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 שאלון בחינה במסים ב' ליועצי מס

 9201 יולימועד 

 :לנבחן

 שעות 3.5משך הבחינה 

 .קרא בעיון את כל גיליון השאלות לפני שתיגש לפתרון

 

 מבנה הבחינה

 במחברת א'פתרון        - 25% -רווח הון -1שאלה 

 'במחברת בפתרון     - 10% -אופציות לעובדים -2שאלה 

 'גבמחברת פתרון       - 15% -מיסוי מקרקעין -3שאלה 

 'דבמחברת פתרון         - 30% -מע"מ  - 4שאלה 

 'הבמחברת פתרון     - 20% -מיסוי בינלאומי  - 5שאלה 

 

 בהצלחה
 

יש לצרף את כל החישובים והפירוטים ששימשו בסיס לפתרון 
 כל שאלה ושאלה.

 נא לפתור את השאלות במחברות המתאימות בלבד!!! :הערה
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 א  פתרון במחברת         

 (25%רווחי הון ) -1שאלה מספר 

. יש להניח כי שאינם קשורים האחד לשני של נישומים שונים מספר אירועים יובאו להלן

 הנישומים תושבי ישראל, אלא אם צוין אחרת.  

 תוך 2018 לשנת הכנסה מס לפקודת' ה פרק חולש שעליהם האירועים מהם י/קבע :נדרש

 הנובע ההון הפסד/ההון רווח את לחשב יש. הרלוונטיים ולפסיקה הפקודה לסעיפי התייחסות

 .ההון רווח מעסקאות הנובעת לתשלום המזערית המס תוצאת ואת מהם

 

את ₪.  250,000-מכרה גב' יפה שרשרת יהלומים בתמורה ל 31.12.2018ביום  - גב' יפה .א

א את השרשרת בחוף , מצ. אביה של יפה1.1.2010השרשרת קיבלה במתנה מאביה ביום 

 (נקודה 1) 1.1.2005הים ביום 

שי מכר את  31.12.2018שי הינו הבעלים של בריכה ציבורית ברמת השרון. ביום  - מר שי .ב

 2015בשנת את השולחן בנה במו ידיו ₪.  20,000-בריכה בתמורה לשולחן הקבלה של ה

הסתיימה ביום לחן בניית השו .₪ 5,000בעלות של  1.1.2015באמצעות עצים שרכש ביום 

אז הביא שי את השולחן למשרד הקבלה. על עבודת נגרות מן הסוג הזה נהוג  1.1.2016

 3)₪.  30,000 עמד על 1.1.2016. שווי השולחן ליום )ללא חומרים( ₪ 10,000לשלם 

 (נקודות

המניות של חברת "מגן בע"מ", חברה  1,000מניות מתוך  500-חגית מחזיקה ב - גב' חגית .ג

 1.1.2010ת תושבת ישראל. מחצית ממניותיה קיבלה חגית בירושה מסבתה ביום פרטי

עמד על  1.1.2010ואת המחצית השניה רכשה בעצמה באותו היום. שווי כל מניה ביום 

1,000  .₪ 

 למניה. ₪  100בעלות של  1.1.1998סבתה של חגית רכשה את המניות ביום 

שנת  כלבגין ₪  50,000עמדה על  עליה, חלהכנסתה החייבת של חברת המגן בניכוי המס ה

המגן והחברה נאלצה  נערכה ביקורת שומה לחברת 2017החל ממועד הקמתה. בשנת מס 

  .יחד 2013-2016בגין השנים ₪  200,000לשלם לפקיד השומה מס נוסף בסך של 

  ₪.  800,000מכרה חגית את כל מניותיה בחברת המגן בתמורה ל  30.6.2018ביום 

 (ודותנק 8)

את ניירות הערך הבאים מתוך תיק ניירות הערך  דניאלמכר  .201831.12ביום  - מר דניאל .ד

