
 
 
 
 

 'מסים בבמבחן  פתרון
 

 2018 (פברוארחורף )מועד 



 :פתרון שאלת רווח הון

 

 :פתרון -רכבי מנהלים

1

ניקודביאורמס לתשלוםשיעור המסתאריך

1                      90,000תמורה1.7.2015

                               180,000מחיר מקורי1.1.2004

15%שיעור הפחת

                                     4.25שנים

                               114,750פחנ"צ

1                    65,250-יתרת מחיר מקורי

                      24,750רווח הון

21פטור                      9,787-סכום אינפלציוני עלות

                      14,963רווח הון ריאלי

30.5             20%528                        2,640רווח הון ריאלי לפני מועד השינוי

30.5          25%3,081                      12,322רווח הון ריאלי לאחר מועד השינוי

ביאור 1 - תמורה

תמורה נקבעה בסעיף 88 כשווי שוק

ביאור 2 - סכום אינפלציוני

65,250*(115/100-1)סכום אינפלציוני עלות

ביאור 3 - לינאריות

4.25סה"כ תקופה

14,963* 0.750.75/4.25עד מועד השינוי

14,963 * 3.53.5/4.25לאחר מועד השינוי

2

סעיף 1 - מכירת הרכב של אמנון

סעיף 1 -מכירת הרכב של תמר

אין רווח הון - בוצע שינוי ייעוד מרכוש קבוע למלאי לפני שחלפו 4 שנים ולפי סעיף 100 לפקודה לא יראו את ההעברה כמכירה

סעיף 2 -הפחתת המס

הקדמת המכירה לתום 2015 ויצירת הפסד עסקי שוטף  )הרכב הוא מלאי(בר קיזוז כנגד רווח ההון ואף כנגד הכנסותיו העסקיות 

חישוב רווח הון במכירת הרכב

שינוי ייעוד מרכוש קבוע למלאי המהווה מכירה לפי סעיף 100 לפקודה

הואיל וחלפו 4 שנים מייום הרכישה של הנכס

 

 



 -ניירות ערך סחירים
תרון:פ

ניקוד

900,000       

-750,000      

150,000       

-150,000      1

-              

ניקוד

שתי חלופות לחישוב רווח ההון

חלופה 2חלופה 1

       270,000         270,000תמורה

      150,000-        150,000-עלות

          15,000-הוצאות מימון

       120,000         105,000רווח הון

30%25%2שיעור המס

        30,000           31,500מס לתשלום

ניקוד

180,000

30%1

54,000        

ניקוד

65,000

15%1

9,750          

רווח הון

סכון אינפלציוני

הסברסעיף 1

אינו צמוד למדד המחיריםשיעור המס

מס לתשלום

הסבר

סכום הריבית

סעיף 101א)ב( / סעיף 91

הסברסעיף 3

אהרון הינו בעל מניות מהותית כי זכות ליתרת נכסים בעת פירוק

תמורה

סעיף 2

רווח הון ריאלי

הגדרת מדד

750,000 *(4.2/3.5-1)

עלות 

הגדרת בעל מניות מהותי- 88

הגדרת אמצעי שליטהמהווה אמצעי שליטה

סכום הדיוידנד

שיעור המס

מס לתשלום

הסברסעיף 4

 

 :פתרון -ניירות ערך לא סחירים

 

ניקודביאורשיעור המס

1על פי פס"ד שדות וחוזר 14/2003     460,000תמורה1.1.2016

    350,000השקעה ראשונית1.1.2015

2על פי פס"ד שדות וחוזר 14/2003    110,000רווחים לצורכי מס

           -בניכוי משיכות

    460,000-             -סה"כ מחיר מקורי

             -רווח הון

     920,000תמורה1.7.2016

2לא חלפו 3 שנים מיום מתן ההלוואה     120,000ייחוס להלוואה

     800,000תמורה בגין מניות

     800,000תמורה בגין מניות 

(250,000)/625,000            2.5עלות מניה

2      20,000כמות המניות הנמכרות

       50,000סה"כ מחיר מקורי1.7.1994

     750,000רווח הון

1(135/100-1) * 50,000      17,500-סכום אינפלציוני

     732,500רווח הון ריאלי

20,000/500,0001 *(2,750-1,500)      10%5,000       50,000רר"ל עד המועד הקובע

20,000/500,0001 * (2750-1250)-(6,850-1,500)    30%49,200     164,000רר"ל לאחר המועד הקובע

