
 
 מועצת יועצי המס

 
 מבחן מסים ב -פתרון

 
 7102 אוגוסטמועד 



 פתרון שאלת רווח הון:

ניקודביאורמס לתשלוםשיעור המסתאריך

                 1,500,000תמורה במזומן1.1.2016

1                    115,000תמורה בשווי כסף1.1.2016

                 1,615,000סה"כ תמורה1.1.2016

2/3*700,000                               466,667מחיר מקורי מבנה1.1.2004

2%11שיעור הפחת

                                        12שנים

                               112,000פחנ"צ

                  354,667-יתרת מחיר מקורי מבנה

1/3*700,000                  233,333-יתרת מחיר מקורי קרקע

1                    21,000-הוצאות החזקה

                 1,006,000רווח הון

22פטור                  816,000-סכום אינפלציוני עלות

                    190,000רווח הון ריאלי

31        20%25,333                    126,667רווח הון ריאלי לפני מועד השינוי

31        25%15,833                      63,333רווח הון ריאלי לאחר מועד השינוי

ביאור 1 - שיעור הפחת

ביאור 2 - סכום אינפלציוני

                            1,425,000יתרת מחירמקורי מתואם

                               609,000יתרת מחיר מקורי

                               816,000סכום אינפלציוני

ביאור 3 - לינאריות

12סה"כ תקופה

190,000 * 88/12עד מועד השינוי

190,000 * 44/12לאחר מועד השינוי

354,667+233,333+21,000

חישוב רווח הון במכירת הדירה

שיעור הפחת בישראל ולא שיעור הפחת באנגליה

סעיף 1 - דירה בלונדון

(354,667+233,333 + 21,000/2) * 250/105

הסכומים הניתנים לניכוי ולא הסכומים שנוכו בפועל )במידה וצויין פס"ד לילי שמשון וחושב 1% אחוז פחת- ניתן ניקוד(

 

 

 

 

 

 



ניקוד
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ניקוד

01 אילו היה רווח לא היה הפסד הון

מתחייב במס

מס לתשלום

הסברסעיף 4 

סה"כ מס לתשלום

הגדרת בעל מניות מהותי- 88

שיעור המס

סכום הדיוידנד

שיעור המס

מס לתשלום

סכום הריבית החייב ב-20% )2/6(

שיעור המס

מס לתשלום

סכום הריבית החייב ב-25% )4/6(

רבקה אינה בעלת מניות מהותית 

סעיף 2

סעיף 1

רבקה אינה בעלת מניות מהותית

חלק מהריבית תחוייב ב-20% וחלק ב-25% לפי הוראות המעבר

הסבר

הגדרת קרוב -סעיף 88

הסבר

סה"כ מס לתשלום

שיעור המס

מס לתשלום

סכום הדיוידנד אין מקורו ברווחי חברה משפחתית

הסברסעיף 3

סכום הדיוידנד שמקורו ברווחי חברה משפחתית

שיעור המס

מס לתשלום

הגדרת בעל מניות מהותי- 88רבקה הינה בעלת מניות מהותית 

דיוינד שמקורו ברווחי חברה משפחתית פטור ממס

 

 

 



2

      3,500,000 תמורה1.1.2016

2(1.25*70,000)/550,000 * 15,000         94,286- מחיר מקורי1.7.1995

      3,405,714רווח הון

1(130/100-1) * 0%94,286         28,286-סכום אינפלציוני

      3,377,429רווח הון ריאלי

7.5/20.51* 3,377,429       48%593,109      1,235,645רווח הון לפני המועד הקובע

9/20.51* 3,377,429       25%370,693      1,482,774רווח הון ריאלי לפני מועד השינוי

4/20.51* 3,377,429       30%197,703         659,010רווח הון ריאלי לאחר מועד השינוי

3,377,429      0.3439021,161,506    

ביאור 1 - לינאריות

20.5סה"כ תקופה

7.5עד המועד הקובע

9מהמועד הקובע עד מועד השינוי

4לאחר מועד השינוי

ניקוד

1הסבר להפחתת המס

1פס"ד סעדטמנד דיוידנד זה הינו חלק מהתמורה ולכן ימוסה לינארית )כ-34%( ולא 30%חוות דעת על תכנון המס

ניקוד

2

במקרה דנן אין רר"ל הואיל ורר"ל מחושב עד לתום שנת המס שקדמה למכירה ) 31.12.2015( ולמועד זה אין לחברה רווחים צבורים