 שלו: הסחירים

רכש דניאל קרן נאמנות פטורה בעלות של  1.1.2017ביום  -"קרן נאמנות פטורה" .1

 תושב ון'ג לחברו במתנה קרן הנאמנות את נתן 31.12.2018ביום ₪.  6,000

 31.12.2018שווי קרן הנאמנות ליום  .ליבו לבחירת ון'ג של נישואיו עבור, ב"ארה

 (נקודה 1)₪.  9,000 והינ

 רכש דניאל 1.1.2015ביום  -(1.1.2010)הונפקה ביום  ממשלתית לא צמודהאג"ח  .2

מכר דניאל את האג"ח בתמורה  31.12.2018ביום ₪.  5,000את האג"ח בעלות של 

 (נקודה 1)₪.  7,000 -ל
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ממניות  20%רכש דניאל  1.1.1998 ביום -"דושי"ברת רווח ממכירת מניות ח .3

מכר דניאל  31.12.2018ביום ₪.  400,000חברת דושי )חברה נסחרת( בעלות של 

₪  20,000חברת דושי צוברת כל שנה  ₪. 2,000,000את כל מניותיו תמורת 

 (נקודות 2) רווחים ראויים לחלוקה.

בעלות של קרן נאמנות חייבת  דניאלרכש  1.1.2015ביום  - קרן נאמנות חייבת .4

 (נקודה 1)₪.  8,000-מכר אותה בתמורה ל 31.12.2018ביום . ₪  10,000

 את הנכסים הבאים:  31.12.2018-ונסה הינה תושבת צרפת שמכרה ב - גב' ונסה .ה

חברה נסחרת בבורסה בישראל העוסקת בסחר נדל"ן  -מניות חב' תומריקו בע"מ .1

ומכרה אותן ₪  10,000בעלות של  31.12.2015את המניות רכשה ביום  .ישראלי

 (נקודה 1)₪.  12,000-בתמורה ל

העוסקת בהפקת נפט  חברת פרטית תושבת ישראל -מניות חברת עידודו בע"מ .2

רכשה מסך כל מניות החברה,  0.5%המהוות מהאדמה בראש העין. את המניות 

  ₪. 60,000-ומכרה אותן בתמורה ל₪  50,000בעלות של  1.1.2016ביום 

 (נקודות 2)

עסקה עם מר אילן, ב 1.1.2017אוהד הינו איש עסקים ממולח שהתקשר ביום  - מר אוהד .ו

נתן אוהד לאילן את בתמורה ₪.  5,000סך של  1.1.2017אילן ביום  לפיה שילם לו

בתמורה  31.12.2018מניות של חברת "ההימורים" בע"מ ביום  100האופציה לרכוש ממנו 

התברר כי שווי השוק של מניית חברת ההימורים  31.12.2018יום ב למניה.₪  1,000-ל

 (נקודות 2)ועל כן בחר אילן שלא לממש את האופציה שעמדה לזכותו. ₪  900הינו 

 1000"מטבע וירטואלי" מסוג "ביטקוין" בעלות של  הרכש סיון 1.1.2017ביום  - גב' סיון .ז

טבע וירטואלי אחר מסוג "ריפל". , החליפה את הביטקוין שברשותה למ1.1.2018ביום  ₪.

החליפה בחזרה את הריפל למטבע  1.7.2018-ב₪.  1,500שווי הריפל במועד ההחלפה היה 

 (נקודות 3)  ₪.  1,200הביטקוין.  שווי הביטקוין במועד ההחלפה השניה היה 

 

 נתונים נוספים:

 10% -שיעור פחת ציוד .1

 50% -2018בשנת מס שולי  .2

 עדים רלוונטיים:מדד המחירים לצרכן במו .3

01/1998  - 80      01/2017  - 115    

01/2005  - 90      01/2018  - 114  

01/2010  - 100      06/2018  - 120 

01/2015  - 112      12/2018  - 120 

01/2016  - 112  

 