         -     518,500רווח הון ריאלי )לאחר רר"ל(

8.5/221* 518,500  50%100,165     200,330רווח הון לפני המועד הקובע

9/221* 518,500    25%53,028     212,114רווח הון ריאלי לפני מועד השינוי

4.5/221* 518,500    30%31,817     106,057רווח הון ריאלי לאחר מועד השינוי

סעיף 2 - מכירת מניות צדק

סעיף 1 - מכירת זכות בשותפות

 



ביאור 1 - חישוב רר"ל

1996-2015תקופת הרר"ל 

חישוב רר"ל לכל התקופה

 6,850,000עודפים י.ס. -  2015 + רווחים שהוונו

 1,500,000עודפים י.פ.- 1.1.1996 )12/1995(

 5,350,000הרר"ל לכל התקופה

חישוב רר"ל עד המועד הקובע

 2,750,000עודפים י.ס. -  2002 + רווחים שהוונו

 1,500,000עודפים י.פ.- 1.1.1996 )12/1995(

 1,250,000הרר"ל עד למועד הקובע

 4,100,000רר" לאחר המועד הקובע

חישוב כמות המניות של החברה

      50,000כמות מניות החברה המקוריות

               4שיעור ההטבה

    200,000כמות מניות הטבה

    250,000סה"כ מניות מוחזקות

4%שיעור המניות הנמכרות

ביאור 2 - לינאריות

22סה"כ תקופה

8.5עד המועד הקובע

9עד מועד השינוי

4.5לאחר מועד השינוי

20,000/500,000

5,350,000-1,250,000

לא יובאו בחשבון רווחים שנצברו לפני 1.1.1996

 

 

 

 

 

 

 



 :אופציות לעובדים -2פתרון שאלה 

סעיף 1

מכירה ב 1.7.14 מהווה הפרה כי המניות נמכרו לפני תום השנתיים 

ולכן כל הרווח חייב במס ואין הוצאה מוכרת לחברות.

=4*10000025000תמורה

=1%*100010000-הוצ' מכירה

=110/100*0.5*1375025000-עלות מתואמת

85250שווי הטבה כולל

חייב במס מלא

מכירה ב 1.7.15 המניות נמכרו אחרי שנתיים יש לפצל לרווח הוני ופירותי

=6*45000075000תמורה

=1%*4500450000-הוצ' מכירה

=120/100*0.5*4500075000-עלות מתואמת

400500שווי ההטבה כולל

שווי הטבה ליום ההקצאה

=2*15000075000תמורה

0.5*3750075000-עלות מתואמת

112500

=120/100*135000112500מס מלא

=265500400500-135000רווח הון

               172,095סה"כ חבות במס

הוצאה מוכרת לחברה כנמוך מבין 105,000 לבין ההשתתפות 75,000*1=75,000 

ולכן ההוצאה שתותר היא בסך 75,000

סעיף 2

במקרה של הקצאת מניות במסלול הכנסת עבודה עם נאמן , כל הרווח בסך 400,500 

חייב במס שולי  מלא וההוצאה לחברה תהיה זהה 75,000

 

 

 



 :מיסוי מקרקעין -3פתרון שאלה 

 1סעיף 

 

 3,500,000  -    שווי מכירה 

 (1,944,400)   -יתרת שווי רכישה** 

 . 0כולו ריאלי מאחר ושע"מ  -   1,555,600     -שבח 

 