לתאריך 31.12.2014 יש רר"ל ולכן נקדים את יום המכירה ל31.12.2015 והרר"ל יחושב עד לתום 2014

סעיף 3

סעיף 4

פתרון

הדיוידנד מרווחי שערוך ימוסה ב- 30% במקום לשלם עליו במסגרת התמורה למעלה מ-30%

הקדמת המכירה לתאריך 31.12.2015 תהפוך חלק מהתמורה לרר"ל )דיוידנד(החייב ב-30% מס במקום לינאריות )כ-34%(

סעיף 1

פתרון

רווח הון ממכירת מניות

סעיף 2

נוגה הינה איגוד מקרקעין ולפיכך אין מס רווח הון

 

 

 

 

 



 אופציות לעובדים: -7שאלה פתרון 

 

 אירוע מס –העברת המניות מהנאמן לעובד  1.1.14

 9*100,000=900,000שווי המניה     

 110/105*3*00,0001+ 110/100*1*100,000= (      424,286הוצאות רכישה          )

 475,714שווי ההטבה          

 

 110/100*100,000*7= 770,000ממוצע שווי ההטבה 

 (424,286הוצאות רכישה       )

 345,714שווי ממוצע נטו      

 

 345,714מרכיב  פירותי      

 %50שיעור מס שולי     

 027,272חבות מס             

 

 475,714-345,714=130,000מרכיב הוני        

 %25שיעור מס            

 07,711חבות מס             

 

שזה  345,714( הינה בגובה הכנסת עבודה של העובד 1)ד()102שתותר לחברה לפי  סכום ההוצאה

 השתתפות החברה. 400,000נמוך מ 

 

 29.10.15מכירה הונית 

 13*100,000=1,300,000תמורה      

 (900,000)מ"מ           

 400,000וח הון     רו

 (1-120/110*)900,000=  81,818ס"א פטור    

 318,182רווח הון ריאלי 

 %25שיעור המס          

 24,797חבות המס         



 מיסוי מקרקעין: -3פתרון שאלה 

 0סעיף 

 ( לחוק במכירת הדירה בת"א:2ב)49דינה זכאית לפטור ממס שבח לפי סעיף 

 ( 3ג)49ראה סעיף  –( 1.1.14המכירה והן ביום המעבר ) זוהי דירתה היחידה הן ביום

( ובנוסף לפי סעיף 50%לעניין דירת הירושה בנתניה מהדוד )עד  85לאחר תיקון 

( לעניין דירת הירושה בחיפה מהאב )מאחר והירושה הינה מהורה שלא היו לא 4ג)49

 דירות נוספות במועד הפטירה(. 

  נתון. –חודשים שקדמו למכירה  18 –( ב 2ב)49לא ניצלה פטור לפי סעיף 

  נתון. –חודשים  18מחזיקה בדירה כ"דירת מגורים" לפחות 

 

 7סעיף 

( גבוה 5,000,000 –( ושווי הדירה ללא הזכויות )נתון 2ב)49מאחר והדירה פטורה לפי סעיף 

( הרי שהחלק העודף מעל 2017לשנת ₪  4,443,000( לחוק )1א)א49מתקרת הפטור שבסעיף 

( חייב במס )לינארי מוטב עומד בהוראות המעבר(. חלק זכויות הבנייה 557,000)התקרה 

 נק'(. 7ז(. )49( חייב במס רגיל )שווי הדירה ללא זכויות גבוה מהתקרה לפי 1,000,000)

 

 נק'( 7)חלק חייב בדירה 

 5,000,000 – 4,443,000=  557,000  -שווי מכירה )חלק חייב(  

 X (6,000,000  /557,000) 2,632,000=  (244,337)   -יתרת שווי רכישה** 

 .0כולו ריאלי מאחר ושע"מ  -   312,663     -שבח 

 

)יום המעבר( בחישוב לינארי  1.1.14 –( חלק השבח הריאלי עד ה 2א)ב48בהתאם להוראות סעיף 

 . 25%פטור, והיתרה בשיעור של 

 ים.שנ 12 –( 1.1.14( ועד יום המעבר )1.1.02מיום הרכישה )

 שנים. 15.5 –( 1.7.17מיום הרכישה ועד ליום המכירה )

 X (15.5 /12) 312,663=  242,062 –חלק פטור 

 312,663 – 242,062=  70,601 –חלק חייב 

 X 70,601 ₪25% =  17,650סה"כ מס שבח = 

 

 נק'( 7.7) חלק חייב בזכויות בנייה

 1,000,000  -שווי מכירה )חלק חייב(  

  X (6,000,000  /1,000,000 + )250,000 2,632,000=  (688,667)   -ה** יתרת שווי רכיש

 היטל השבחה שמיוחס כולו לזכויות בנייה.                                   