שעליהם חולש פרק ה' לפקודת קבע/י מהם האירועים  :)כפי שהופיע בראשית השאלה( נדרש

תוך התייחסות לסעיפי הפקודה ולפסיקה הרלוונטיים. יש לחשב את  8201כנסה לשנת מס ה

רווח ההון/הפסד ההון הנובע מהם ואת תוצאת המס המזערית לתשלום הנובעת מעסקאות רווח 

 ההון.
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 ב'  פתרון במחברת             

 (10%אופציות לעובדים ) - 2שאלה מספר 

ם" בע"מ. ביום הקמתה הנפיקה חברת אלופים את מניותיה הוקמה חברת "אלופי 1.1.2013ביום 

 נסד"ק.בורסת הלציבור ב

 הקימה חברת "אלופים" שתי חברות בנות: 1.1.2014ביום 

 .חברה "בהצלחה" בע"מ, אשר מיום הקמתה מניותיה נסחרות למסחר בבורסה בישראל 

  ,חברה פרטיתחברה "גאווה" בע"מ. 

באמצעות תכנית תשלום מבוסס ול לעובדי החברות הבנות הוחלט על הענקת תגמ 1.1.2015ביום 

 , וביום זה גם נעשתה ההקצאה. מניות

 להלן פרטי התוכניות בחברות השונות: 

 איילה .1

כתבי  200לאיילה, מנהלת הכספים של חברת "בהצלחה", העניקה חברת "אלופים" 

 הון. רווח –אופציה הניתנים להמרה למניות של חברת האלופים, במסלול נאמן 

והוא ניתן למימוש למניה אחת של חברת "אלופים" ₪,  3כל כתב אופציה ניתן בעלות 

 ₪. 4תמורת תוספת מימוש של 

 

 ₪. 3,000חברת בהצלחה השתתפה בשל התחייבותה לחברת האלופים בסכום של 

 ביקשה איילה מהנאמן להמיר את כל האופציות למניות. 1.02.2017ביום 

 הנאמן את המניות לרשותה של איילה.העביר  1.02.2018ביום 

₪  2מכרה איילה את כל המניות שברשותה ושילמה עמלת מכירה של  1.06.2018ביום 

 למניה.

 

 נילי  .2

מסלול במניות שלה,  150לנילי מנהלת הפרסום של חברת גאווה, העניקה חברת גאווה 

 רווח הון. –נאמן 

מניות ובאותו היום מימש הנאמן ביקשה נילי מהנאמן למכור מחצית מה 1.1.2016ביום 

 מהתמורה. 8%עבורה את המניות. בגין המכירה שולם שכר תיווך לעורך דין ידוע בסך 

 העביר הנאמן את יתרת המניות שנשארו ברשותו לנילי. 1.02.2018ביום 

 

 מינה .3

כתבי אופציה שאינם  50למינה מנהלת השיווק בחברת גאווה, העניקה חברת גאווה 

בבורסה, הניתנים להמרה למניות של חברת גאווה, במסלול הקצאה ללא  רשומים למסחר

 נאמן.
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והוא ניתן למימוש למניה תמורת תוספת מימוש של ₪,  3כל כתב אופציה ניתן בעלות של 

6 .₪ 

מכרה את  1.1.2016ביום ההקצאה מימשה מינה את האופציות למניות, ואילו ביום 

 מניותיה לחיצוניים.

 

 

 נתונים נוספים:

 

  48%הנח/י כי שיעור המס השולי החל על כל העובדים הינו 

 יש להניח כי העובדים אינם עונים להגדרת בעל שליטה 

 .התשלום עבור כל אופציה שולם על ידי העובדים ביום ההקצאה 

 .כל החברות הינן תושבות ישראל 

  35 –ימי המסחר שקדמו להקצאה  30ממוצע שווי מניית חברת האלופים בתום 

.₪ 

 

מחיר מניה  מדד  תאריך

 "אלופים"

מחיר מניה 

 "בהצלחה"

מחיר מניה 

 "גאווה"