 -מס על שבח ריאלי לאחר יום התחילה ועד למועד השינוי

138,276  =20% X 1,555,600 X (9 /4) 

 -מס על יתרת שבח ריאלי לאחר מועד השינוי

216,056  =25% X 864,222  (2 )'נק 

 

 ** יתרת שווי רכישה

 2,000,000    -שווי רכישה      

 ניכויים:      

זכה לניקוד  6%)גם חישוב לפי  X 2,000,000 5%=  100,000    -מס רכישה       

 מלא(.

  30,000  - עו"ד ברכישה      

למרות שלא  39ארנונה עירונית לא מוכר לפי סעיף  -/              -ארנונה       

 נדרש

 (במ"ה )פס"ד סימה פרוצ'נסקי 

 70,000   -תיווך במכירה       

 (255,600)    -פחת***       

 נק'( 5)    1,944,400   -יתרת שווי רכישה      

 

 פחת*** 

( )תתקבל גם 2,000,000עו"ד+  30,000מס רכישה +  X 2% X 2/3 X (100,000שנים  9=  255,600

 פחת(. 4%תשובה של 

 

 2סעיף 

לא מדובר ברווח הון בעסק )נתון כי ההכנסות מהשכירות לא עולים לכדי עסק( הרי שלא מאחר ו

)ב( לפקודה. בנוסף גם אם היה מותר לקזז את 28ניתן לקזז כנגדו הפסד עסקי מועבר לפי סעיף 

 )ג( לפקודה.28ההפסד אין חובה לקזזו לפי הוראות סעיף 

 

 3סעיף 

יעורי המס והזיכויים השבח הוא חלק מההכנסה ב לחוק לעניין ש48בהתאם להוראות סעיף 

החייבת לפי הפקודה. בהתאם לפסיקה בנושא פטורים שלא לפי החוק לא יחולו על השבח )ראה 



( לפקודה. כמו כן אין פטור ממס 5)9בעניין דומה פס"ד צבי שנל( ולכן לא יחול הפטור לפי סעיף 

 שבח בחוק לנכה.

 4סעיף 

פקודה לא חל על זכות במקרקעין )לא נכס(. כמו כן אין הוראות ל 96התשובה לא תשתנה. סעיף 

כמו כן  - תוספת(. 1.1.11לחוק לא בתוקף מיום  3חילוף בחוק מיסוי מקרקעין )פרק חמישי 

 לחוק עידוד לא חלים שכן לא מדובר בבניין להשכרה )לא מושכר למגורים(. 1ג53הוראות סעיף 

 

 

 מע"מ – 4פתרון שאלה 

 י ומכירת רכב פרטי ישןרכישת רכב פרט .1
 

"רכב  –()ב( לתקנות מס ערך מוסף ומוגדרת 1)1הגדרת "רכב פרטי" מצויה בתקנה  .א
 .שימושי...וכן רכב המפורט בתוספת הרביעית..."-נוסעים פרטי, רכב פרטי דו

רכב מסוג "פורד אקספולרר" מנוי בתוספת הרביעית ולפיכך הוא עונה להגדרת רכב פרטי 
 לעניין התקנה. 

 

לתקנות מע"מ שכותרתה "איסור לנכות מס תשומות על רכב מנועי" קובעת  14תקנה  .ב
 בסעיף )א( כי ניכוי מס בגין רכישת רכב פרטי בידי עוסק לא יהיה ניתן לניכוי. 

( לתקנה מפרט רשימה סגורה של סוגי עוסקים אשר יותר להם 2יחד עם זה סעיף )ב()
 ניכוי מס התשומות ברכישת רכב פרטי. 

רה אינה מנויה ברשימה כאמור לפיכך ניכוי מס התשומות בגין רכישת הרכב אינו החב
 מותר בניכוי. 

