
 פתרו	 תרגיל ראשו	 בדיני מיסי�

  

  1שאלה 

  :אלמנטי
 3במס ישנ
 , כיו
 המס משול
 על פי חוק – מס

  .א� אחד לא משל
 מיוזמתו – כפיה .1

 .אי� תמורה ישירה .2

אי� קשר סיבתי בי� המטרה שלשמה נלקח המס לבי� המקור ממנה הוא  – מטרה כלכלית .3

 .נלקח

  .סמכות ספציפית לש
 הטלת המס צריכה להיות –האלמנטי
 יחד  3מה שמאגד את 

  

בהתא
 לסוג , אגרה היא תשלו
 שיהיה כפוי על המשל
 ויכול להיות שיהיה מרצו� – אגרה

  . האגרה

אבל חייב להיות קשר סיבתי בינה ובי� , הזיקה בי� התמורה לבי� החיוב יכולה להיות ג
 עקיפה


  . התשלו

עומת זאת באגרה יש תמורה ישירה כמו ל, ההבדל בי� מס לאגרה הוא שבמס אי� תמורה ישירה

  .או אגרת טלוויזיה 6דוגמא הנסיעה על כביש 

  

כולל את עלות הרשות ורווח של ו
 עבור שירות של רשות ציבורית והוא תשלמחיר הוא  – מחיר

  .הרשות

  

וטלי
 לש
 מימו� מדמי השתתפות  .בי� מחירנמצאי
 בי� מס ודמי השתתפות  – דמי השתתפות

  .וחדי
 המשביחי
 את הער# של אותו אלמנט ע
 הקשר הסיבתי שבגינו הוא הוטלשיפורי
 מי

   . ת�חייבי
 לשל
 או, דמי השתתפות ה
 כפייה

 �ולא נשאר בה
 כס� שעובר  יועדי
 באופ� ספציפי לאותה מטרהרואי
 כי ה
 מהתהלי# בסו

  .למימו� שוט� של אותה רשות מקומית

  

חוק תמורה או לשירות הנית� מכוח ת מנותק מכל זיקה לתשלו
 שיכול להיוהיטל הוא  – היטל

  .שמאפשר אותו

  .הוא ספציפי למטרה, אינו יכול להעשיר את הקופה הכללית, א
 הוא לא מוגדר כמס ,היטל

  .כפיה לדברי
 ספציפיי
 – הדומה בי� היטל ודמי השתתפות

שנעשו בעבר או מימו� שיפורי
 נועדו לדמי השתתפות  – ההבדל בי� היטל ודמי השתתפות

אופ� מהותי לפי וזאת בה
 הכרחיי
 לקיומ
 , י
 הקיימי
 כברקשורי
 באופ� מלא לאלמנט


  .אמות מידה סבירי

  .יטל הוא תשלו
 לצור# פעילות בעתיד הנראה לעי�ה, לעומת זאת

  

  

  

  



  2שאלה 

  :יעדי המס

, בריאות ,רותי ביטחו�ברור כי ללא מיסי
 לא נוכל לתת שי – לכסות את תקציב המדינה .1

 ...חינו# וכדומה

  

כ#  כלכלית על פעולות של לקיחת מס על ידיהמדינה מחפשת הצדקה  – מטרה כלכלית .2

 .רה המועילה בסופו של דבר לכלכלהשהיא רואה את תשלו
 המס באופ� שמתחלק בצו

  

מתווה הטבות מס ומענקי
 במסלולי
 שוני
 לחברות  – חוק עידוד השקעות הו	

  .וימות באזורי
 מסוימי
שישקיעו בתעשיות מס


  .קבלת מענקי
 כדי להקי
 מפעל, פטור ממס: ישנ
 מספר מסלולי

  

שונה לגובה המס על  שיעור המס המוטל על משכורת גבוהה , יסוד שוויוני – יעד חברתי .3

 .שיטת מס פרוגרסיבי שיטה זו נקראת, משכורת נמוכה

  