1.01.2015 100 40 55 10 

1.01.2016 110 50 65 25 

1.02.2017 120 90 75 30 

1.02.2018 150 110 80 40 

1.06.2018 160 130 100 50 

 

 

 

 :נדרש

 חשב/י לגבי כל אחד מהאירועים את חבות המס הכוללת. .1

סכום ההוצאות שיותרו בגין כל אירוע לחברות האלופים, בהצלחה  חשב/י את .2

 וגאווה.
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 ג'  פתרון במחברת             

 

 (15%מיסוי מקרקעין ) - 3שאלה מספר 

רכשו דניאל ודנה במשותף ובחלקים שווים מגרש  1.1.1983. ביום 1980דניאל ודנה התחתנו בשנת 

"(. בני הזוג תכננו לבנות על המגרש את המגרש)להלן: "₪  100,000מ"ר בחולון תמורת  500בשטח 

 בית חלומותיהם, אולם מסיבות שונות הדבר לא צלח. 

( לבנו יצחק. שווי המגרש בשלמות 50%והוריש את חלקו במגרש ) 1.1.1990דניאל נפטר ביום 

 ₪. 400,000למועד הפטירה 

לבנה יצחק. שווי המגרש בשלמות  (50%והורישה את חלקה במגרש ) 1.1.1998דנה נפטרה ביום 

 ₪. 800,000למועד הפטירה 

יצחק החליט לבנות על המגרש בית מגורים תוך ניצול מלוא זכויות הבנייה המותרות על המגרש. 

₪.  1,500,000 –לבניית הבית בתמורה לבהסכם עם קבלן  1.1.2016לצורך כך התקשר ביום 

  בנייה. התשלומים לקבלן משולמים לפי קצב התקדמות ה

 ₪80% ) 1,200,000מעבודות הבנייה וקיבל מיצחק  80%לאחר שהקבלן סיים  2017בסוף שנת 

 מההסכם(, הסכימו יצחק והקבלן על הפסקת עבודות הבנייה והקבלן עזב את אתר הבנייה. 

וזאת  AS ISש"ח במצבו  3,500,000מכר יצחק ליוסף את הבית בחולון תמורת  1.1.2018ביום 

 בטרם הסתיימה הבנייה, וזאת בשל מעבר לא מתוכנן לאזור הדרום. 

ע"פ הסכם המכירה אין התחייבות של אף אחד מהצדדים לסיים את הבנייה, כך שרק אם יוסף 

 )הרוכש( יחפוץ בכך הוא יסיים את הבנייה על חשבונו ואין ליצחק שום אחריות על מצב הממכר. 

 

 

 :נתונים נוספים

 0%ת המדד בכל התקופות הינו שיעור עליי. 

 .יצחק ויוסף הינם תושבי ישראל מאז ומעולם 

 .מעבר למוזכר לעיל אין ולא היו ליצחק דירות נוספות מאז ומעולם 

  2000ליוסף דירת מגורים בירושלים אותה רכש בשנת. 

  והוא ניצל את כל נקודות הזיכוי  48% –הנח/י כי שיעור המס השולי של יצחק בכל השנים

 פשריות.הא

 נתונה לשומה לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין.כירת הבית בחולון מ 

 .לצורך הנוחות הנח/י כי לא שולם מס רכישה ברכישת המגרש 

  1/1/2002=  7/11/2001ככל שנדרש הנח/י לצורך הנוחות כי. 
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  2018לחוק לשנת  9ככל שנדרש הנח/י לצורך הנוחות כי מדרגות מס הרכישה לפי סעיף: 

 

 

 :נדרש

 (.נקודות 3הסבר/י ! ) חשב/י את מס הרכישה שיחול על יוסף ברכישת הבית בחולון מיצחק  ? .1

 (נקודות 3הסבר/י ! )האם יצחק זכאי לפטור כלשהו ממס שבח במכירת הבית בחולון ליוסף ? .2

ול . כעת הנח/י שיצחק לא זכאי לפטור ממס שבח במכירה. חשב/י את מס השבח שיחא .3

  (.נקודות 6הסבר/י ! )במכירה. 