 

כאמור ראה פס"ד  14לעניין אי התרת ניכוי מס תשומות אצל עוסק שאינו מנוי בתקנה  .ג
 מבטח חיפה/ שידורי קשת/ אינפו סיסטמס/ מיקוד שמירה.

 

רכב יותרו בניכוי בכפוף להוראות ניכוי מס תשומות בקשר להוצאות שוטפות של כלי ה .ד
לתקנות מס ערך מוסף, קרי התשומות יותרו בניכוי  18לחוק וכן תקנה  41ו  38סעיף 

 במקרה דנן.     2/3בשיעור  
 

מאחר והמדובר ברכב פרטי שמס התשומות בשל רכישתו אינו מותר  –מכירת רכב ישן  .ה
יכולה היתה לנכות את מס בניכוי )ראה סעיף ב לעיל( הרי שבעת הרכישה החברה לא 

( לחוק הקובעת 4)31התשומות, לפיכך, מכירת הרכב תהיה פטורה מכוח הוראות סעיף 
מכירת נכס שעל פי דין לא ניתן היה בעת הרכישה או היבוא לנכות את מס פטור על "

 התשומות בשל רכישתו..."
 
 

 שירותי אדריכלות למלון באילת + רכישת תכנה ייעודית .2

 

 –)ה( לחוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים(, התשמ"ה 5ככלל, סעיף  .א
 קובע כי מתן שירותים באזור אילת בידי תושב אזור אילת יהא פטור ממס.  1985

במקרה דנן, החברה איננה תושב אילת ולכאורה יחול על השירות כאמור שיעור מס מלא.   .ב
לת מונה רשימה סגורה של א לתקנות אזור סחר חופשי באי20יחד עם זאת תקנה 

שירותים הניתנים בידי עוסק שאינו תושב אילת לעוסק תושב אזור אילת, עליהם יחול 
 שיעור מס אפס בתנאים מסוימים. 



(( ומאחר ורשת 6א)20שירותי אדריכלות לבית מלון מנוי ברשימה הסגורה כאמור )תקנה 
 חול שעור מס אפס. מלונות 'ישארלטוב' רשומה כעוסק באילת הרי שעל השירות י

  –לעניין רכישת התכנה הייעודית מחו"ל  .ג
( לחוק קובע כי ביבוא טובין לרבות טובין בלתי מוחשיים החייב במס יהיה 3)16סעיף 

 בעל הטובין. 
ג)ד( לתקנות מס 6לפיכך, החייבת במס היא החברה ועליה לפעול בהתאם לאמור לתקנה 

 שמו )חשבונית עצמית( ולדווח עליה.  ערך מוסף, קרי, להוציא חשבונית ערוכה על

לאור העובדה כי שירותי האדריכלות למלון באילת חייבים בשיעור אפס, החברה תוכל  .ד
 לחוק.  41 -ו 38סעיפים  –לנכות את מס התשומות מהחשבונית העצמית שהנפיקה 

 ראה לעניין זה פס"ד עמותת התבנית.  .ה

 

  -שירותי אדריכלות לצוקי  .3
 

 -"...התמורה שהוסכם עליה, לרבות  –לחוק  7מוגדר בסעיף  ככלל, מחירה עסקה .א
"... 

יחד עם זאת, במקרה דנן לא הוסכמה תמורה בכסף והתמורה ששולמה היתה 
במניות, דהיינו תמורה שאיננה בכסף, לפיכך לעניין קביעת המחיר אנו נדרשים 

לם לחוק הקובע כי במקרים כגון דא, המחיר יהא המחיר שהיה משת 10לסעיף 
 בעדה בתנאים רגילים. 

לאור האמור, המחיר יהיה המחיר אותו נוהגת החברה לגבות בעבור שירותים 
 דומים. 

  -מועד הדיווח  .ב

לחוק קובע כי מועד החיוב בשירות יהיה עם קבלת התמורה ועל  24סעיף  (1
 הסכום שנתקבל. 