 .0כולו ריאלי מאחר ושע"מ  -   311,333     -שבח 

 

 -מס על שבח ריאלי לאחר יום התחילה ועד למועד השינוי

40,172  =20% X 311,333 X (15.5 /10) 



 -מס על יתרת שבח ריאלי לאחר מועד השינוי

27,618  =25% X 110,473   

 

 נק'( 1.7) ( =1.1.02 –( )יום רכישה ב 1א)ד48לפי סעיף  20%סה"כ מס שבח לאחר הנחה 

 72,077  =0.8 X (17,650  +40,172  +27,618) 

 

 2,500,000    -** שווי רכישה 

 ניכויים:      

   92,000    -ס רכישה מ      

  40,000  - עו"ד ברכישה      

ובתאריך זה כבר גרה  27.2.07רק פחת מ  5/07ע"פ הו"ב -( 0)    -פחת       

 בדירה

 נק'( 0)    2,632,000   -יתרת שווי רכישה      

 

 0סעיף 

וא בהתאם לפסיקה בנושא במס הכנסה ומיסוי מקרקעין )פס"ד אליהו יוסף( המועד הקובע ה

מועד משלוח ההחלטה לנישום ולא מועד קבלת ההחלטה בידי הנישום. לכן מאחר וההחלטה 

 חודשים הרי שההשגה לא התיישנה. ולכן דינה לא צודקת. 8 –בהשגה נשלחה לנישום תוך פחות מ 

 

 9סעיף 

( לתקנות מס רכישה ברכישת חלק מדירה יש לחשב את מס הרכישה כאילו 2)2בהתאם לתקנה 

 ירה בשלמות ואז להכפיל את תוצאת המס בחלק הנרכש.נרכשה הד

 חישוב לאסף לפי דירה יחידה

  0    0% – 1,623,320עד 

  10,575 - 3.5% – 1,925,460 –ל  1,623,320בין. 

  152,099   - 5% – 4,967,445 –ל  1,925,460בין 

  82,604     - %8על היתרה 

245,278 

%50X 

 סה"כ מס רכישה לאסף – 077,704

 

 שוב ליוסי לפי דירה נוספתחי

  397,396   = 8% – 4,967,445עד. 

   103,255  = %10 –1,032,555 -על היתרה 

 500,651 

 %50X 

 סה"כ מס רכישה ליוסי – 771,077



 

 מע"מ – 4פתרון שאלה 

 

  –רכישת קרקע מעמותה  .1

רכישת הקרקע מאת מלכ"ר מהווה עסקת אקראי במקרקעין בהתאם לחלופה  .א
 . 1975 -לחוק מס ערך מוסף התשל"ו  1סקת אקראי' בסעיף ( להגדרת 'ע2)

ב לתקנות מס ערך מוסף 6החייבת במס היא העמותה בהתאם להוראות תקנה  .ב
 .1976 -התשל"ו

העמותה תדווח על העסקה כעסקת אקראי ותהא רשאית לנכות את המס  .ג
א לחוק אם 43ששילמה בעת רכישת  הקרקע בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 

 חשבונית מס או מסמך אחר שאישר המנהל.ברשותה 

לחוק מע"מ החברה תוכל לנכות כמס תשומות  41 –ו  38בכפוף להוראות סעיף  .ד
את מלוא סכום המע"מ אותו שילמה לעמותה בגין רכישת הקרקע באמצעות 

 טופס עסקת האקראי שתדווח העמותה. 

הפטורה  ( לתקנות מס ערך מוסף שימוש במקרקעין לשם השכרה2)1לאור תקנה  .ה
 ( לחוק ירואה כשימוש לצורך עצמי. 2)31( או 1)31ממס לפי סעיף 

 

  –מהן  2דירות והשכרת  8מכירת  .2

( להגדרת "עסקה" 1מכירת הדירות הנה עסקה בידי החברה בהתאם לחלופה ) .א
 בחוק. 