המכירה מה היית מייעץ/ת לו לעשות כדי להפחית את מס  לפני.  אילו יצחק היה פונה אליך ב

 (.נקודות 3הסבר/י . אין צורך לחשב ! )השבח במכירה בהתאם להוראות החוק. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ת ש י כ ל ר א ר ש י ב  ש ו ת ל ה  ד י ח י ה  ר י ת  ד ש י כ ת  ר פ ס ו נ ה  ר י  ד
) ה ד י ח י ה  ר י ד א  ל ( 

ם ו כ ס ם מ ו כ ס ד  ר  ע ו ע י ש
ס  מ

ם  ו כ ס ם מ ו כ ס ד  ס ע מ ר  ו ע י  ש

0 1 , 6 0 0 , 0 0 0 %0  0 5 , 0 0 0 , 0 0 0 %8 

1 , 6 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 %3 . 5     

2 , 0 0 0 , 0 0 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0 %5     

5 , 0 0 0 , 0 0 0 1 7 , 0 0 0 , 0 0 0 %8     

ל  ע 1מ 7 , 0 0 0 , 0 0 0 %1 ע  0 5ל מ , 0 0 0 , 0 0 0 %1 0 
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 ד'  פתרון במחברת    

 

 (30%)"מ מע - 4שאלה מספר 

(  "החברה" –לוסקי' היא חברת עורכי דין המתמחה בענף המקרקעין )להלן חברת 'פרץ את 

( הן בענף עריכת הדין "החוק" –)להלן  1975 -ורשומה כעוסק לעניין חוק מס ערך מוסף התשל"ו

 והן בענף המקרקעין. 

 להלן מספר אירועים אשר אירעו במהלך פעילותה העסקית של החברה : 

 –פירמה של רשת בינלאומית של משרדי עורכי דין )להלן החברה ביקשה להצטרף כחברה ל (1

לצורך כך נחתם הסכם בין החברה לבין  ( ולהוסיף את שם הפירמה לשמה."הפירמה"

 1הפירמה לפיו בתמורה לשימוש בשם הפירמה החברה התחייבה לשלם לפירמה בתאריך 

 (נקודות 7)אלפי דולר ארה"ב.  100בינואר של כל שנה  סכום של 

 

החברה חתמה על הסכם למתן שירותים משפטיים עם חברת 'בובליל ובניו  1.7.2016יך בתאר (2

 –שבע )להלן -( שבנתה פרויקט שכונת מגורים בבאר"חברת הבניה" -בע"מ' )להלן

החברה התחייבה למתן שירותים משפטיים מתמשכים )שאינם ניתנים  (."הפרויקט"

שנה ט, מיום החתימה על ההסכם ועד  להפרדה(  לחברת הבניה בכל עניין הקשור לפרויק

ובאותו היום החברה  30.9.2018. הפרויקט הסתיים בתאריך נוספת מיום סיום הפרויקט

את  .דירות כשכר טרחה בעבור שירותיה וקיבלה חשבונית מס מאת חברת הבניה 5קיבלה 

₪  3,000( בתמורה ל "עמידר" –הדירות שקיבלה החברה היא השכירה לחברת 'עמידר' )להלן 

השכירה אותם לעולים חדשים בהתאם למדיניותה, קבעה  רבחודש )בעבור כל דירה( ועמיד

את זהות השוכרים והתחייבה לשלם את שכר הדירה גם אם הדירות יישארו פנויות 

 (נקודות 10)משוכרים.  