א( לחוק הקובע כי בשירות 1)29בנסיבות העניין יש תחולה להוראות סעיף  (2
שניתן בעסקה שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף יחול החיוב במס 

 עם נתינת השירות.
דהיינו, מועד סיום  1.5.2017לאור האמור מועד החיוב במס יהיה בתאריך 

 מתן השירות. 
 
 

  –התקשרות עם עיריית ראשון לציון  .4
 

בות ( לחוק קובע כי מחירה ש לעסקה הוא "התמורה שהוסכם עליה, לר2) 7סעיף  .א
 ...כל תשלום אחר ... ופיצויים בשל הפרת ההסכם כשאין עמה ביטול העסקה...". 

 במקרה דנן העסקה בוטלה ולכן יש להידרש לראשי הנזק. 

"פיצוי" אינו בגדר מתן "שירות" או "מכר" ולפיכך יש להידרש ולקבוע מהו טיב  .ב
 ע הפיצוי. הפיצוי שנפסק לחברה, דהיינו, יש לבחון את ראשי הנזק בגינן נקב

בנסיבות העניין החבות במס בגין ראשי הנזק אשר נספקו לטובת החברה יהיו  .ג
  –כלהלן 

יהיו  –ראש הנזק המתייחס לשירותים שהחברה כבר העניקה לעירייה  (1
 חייבים במס כמתן שירות. 

אינו בגדר  –ראש הנזק המתייחס לפיצוי בגין אובדן רווחים עתידי  (2
 יהיה חייב במס.  "עסקה" לעניין החוק ולכן לא

 ( לעיל. 2ראה סעיף ) –ראש הנזק המתייחס לפיצוי בגין פגיעה בשם הטוב  (3

 לעניין זה ראה פס"ד : מבני פלס, סדרון פרופרטיז, יבולי הגליל. (4

 



  –לעניין ניכוי מס התשומות בגין שירותי עוה"ד  .ד

 לחוק.  41 –ו  38התשומות יותרו בכפוף להוראות סעיפים  (1

ימשו הן לפיצוי הבא בגדר "עסקה" לעניין החוק והן מאחר והתשומות ש (2
)א( או )ב( 18בגדר פיצוי שאינו בא בגדר "עסקה" יש להידרש לתקנה 

 לתקנות מע"מ, לפי העניין. 

 לעניין זה ראה פס"ד אבי צמיגים, גחלת, אמיליה.    (3
 
 

 

  -רכישת קרקע מאדם פרטי .5
 

 סקת אקראי" בחוק. ( להגדרת "ע2רכישת הקרקע מאדם פרטי עונה לחלופה ) .א

ב לתקנות קובעת כי החיי במס בעסקת אקראי במקרקעין יהיה הרוכש, 6תקנה  .ב
 ((. 1ב)ב()6לפיכך על החברה להוציא חשבונית עצמית )תקנה 

מאחר ונתון כי הקרקע תשמש את החברה לבניית מבנה משרדים לצורך עסקיה  .ג
יף )ב( לעיל( כמס הרי שיהא באפשרותה לנכות את החשבונית העצמית )כאמור בסע

 תשומות. 

)א( לחוק קובע כי בעסקאות מקרקעין חל החיוב במס 28סעיף  –לעניין מועד החיוב  .ד
 עם העמדת המקרקעין לרשות הקונה או לשימושו... 
( 1)29, אך סעיף 1/10/2017לכן לכאורה מועד החיוב במס צריך להיות בתאריך 
לחוק יחול החיוב במס  28בסעיף לחוק קובע כי אם שולם סכום לפני המועד האמור 

על הסכום ששולם בעת תשלומו, לפיכך, בנסיבות בעניין מועד החיוב בגין רכישת 
 המועד בו שולמה התמורה למוכר.  – 1/7/2017הקרקע יהיה בתאריך 

