המס ששילמה וקיבלה בגינה חשבונית מס בעת 

 רכישת המחסן.  

עונה להגדרת 'עסקת אקראי'  בנסיבות העניין מאחר והמכירה ע"י העמותה איננה

 (נק' 2.5אזי אין היא רשאית לנכות את המס ששילמה בעת הרכישה. )

 (נק' 0.5ראה לעניין זה פסד עיריית פתח תקוה. ) (3

 

  – רכישת תוכנת מחשב .ב

 נק'( 0.5לחוק מטיל מס ערך מוסף על עסקה ועל יבוא טובין. ) 2סעיף  (1

 נק'( 1להגדרת 'טובין'. ) תוכנת מחשב היא נכס בלתי מוחשי ולפיכך עונה (2

( לחוק קובע כי החייב במס ביבוא טובין הוא בעל הטובין, לפיכך 3)16סעיף  (3

 נק'( 1העמותה היא החייבת במס.  )

 נק'( 1)ב(. )26מועד החיוב במס יהיה בהתאם לסעיף  (4

ג 6על העמותה לדווח על העסקה כעסקת אקראי בהתאם למנגנון הקבוע בתקנה  (5

 נק'( 2, לפי העניין. )לתקנות מס ערך מוסף

 נק'( 0.5ראה לעניין זה פס"ד עמותת התבנית. ) (6

 

  –חברת שולמן  .2

  –מכירת מקרקעין בתחום העיר אילת  .א

מכירת מקרקעין יכול ותחויב במס בהתאם לאחת החלופות : מכירת נכס בידי  (1

 ( להגדרה. 2עוסק במהלך עסקו,  מכירת ציוד או עסקת אקראי בהתאם לחלופה )

( להגדרת 'עסקה' בחוק הנה "...לרבות מכירת ציוד".  לפיכך 1לופה )הסיפא לח

 נק'(. 1.5מאחר והמחסן מהווה ציוד בעסק הרי שהמכירה עונה להגדרת 'עסקה'. )

בנסיבות העניין המדובר במקרקעין המצויים באילת ולפיכך המכירה כפופה לחוק  (2

 אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים(. 

( לחוק אזור סחר חופשי באילת קובע כי מכירתם של מקרקעין המצויים )ד5סעיף 

 באזור אילת פטורים תהא פטורה ממס.  
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הסעיף אינו דורש כי המוכר ו/או הקונה יהיו עוסק תושב אילת, ולפיכך מכירת 

 נק'(. 3המחסן תהיה פטורה ממס. )

 )א( לחוק מתיר ניכוי מס תשומות. 38ככלל, סעיף  (3

לחוק( הרי שלאור העובדה כי שירותיו  41ההקבלה בחוק )סעיף  בהתאם לעיקרון

של עו"ד עציוני שימשו בעסקה פטורה ממס הרי שלא ניתן יהא לנכות את מס 

 נק'(. 2התשומות בגין שירותים כאמור. )

פס"ד צביון, דנות, ממן מסופי מטען, אבי  –ראה לעניין ניכוי מס התשומות  (4

 נק'(. 0.5צמיגים...)

 

  –אית מכירת מש .ב

 נק'(. 1מדובר במכירת ציוד בעסק ולפיכך המכירה תהיה חייבת במס. ) (1

לחוק. במקרה דנן, מחיר  7ככלל, מחירה של עסקה נקבע בהתאם להוראות סעיף  (2

 נק'(. 1כפי התמורה במלואה. )₪  100,000העסקה שעל החברה לדווח הוא 

קובע מנגנון של  )א( לחוק5בנסיבות העניין אין מקום לדווח על ההפרש.  סעיף  (3

 2לפיו מחיר העסקה יהיה ההפרש בין מחיר המכירה למחיר הרכישה.  תקנה 

לתקנות מע"מ קובעת כי במקרה של מכירת רכב פרטי משומש בידי עוסק שעסקו 

 קנייה ומכירה של רכב משומש המחיר יהיה ההפרש שבין מחיר המכירה לרכישה. 

יה ומכירה של רכב משומש ולפיכך בנסיבות העניין אין עיסוקה של החברה בקני

 נק'(.  2לא יחולו על המכירה הוראות התקנה. )

 

  –מכירה להודו  .ג

 נק'(. 0.5מטיל מע"מ על עסקה בישראל. ) 2ככלל, סעיף  (1

מקום העסקה, קובע את התנאים בהם יראו מכירה  –בפרק ד' בחוק  14סעיף  (2

 ככזו שנמכרה בישראל. 