ככל שהשכר של הפרט , ויו�מס פרוגרסיבי הינו מס הדרגתי שמטרתו לצמצ
 את האי שו


  . עולה כ# עולה אחוז המס שעליו לשל

מס נמו# יותר מאשר אד
 המרוויח ) באחוזי
(אד
 המרוויח שכר יחסית נמו# ישל
 מס 

 .שכר גבוה יחסית

  . מדרגות מסמשל
 יותר על פי מרוויח יותר מי ש, מס נלקח שיקול חברתיחישוב הב

עולי
 , הטבות לחיילי
 ישנ�, שוויונית חברתיתעוגת המס בצורה  השיקול בא לחלק את


  ...זיכויי
 וכ� הלאה, חדשי

 

, בעבר היו פחות מדרגות(מדרגות  6 –ברפורמה של המס חילקו את המס הפרוגרסיבי ל 

  ).דבר שיצר אי שוויו�

  

קומות שרוצי
 שיהיה בה
 רוב לעיתי
 רוצי
 לעודד התיישבות במ – ישיקול גיאוגרפ .4

 . זה נותני
 עידוד מס ועל בסיס יהודי

 .כדי לגור במקו
 מסוי
 נשל
 פחות מס במידה ואנו מקבלי
 הטבה

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  3שאלה 

מדובר על מס שמוטל על הכנסה שאינה  רווחי הו	: 'בחלק הבפקודת מס הכנסה  מוגדר – רווח הו	

  .בגדר הכנסה שוטפת

  

הכנסה זוהי  – כנסות אחרותה – 3מקורות ההכנסה ובסעי�  – 2בסעי� מוגדר  – הכנסה חייבת


  .שעליה משלמי
 מס וממנה מורידי
 ניכויי
 וזיכויי
 שוני

  

מקורות  –) 10(2סעי� נכנסת להגדרת הסל של  ולא, חסרת מקורהכנסה  – הכנסה לא חייבת

  .ולכ� לא חייבת במס אחרי�

  

תשלו
 אול
 המחוקק מצא לנכו� לפטור את ההכנסה מ, מקורלהכנסה זו יש  – הכנסה פטורה


  .מס וזאת מטעמי
 מיוחדי

  

�  .הכנסה שצריכה להיות מתורגמת לפי שווי שוק – הכנסה בשווי כס

  .נמסה אותה לפי שווי שוק, שוות כס� קובע שבמקרה שיש הכנסהמס הכנסה 


  .בחלק מהמקרי
 זה עוזר ובחלק פוגע בנישו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 בדיני מיסי� שניפתרו	 תרגיל 

  

  1שאלה 

  .י# להבדיל בי� הכנסה של ע' להכנסה של פירות ובי� הכנסה של נכס לתשואתוצר

הכנסה פירותית הינה תשואה על ההשקעה לעומת זאת הכנסה הונית הינה הכנסה חד פעמית 


 .שלא נית� לחלקה למספר שני

  

ו� את הע' ומוכרי
 אותו זהו רווח ה" כורתי
"כאשר , נית� להמשיל הכנסה הונית ופירותית לע'

לעומת זאת כאשר הע' מניב פירות לאור# זמ� יש לנו תשואה על ההשקעה , )הכנסה הונית(

נניח בפרדס ההכנסה מהתפוזי
 הינה הכנסה פירותית ואילו הכנסה ממכירת , )הכנסה פירותית(

  .הע' זוהי הכנסה הונית

  

  2שאלה 

כמוב� שהנושא צרי#  ,המבח� קובע שהיק� כספי גדול יוביל לכיוו� הוני – מבח	 היק� העסקה


  .להיבדק באופ� יחסי מול שאר פעילויות הנישו

ברוב המקרי
 מכירת דירה תצביע על כיוו� , מכירה של דירה הינה עסקה בהיק� גבוה, למשל

  .למרות היק� העסקה לכל דירה יש כיוו� פירותי, לעומת זאת מכירה של מספר דירות, הוני

  

צרי# לבחו� ג
 את היק� הפעילות וג
 את תדירות נקבע שבאופ� יחסי  – פסק דין מזרחי

  .הפעילות

  

המבח� גורס שפעילויות מסוימות יכולות , המבח� עוסק בארגו� פעילות עסקית – הפעילותמבח	 