 

סיימון ליברמן תושב אנגליה אשר שקל לרכוש קרקעות להשקעה בישראל פנה אל החברה  (3

מנה כי תבדוק בעבורו את חשיפות המס האפשריות שלו מול רשויות המס בישראל. וביקש מ

רולינג( בעבור -החברה פנתה לרשויות המס בישראל לצורך קבלת החלטה מקדמית )פרה

סיימון. סיימון שילם את התמורה בגין השירות באמצעות מניות של חברה אשר בבעלותו 

 (נקודות 5)דש לאחר קבלת השירות. )המניות אינן נסחרות בבורסה כלשהי( כחו

 

(.  "הרוכש" -החברה חתמה על הסכם למכירת מחסן לאדם פרטי )להלן 1.1.2019ביום  (4

המחסן נרכש על ידה בתחילת שנות השבעים )טרם כניסת חוק מע"מ לתוקף( ושימש אותה 

מהתמורה שולמה לחברה ביום  50%אש"ח כאשר  200התמורה הוסכמה על כארכיב. 

עם העברת המחסן לבעלות הרוכש   1.4.2019שולמו לה ביום  30%על ההסכם, החתימה 

דירות נופש שהיו בבעלותה  2בנוסף החברה מכרה  והיתרה שולמה חודש ימים לאחר מכן.

 (נקודות 5)באי רודוס שביוון לתושב ישראל. 
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רכשה אין )קרי, מסרה קטנוע ישן שהיה בבעלותה ו-החברה רכשה קטנוע חדש בשיטת טרייד (5

תחתיו חדש( לשימושו של שליח שהעסיקה במשרדיה )הקטנוע משמש אך ורק לצרכי המשרד 

בתמורה מע"מ. ₪ +  50,000נוע החדש הוא ובסוף היום נשאר בחניית המשרד(. מחיר הקט

 (נקודות 3)מע"מ(.  ₪+  30,000לרכישת הקטנוע החברה החזירה את הקטנוע הישן והוסיפה 

 

 

 מבחינת החברהכל אחד מהאירועים בנפרד ולהתייחס לכל היבטי המע"מ יש להתייחס ל - נדרש

אין צורך להתייחס למועדי החיוב במס  י חוק, תקנות ופסיקה רלוונטיים. , תוך ציון סעיפבלבד

 . 4 -ו 2למעט באירוע מספר 
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 ה'  פתרון במחברת    

 

 (20%מיסוי בינלאומי ) -5שאלה מספר 

 31-רועי וקרן הם זוג נשוי אזרחי ישראל. רועי וקרן התגוררו בדרך קבע בישראל עד ליום ה

נשלח רועי על ידי מעבידו, חברת "עלית טכנולוגיות" )חברה  2012לינואר  1-. ביום ה2011לדצמבר 

דים תושבת ישראל(, לעבוד במשרדי החברה המצויים בבריטניה. באותו היום עברו רועי, קרן והיל

להתגורר בבריטניה. דירתם של בני הזוג בישראל הושכרה לטווח ארוך ובני הזוג שכרו דירה 

לינואר  1-ימים בישראל. ביום ה 60-שהו בני הזוג בכל שנה כ 2017-ל 2012בבריטניה. בין השנים 

" ורועי המשיך לעבוד בחברת "עלית טכנולוגיות ,לישראלשבו בני הזוג מהשליחות בבריטניה  2018

 ממשרדיה בישראל.    

 

 :2018  – 2017להלן נתונים הנוגעים להכנסותיו של רועי בשנות המס 

 

 : שכר עבודה

הפיק רועי הכנסות מעבודה במשרדי חברת "עלית טכנולוגיות" בבריטניה בסך  2017בשנת  .1

 ש"ח. רועי עבד בכל אותה שנה רק בבריטניה. 300,000

ש"ח. בשנת  500,000בחברת "עלית טכנולוגיות" בסך  הפיק רועי הכנסות מעבודה 2018בשנת  .2

יקט במשרדי החברה בבריטניה עמים לבריטניה על מנת להשלים פרונשלח רועי מספר פ 2018

בוצע בבריטניה. ביתר הזמן עבד רועי ממשרדי  2018מזמן עבודתו בשנת  40%וכך יצא כי 

 החברה בישראל.