לחוק כפי המחיר שהוסכם בין הצדדים  7מחיר העסקה יהיה בהתאם לסעיף  .ב
 לחוק.  10ככל ואין מתקיימים התנאים של סעיף ₪( מיליון  2)קרי, 

 ( לחוק. 1)29 -ו 28מועדי החיוב במס  בעסקאות מקרקעין מעוגנות בסעיפים  .ג
  –לפיכך, מועדי החיוב בעסקאות מכירת הדירות יהיו לפי הפירוט להלן 

 20% חתימת חוזה המכירה יהיו חייבים  שיתקבלו בידי החברה  במעמד
 ( לחוק. 1)29במס עם קבלתם בהתאם להוראות סעיף 

  יחול חיוב במס על מלוא יתרת המחיר  –עם מועד מסירת הדירה לרוכש
 )א( לחוק. 28הנותרים( בהתאם להוראות סעיף  80%)דהיינו 

  חודשים לאחר מועד מסירת הדירה  3המתקבל  30%תקבול בשיעור
רלוונטי לעניין מועד החיוב ובמעמד זה על החברה להנפיק לרוכש אינו 

 לרוכש קבלה. 
ימים ממועד החיוב, בהתאם  14יצוין כי על החברה להנפיק חשבוניות מס תוך 

 לחוק.  46להוראות סעיף 

לעניין זה יש תחולה לתקנה   -שנים  3הדירות שהושכרו למגורים לתקופה של  2 .ד
חודשים רואים כאילו יש שימוש  24שכרה של ()ג( הקובעת כי לאחר תקופת ה2)1

 לצורך עצמי ועל החברה לדווח על מכירה במחיר שוק. 
 
 

  

  -שירותי עיצוב ממעצב איטלקי .3

במקרה דנן, יש עסקה בישראל כאשר נותן השירות הוא תושב חוץ, בהתאם  .א
 ד לתקנות מס ערך מוסף חובת תשלום המס היא על הקונה.6להוראות תקנה 

 ג)ד(.6נהוג בהתאם להוראות תקנה על החברה ל .ב



החברה תוכל לנכות את מס התשומות בגין השירותים כאמור בהתאם להוראות  .ג
 לחוק. 41 -ו 38סעיף 

 עמותת התבנית.  1053/07לעניין זה ראה פס"ד ע"מ  .ד

 

 פיצוי בגין תביעה כנגד חברת הביטוח בגין גניבה .4

בחוק, לפיכך  1בסעיף פיצוי נזיקי לא מנוי באחת החלופות של הגדרת "מכר"  .א
השיפוי אותו קיבלה החברה בגין גניבת הציוד אינו בא בגדר "עסקה" לעניין 

 החוק ואינו חייב במע"מ. 

 א.ג.מ.ק למסחר בע"מ. 141/00לעניין זה ראה ע"ש  .ב

לאור העובדה כי השיפוי שנפסק לטובת החברה אינו בגדר עסקה כמשמעותה  .ג
ונית בגין שכ"ט של עוה"ד לחברה בגין בחוק ומשכך אינו חייב במע"מ הרי שחשב

 לחוק.  41הייצוג בתביעה לא יותר בניכוי בידי החברה וזאת לאור הוראות סעיף 

 אבי צמיגים בע"מ. 507/02ראה לעניין זה ע"א  .ד

 

 שירותי תיווך לגיוס עובדי בניין בעבור החברה .5

כוח השירות של שניתן ע"י חברת ההשמה הינו שירות החייב בשיעור מס מלא מ .א
( לחוק, שכן, השירות ניתן גם לתושב ישראל בישראל ולכן 5)א()30הוראות סעיף 

 חברת ההשמה טעתה שהוציאה חשבונית מס בשיעור אפס.

 א. גמיש שירותי כוח אדם בע"מ. 7142/10ראה לעניין זה ע"א  .ב

החברה תהא רשאית לנכות את מס התשומות בגין חשבונית המס שתקבל מאת  .ג
לאור העובדה שהשירות משמש אותה בעסקאות חייבות חברת ההשמה וזאת 

 במס. 