כנמכר בישראל אם נמסר בישראל או יוצא הסעיף קובע כי יראו נכס )מוחשי( 

מישראל.  בנסיבות העניין הטובין כלל לא היו בישראל הן סופקו ישירות מאת 

 נק'(. 2הספק בחו"ל ולפיכך לא מתקיימת עסקה בישראל. )

 נק'(. 0.5ראה לעניין זה פס"ד סטנלי גורפל. ) (3

 

  –רכישת דירת מגורים  .ד

 שר ניכוי מס תשומות. )א( לחוק הוא הסעיף בחוק המאפ38סעיף  (1

 נק'(. 1לחוק הקובע את עיקרון ההקבלה ) 41כמן כן, יש להידרש לסעיף 

לתקנות מע"מ קובעת כי עוסק לא יהיה רשאי לנכות מס  15יחד עם זה, תקנה  (2

תשומות על רכישת דירת מגוריו כולה או מקצתה אם הדירה משמשת גם כמקום 

 עסקו. 

 ואין נפקות לעובדה כי קיימת כניסה נפרדת.  בנסיבות העניין מדובר ביחידה אחת

 נק'(. 2לאור האמור אין להתיר ניכוי מס תשומות בגין הרכישה. )
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 18על אף האמור לעיל, החברה תהא זכאית לנכות מס תשומות יחסי )תקנה  (3

לתקנות( בקשר להוצאות החזקה שוטפת של הדירה בהתאם לחלק היחסי 

 נק'(. 1.5העניין. )ששימש אותה בעסקיה בהתאם לנסיבות 

 נק'(.  0.5ראה לעניין זה פס"ד ה.ד.י , פס"ד ילדור. ) (4

 

 מיסוי בינלאומי -5פתרון שאלה 

 

 

מיסוי בינלאומי

12017

משכורת חו"למשכורת ישראל

המשכורת בישראל 1,200,0001,800,000

כוללת 10% מהשכר

 של החברה הצרפתית בתוספת שכר מחברת המזון3,000,000סך הכנסה

30%900,000מס בישראל

(1800/3000)*540000900,000תקרת זיכוי

=1800K*72000040%מס ששולם בחו"ל

540,000סך זיכוי

360,000מס ששולם השנה

=180,000720,000-540,000זיכוי מועבר לשנת 2018 

דיבידנד מחו"לשכ"ד חו"ל

90,00050,000-הפסד מהשכרת דירה למגורים

50,000-50,000קיזוז הפסד מדיבידנד

40,0000-הפסד מועבר לשנת 2018

00מס חייב בישראל

07500מס זר ששולם על ההכנסה 

עודף זיכוי מועבר

הכנסות בשיעורי מס רגילים

שיעורי מס מיוחדים:
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2018

משכורת חו"למשכורת ישראל

המשכורת בישראל 2,000,0003,000,000

כוללת 25% מהשכר של החברה 

הצרפתית בתוספת שכר מחברת המזון5,000,000סך הכנסה

1,500,000 מס בישראל 30%

=(3,000/5,000)*900,0001,500,000תקרת זיכוי

=180,000+(3,000,000*0.33)1,180,000             מס ששולם בחו"ל+זיכוי מועבר

900,000סך זיכוי

600,000מס ששולם השנה

=280,0001,180K-900Kזיכוי מועבר ל- 2019

הכנסות בשיעורי מס רגילים

 

 

 

דיבידנד חנ"זדיבידנד חו"ל

100,000140,000הכנסות

עדיף לקזז מדיבידנד 0-40,000קיזוז הפסד פסיבי מועבר בהתאם לסעיף 29)א(

של החנ"ז כי אין זיכויים100,000100,000הכנסה חייבת בישראל

3000030000בעל מניות מהותימס חייב בישראל לפני זיכוי

22500 מס ששולם בחו"ל+זיכוי מועבר

         30,000            7,500חבות בישראל לאחר זיכוי

ככל ואלעד מוגדר כתושב חוזר ותיק ההכנסות שתהיינה ייבות בישראל הן רק ההכנסות ממשכורת כמפורט להלן:2

1,200,000משכורת בסך שנת 2017 

2,000,000משכורת בסך שנת 2018 

אלעד אינו חייב בדיווח על הכנסותיו הפטורות בהתאם להוראות סעיף 134ב'

שיעורי מס מיוחדים:

 