 

 

 

 



 מיסוי בינלאומי -5פתרון שאלה 

 סעיף א:

ת חברה תושבת ישראל. יחד כתושב ישראל דניאל חייב במס עבור רווח הון שנצמח לו ממכיר .1
 90 ך)ב( לפקודה, דניאל יכול לבקש שנת הסתגלות אם הודיע על כך תו14עם זאת, עפ"י סעיף 

לא יראו אותו כתושב ישראל. מכאן, שדניאל יוכל  2016ימים מיום הגעתו לישראל כך שבשנת 
ניות נסחרות פטור לתושב חוץ על רווח הון במכירת מ -(2)ב97לקבל את הפטור הקבוע בסעיף 

 נק'( 2)בישראל. 

)א( לפקודה. הנכס לא הגיע לדניאל בפטור 14הכנסות מהשכרה יהיו פטורות בידו לפי סעיף 
( שכן הוא ניתן במתנה לדניאל כאשר הוא היה תושב חוץ ואמו תושבת חוץ 5)א()97ממס לפי 

 נק'( 2)בר בנכס מחוץ לישראל. דהיינו, מחוץ לבסיס המס ישראלי. ומדו

)א( לפקודה. הפטור לא מוציא מתחולתו נכסים שנרכשו 14ות מדיבידנד פטורות לפי ס' הכנס
 נק'( 1)בהיות התושב החוזר הותיק תושב ישראל )בניגוד לתושב חוזר רגיל(. 

 לו דובר בתושב חוזר רגיל: .2

. תושב חוזר לא זכאי לקבל לפקודה 91בהתאם לסעיף  הכנסה מרווח הון הייתה חייבת במס
 נק'( 1)לות. שנת הסתג

נכס שרכש התושב החוזר )גם אם קיבל אותו  -)ג(14הכנסות משכירות היו פטורות לפי סעיף 
 נק'( 1)במתנה( בהיותו תושב חוץ. 

)ג( לא חל על הכנסות מדיבידנד שמקורן בנכסים 14הכנסות מדיבידנד היו חייבות שכן סעיף 
 נק'( 1)ושב ישראל. שהתושב החוזר חדל להיות ת לפנימחוץ לישראל אם נרכשו 

 

 :בסעיף 

  :2016 שנת

 -השכרת מחסן 
 א122ס'  -אפשרות א' 

 נק' 3

 -השכרת המחסן
 מס שולי –אפשרות ב' 

 נק' 3

 280,000 280,000 הכנסה ברוטו

 קיזוז הפסד מועבר

 

 (20,000) 

 (10,000)  בניכוי הוצאות

  (150,000) בניכוי פחת
(150,000) 

הכנסה חייבת 
 בישראל

130,000 100,000 

 45% א122לפי  15% שיעור מס בישראל

 45,000 אין זיכוי  תקרת הזיכוי

 14,000 14,000 מס זר שהוטל

 45 - 14=   31,000 15%*130= 19,500 מס לתשלום בישראל

 



 

 :גסעיף 

 נק'( 3) :2016שנת 

 300,000*  20%=   60,000  הכנסה מדיבידנד רעיוני 

  60,000)מס חברות( *  25%=    15,000 כוימס חייב בישראל לפני זי

    %15*  %20*  300,000=   (9,000)   204זיכוי לפי 

 6,000 2016חבות מס בישראל בשנת 

 

 נק'( 3) :2017שנת 

 (20%*  100,000) - 2,353 **=   17,647    ז"מחמי שמקורן' מדיב הכנסות

  30%*  17,647=   5,294    חבות מס על דיב' בפועל

 (2,000)     יכוי מיסי חוץז

 3,294   2017חבות מס בישראל בשנת 

 

(= 20,000/51,000* ) 6,000: הראשון המס באירוע מדיבידנד הכנסה בשל בישראל ששולם מס** 
2353 