 דנות חברה להשקעות בע"מ. 125/83ראה לעניין זה ע"א  .ד

 

  -שכירות קרוואנים ורכישת מיטות וציוד מטבח לשימוש העובדים הזרים .6

התשומות בהן עמדה החברה משמשות את החברה בפעילותה החייבת במס, יחד  .א
הטבה לעובדים ולפיכך יש תחולה להוראות  עם זה, יש בהוצאות כאמור משום

א לתקנות, דהיינו, החברה תוכל לנכות את מס התשומות כאמור רק 15תקנה 
 במידה והתשומה נמכרה לעובדים ודווחה כמס עסקאות. 

-4340אתא חברה לטקסטיל וכן דנ"א  364/81ראה לעניין הטבות לעובדים ע"א  .ב
 בע"מ. 1992קינטון  03
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כן. אין חובה כי מירב ההכנסות ממשלח יד מיוחד יופקו ע"י תושבי ישראל, אלא רק כי  .1

מירב הזכויות בחברה יהיו בידי תושבי ישראל, וכי מירב הכנסותיה יהיו ממשלח יד 

 תוכל להיחשב כחמי"ז. החברה מכאן ש מיוחד.



ה החברה בשל הכנסותיה סכום המס שבו חויב -יש לחשב את שיעור המס האפקטיבי .2

הפאסיביות בשנת המס, כשהוא מחולק בסכום כלל רווחיה שמקורם בהכנסה פסיבית 

 באותה שנה. במקרה זה:

10%*5,000  +100,000  *16%  =21,000 

 על כן תוכל להיחשב חנ"ז.  15%>   14%=  21,000/150,000

 קבוע עסקים מקום. 2 תלוי סוכן. 1: הבאות החלופות מן באחת מתקיים קבע מוסדא.  .3

 . התאגיד לרשות העומד

 : הבאים המצטברים התנאים תחת יתקיים קבוע עסקים מקום

 פיזי עסקים מקום של קיומו 

 הפיזי העסקים מקום קביעות 

 קבוע עסקים מקום אותו דרך התאגיד עסקי ניהול . 

 ההתשוב כי ונראה עצמאית עסקית פעילות לכדי עולה האריזה פעילות האם לבחון יש

 של פעילות בו ימתישמתק אתר, למחסן יותר קרוב ל"בחו האתר וכי שלילית היא לכך

 . קבע מוסד מהווה אינו והוא, בלבד ועזר הכנה

 את לבחון הצורך את מייתרת חברה הקמת כמו נפרדת משפטית ישות של קיומה .ב

 בין העברה מחירי את לבחון צורך יהיה זאת עם יחד. ל"בחו קבע מוסד של קיומו

 .הקשורות חברותה

 ניירות במכירת הון רווחי על ממס פטור חוץ תושב, לפקודה( 2ב)97 סעיף י"עפ, לכאורה .4

 אדם בני חבר כי קובע לפקודה א68 סעיף, זאת עם יחד. בישראל בבורסה הנסחרים ערך

, חוץ תושב היותו בשל, הפקודה לפי פטור או הנחה, מס להטבת זכאי יהיה לא חוץ תושב

 תושב של מהרווחים יותר או 25%-ל הזכאים או בו השליטה בעלי הם ראליש תושבי אם

 . החוץ

 .₪ 12,500= 50,000*  25% – בישראל במס חייבת תהיה DUNI חברת לפיכך

 35%ב בגובה 9נוכח הפטור של סעיף  7,800= 65%*  12,000ההכנסה החייבת בישראל  .5

 מההכנסה.

 ₪.  2,600ם בחו"ל כלומר מהמס ששול 65%נתן הוא יבמקרה זה הזיכוי שי

אינה נחשבת עודף זיכוי ואינה ניתנת להעברה ₪  1,400יתרת המס ששולמה בחו"ל בסך 

 לשנים הבאות.

יש לערוך דיון היכן מרכז חייו של אוהד. אוהד נחשב כתושב ישראל עפ"י הדין הפנימי  .6

אוהד נחשב עונה על החזקות המספריות שבסעיף.  -שכן מרכז חייו נותר בישראל. כמו כן

 . 4סעיף  -גם לתושב ישראל עפ"י הוראות האמנה



 

()ב( לאמנה ולפיכך לתאילנד זכות מיסוי ראשונית. 2)15אוהד לא עומד בתנאי שבסעיף 

 ( לישראל קיימת זכות מיסוי שיורית.1)15בהתאם לסעיף 

 

 

 

 

 

 

 