  .על ניהולו, להעיד על סוג הארגו� וצורת עבודתו

נית או הפעילות העסקית בארגו� יכולה להראות לנו הא
 מדובר בארגו� הפועל לש
 פעולה הו

  .לש
 פעולה מסחרית

  

אז ברור לנו שמבנה , �"א
 יש חברה שמטרת הפעילות שלה היא ליצור עסקאות נדל, לדוגמא

  . הפעילות שלה מוביל לארגו� עסקי שמטרתו פירותי

בדוגמא זו צרי# , � הכיוו� יהיה יותר הוני"מספר חברות שחברו יחד לקניה של נדל, לעומת זאת

  .להתחשב בניהול

  

א
 יש לנו חברה שהתארגנה לצור# פעילות בניירות ער# ורכשה ע
 הזמ� מספר  – א נוספתדוגמ


פעילות עצמו מראה על /זה לא יראה על מסחריות מכיוו� שהמבח� הארגו�, נכסי
 ומכרה אות

  .כ# שהנכסי
 ה
 הוניי
 ועצ
 בניית ארגו� הייתה לצור# פעילות פירותית בניירות ער#

  

נישו
 שמומחה בתחו
 מסוי
 הכנסתו מהתחו
 תהיה פירותית הואיל  – מבח	 מומחיות המוכר

א
 המוכר מומחה בעסקו ומשתמש בידע שלו לגבי הפעילות , והוא בקיא בשוק ומכיר את הנושא

  .נית� לתת משקל רב לעסקה המתבצעת לכיוו� פירותי, השוטפת



  

עסקאות ולהשתמש בידע שלו � ובגלל זה הוא יכול לקחת "א
 יש לנו אד
 בתחו
 הנדל – לדוגמא

  .אותה בקיאות מביאה את העסקה לפירותית, על מנת להרוויח

אד
 שישקיע בשוק ההו� ולא ייכנס למבחני
 האחרי
 ייתכ� והוא ייכנס לפעילות  – דוגמא נוספת

  .ההונית

  

  ? א
 אני לוקח יוע' ואני לא בקיא בתחו
 הא
 ההכנסה של הפעולה אצלי היא הונית או פירותית

  . פסק דין בן ציוןבית המשפט קבע שהכנסה שכזו תיחשב כפירותית לפי 

המבח� לקח את הפוטנציאל , שאלו מומחי
 בתחו
 שוק ההו� לצור# פעילות במניות ואגרות חוב

  .שקיי
 והשלי# אותו על פעילות החברה וראה זאת כפירותי

  .כנסה הוניתעליו להוכיח שמדובר בה, במקרה כזה על הנישו
 מוטל נטל רב יותר

  

כלומר לא כל פע
 שיש מומחה זה אומר שזה , מלקחת מקרי
 לצד הקיצוני נזהרבית המשפט 

  .פירותי

מס הכנסה טע� שזוהי , היה מתוו# שקנה חצי גג קיבל זכויות בנייה ומכר אותו – פסק דין הראל

  .הכנסה פירותית כיוו� שזהו מומחיותו

  

, לו ידע בתחו
 במקרה זה יש לחפש מומחיות יתר בית המשפט קבע שלמרות שהוא מקצועי ויש

בית המשפט לא , בקיאות ותזמו� נסיבתי ולא לרו' ולקבוע ככלל שהפעולות מסוג זה ה� פירותיות

  ).זו עסקה חד פעמית(ייקח את זה לכיוו� הפירותי אלא לכיוו� ההוני 

  .בית המשפט קבע שמומחיות לא תוביל באופ� חד משמעי להכנסה פירותית

  

המבח� , המבח� גורס שלפי מקור המימו� נית� לקבוע א
 סוג העסקה – המימו	מבח	  – 8מבח	 

המבח� מראה שבמקרי
 בה
 המימו� הוא , בודק הא
 עסקת המכר היא פירותית הוא הונית


חיצוניי
 מעיד /ממקורות עצמאיי
 הדבר מעיד שהרכישה היא הונית ומימו� ממקורות אחרי

  .שהעסקה היא פירותית

לבי� מימו� לטווח ) פירותי(כמו כ� המבח� מבדיל בי� מימו� לטווח הקצר כבעל אופי מסחרי 