 

 :הכנסות מהשכרת מקרקעין

 200,000ועי הכנסות מהשכרת דירת המגורים של המשפחה בישראל בסך רשם ר 2017בשנת  .1

 122ש"ח. )הנח כי אין פחת והוצאות נוספות על הדירה וכי ניתן ליישם הוראות סעיף 

 לפקודה(.

 200,000רשם רועי הכנסות מהשכרת אדמה חקלאית בבנימינה בסך  2018-ו 2017בשנות המס  .2

 .2016ש"ח בכל שנה. את האדמה רכש בשנת 

 300,000רשם רועי הכנסות מהשכרת נכס מקרקעין בפולין בסך  2018-ו 2017בשנות המס  .3

 . כנגד הכנסות מנכס זה אין כל הוצאות לניכוי.2010ש"ח בכל שנה. את הנכס רכש רועי בשנת 

 400,000רשם רועי הכנסות מהשכרת נכס מקרקעין בארה"ב בסך  2018-ו 2017בשנות המס  .4

. כנגד הכנסות מנכס זה ישנן הוצאות פחת בסך 2015נכס רכש בשנת ש"ח בכל שנה. את ה

 ש"ח שניתנות לניכוי. 80,000

 

 :הכנסות מדיבידנד

ש"ח. את   80,000קיבל רועי הכנסות מדיבידנד מחברה תושבת ישראל בסך  2017בשנת  .1

 .2016מהון מניותיה( רכש רועי בשנת  5%מניותיה של החברה הישראלית )
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ריטניה, בסך קיבל רועי הכנסות מדיבידנד מחברה תושבת ב 2018 -ו 2017 בכל אחת מהשנים .2

 .2015מהון מניותיה( רכש רועי בשנת  5%ותיה של החברה הבריטית )ש"ח. את מני 100,000

ש"ח. את  150,000קיבל רועי הכנסות מדיבידנד מחברה תושבת ארה"ב בסך  2018בשנת  .3

 .2018ניותיה( רכש רועי בשנת מהון מ 40%מניותיה של החברה האמריקאית )

 

 :ריבית

נרשמו לרועי הפסדים מריבית על שתי אגרות חוב של חברה בריטית. אגרת חוב  2018בשנת המס 

. מכל אגרת חוב הפסיד רועי 2018ואגרת חוב שניה רכש רועי בשנת  2016אחת רכש רועי בשנת 

 ש"ח. 50,000 2018בשנת 

 

 :של כל מדינה נתונים בדבר שיעורי מס בדין הפנימי

 פולין ארה"ב בריטניה ישראל 

 0% 10% 20% ראה מדרגות מס הכנסות ממשכורת ומשכ"ד

 או 25% הכנסות מריבית ומדיבידנד

 לבעל מניות מהותי 30%

15% 15% 0% 

 

 :לפקודה 121ח סעיף ולהלן מדרגות המס שחלות בישראל על יחיד מכ

 10% – ₪ 200,000הכנסה עד 

 25% -₪  400,000ועד ₪  200,000הכנסה מעל 

 45% -₪  400,000הכנסה מעל 

 

 : נדרש

כולל. יש לנתח תשובתך  2017ועד  2012יש לבחון מהו מעמד תושבותו של רועי בין השנים  .1

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה וכן לציין שם של פסק דין אחד לפחות שתומך 

 (נקודות 3) בקביעתך.

 (נקודות 2)והאם זכאי להקלות במס.  2018בשנת מס  יש לבחון מה מעמדו של רועי לצרכי .2

ואת חבות  2018-ו 2017יש לקבוע את הכנסתו החייבת של רועי בישראל בכל אחת מהשנים  .3

 (נקודות 15) .2018-ו 2017המס של רועי בישראל בכל אחת מהשנים 

 

כמו כן יש  יש להתבסס בתשובותיך רק על הוראות הדין הפנימי )התעלם מהוראות אמנות המס(.

 להתעלם מנקודות זיכוי. 

 

 

 בהצלחה!!!!                                          


