
שי והדספתרון לשאלה במיסוי יחיד 

חישוב ההכנסה החייבת 

סכוםביאורמקור הכנסהסכוםביאורמקור הכנסה

ניקודהכנסות מיגיעה אישיתהכנסות מיגיעה אישיתניקוד

  400,000חברת נדלן- הכנסה ממשכורת 1

1אין להדס הכנסות מיגיעה אישית    15,859אש"קה- שווי גמל 2

    15,000בפדיון ימי חופשה1

    14,100גמענק פרישה חייב2

    35,000תיווך- הכנסה ממשלח יד 1

    2,600-דא47ניכוי ביטוח לאומי 1

477,359  

הכנסות שאינן מיגיעה אישיתהכנסות שאינן מיגיעה אישית

300,0001טהשכרת מבנה משרדים בתל אביב90,000ההשכרת קרקע בחדרה1

0והשכרת דירה בפריז1

1             120,000יהשכרת דירת מגורים בנהריה50,000זהכנסות ריבית 2

  200,000חהכנסה מפרסים והגרלות1
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הדסשי

הכנסות חייבות בשיעורי מס רגיליםהכנסות חייבות בשיעורי מס רגילים

הכנסות חייבות בשיעורי מס קבועיםהכנסות חייבות בשיעורי מס קבועים



ביאורים

ש"חישוב שווי קהא

    30,000הפקדה בפועל

    14,141תקרת הפקדה

    15,859שווי קהש

פדיון ימי חופשה נחשב לשכר ולא למענק פרישהב

חישוב מענק פרישה חייבג

    45,000מחלה+ פיצויים : מענק בפועל

:חישוב מענק פטור

    83,333משכורת אחרונה כפול שנות ותק

2.5*12360    30,900תקרה לכל שנות הותק

    30,900מענק פטור : הנמוך 

    14,100מענק חייב

52%*5000      2,600ניכוי ביטוח לאומיד

קרקע בחדרהה

ההכנסה תרשם על חשבון בעל ההכנסות מיגיעה אישית הגבוה ביותר

קרקע בפריזו

14לפי סעיף . הכנסה פטורה ממס לעולה חדש

ריביתז

יש לכלול את כל ההכנסות בידי בן הזוג הרשום למעט של הבן הבוגר

הגרלהח

א2יופעלו הוראות סעיף 



משרדים בתל אביבט

י הדס ולכן ירשמו על שמה"התקבלו בירושה ע

דירה בנהריהי

י הדס ולכן ירשמו על שמה"התקבלו בירושה ע

לא ניתן להשתמש במסלול הפטור כי עברה את התקרה

10% : 122עדיף להשתמש במסלול סעיף 

34%מאחר ובמסלול הרגיל מדרגת המס 



חישוב המס לתשלום

סכוםמקור הכנסהסכוםמקור הכנסה

ניקוד

                    -הכנסות מיגיעה אישית  477,359הכנסות מיגיעה אישית

ניקוד             300,000הכנסות שאינן מיגיעה אישית    90,000הכנסות שאינן מיגיעה אישית

             300,000  567,359סך הכנסות חייבות בשיעורים רגילים0.5

1               94,800 : 121מס לפי מדרגות   259,568 : 121מס לפי מדרגות 1

:זיכויים:זיכויים

0.5                 2.255,886תושב ונסיעות      2.255,886תושב ונסיעות0.5

1                 0.51,308אשה      25,232עולה חדש1

0.5                 25,232עולה חדש      25,232פעוט1

0.5                    -ילדים         46700תרומה לפי סעיף 1

0.5                    -זיכוי ישובים נהריה    27,500זיכוי ישובים נהריה1

0.5                    -תואר אקדמי

    44,550סך הכל זיכויים 

               12,426סך הכל זיכויים

               82,374מס לאחר זיכויים  215,018מס לאחר זיכויים

לא נותרו לו זיכויים נוספים. שי ניצל את כל הזיכויים המותרים

             120,000השכרת דירת מגורים בנהריה50,000הכנסות ריבית 

1.5               12212,000 לפי סעיף 10%מס בשיעור 7,500'ג125 לפי סעיף 15%מס בשיעור 1

  200,000הכנסה מפרסים והגרלות

160,000    

הדסשי

6               94,374  2014282,518סך הכל חבות המס לשנת 8

30סך הכל ניקוד לשאלה

 לפי 30%עובר את תקרת הפטור חייב בשיעור 

'א124

הדס ניצלה את כל אפשרויות הזיכוי ולא נותרו לה זיכויים נוספים על 

הכנסה שאינה מיגיעה אישית

הדסשי

הכנסות חייבות בשיעורי מס רגיליםהכנסות חייבות בשיעורי מס רגילים

הכנסות חייבות בשיעורי מס קבועיםהכנסות חייבות בשיעורי מס קבועים