  .הארו# כבעל אופי הוני

בו נרכש נכס פירותי בהיק� גדול לא שבמקרה הואיל וישפיעו על מבח� המימו�  מבחני התשתית

  .מימו� מיותרות מבח� הולכ� לעיתי
 רב וני כדי להוכיח שזו עסקה פירותיתצרי# מימו� חיצ

  

כ באמצעות אשראי "נאמר שלמרות שפעילות רכישת ניירות הער# נעשית בד – פסק דין מזרחי

  .במקרה זה  לא תהיה התייחסות למבח� המימו� בגלל אופי הנכס, לזמ� קצר

  

  

  

  

  



  3שאלה 

  במקרה שלנו  המבח�

המבח� קובע שהיק� כספי גדול יוביל  – מבח	 היק� העסקה

ב� שהנושא צרי# להיבדק באופ� יחסי מול כמו, לכיוו� הוני


  .שאר פעילויות הנישו

  

נקבע שבאופ� יחסי צרי# לבחו� ג
 את  – פסק דין מזרחי

  .היק� הפעילות וג
 את תדירות הפעילות

ולכ� + היק� העסקה היה מיליו� 

נית� לומר שמדובר על כיוו� הוני 

א# הואיל ונאמר בשאלה שרוב 

 
העסקאות של החברה הינ

ליוני שקלי
 לא נית� להחליט במי

על פי מבח� זה הא
 מדובר על 

  .הכנסה הונית או פירותית

, המבח� עוסק בארגו� פעילות עסקית – מבח	 הפעילות

המבח� גורס שפעילויות מסוימות יכולות להעיד על סוג 

  .על ניהולו, הארגו� וצורת עבודתו

הפעילות העסקית בארגו� יכולה להראות לנו הא
 מדובר 

  .בארגו� הפועל לש
 פעולה הונית או לש
 פעולה מסחרית

במקרה שלנו מדובר על חברת 

� ולכ� בהנחה שהעסקה "נדל

� נניח "הייתה בתחו
 הנדל

שהעסקה הינה עסקה פירותית 

 
לעומת זאת א
 מדובר בתחו

אחר לא נית� לקבוע הואיל ואי� 


  .לנו מספיק פרטי

חו
 מסוי
 נישו
 שמומחה בת – מבח	 מומחיות המוכר

הכנסתו מהתחו
 תהיה פירותית הואיל והוא בקיא בשוק 

א
 המוכר מומחה בעסקו ומשתמש בידע , ומכיר את הנושא

נית� לתת משקל רב לעסקה , שלו לגבי הפעילות השוטפת

  .המתבצעת לכיוו� פירותי

  

כלומר לא , מלקחת מקרי
 לצד הקיצוני נזהרבית המשפט 

  .פירותי כל פע
 שיש מומחה זה אומר שזה

היה מתוו# שקנה חצי גג קיבל זכויות  – פסק דין הראל

מס הכנסה טע� שזוהי הכנסה פירותית , בנייה ומכר אותו

  .כיוו� שזהו מומחיותו

 
בית המשפט קבע שלמרות שהוא מקצועי ויש לו ידע בתחו

בקיאות ותזמו� נסיבתי , במקרה זה יש לחפש מומחיות יתר

, לות מסוג זה ה� פירותיותולא לרו' ולקבוע ככלל שהפעו

בית המשפט לא ייקח את זה לכיוו� הפירותי אלא לכיוו� 

  ).זו עסקה חד פעמית(ההוני 

בית המשפט קבע שמומחיות לא תוביל באופ� חד משמעי 

  .להכנסה פירותית

  

  

  

  

באופ� מיידי נית� להניח שחברה 

� זוהי תחו
 "שעוסקת בנדל

התמחותה ולכ� במידה והעסקה 

� נית� לראות "ה בנדלהייתה עסק

את ההכנסה כפירותית א# לפי 

נית�  פסק די	 הראל וב	 ציו	

לראות שבית המשפט נזהר 

מלהכליל ולקבוע שתמיד שיש 

מומחיות מדובר על הכנסה 

  .פירותית



  במקרה שלנו  המבח�

המבח� גורס שא
 יש תדירות  – מבח	 תדירות העסקאות

המבח� שמיש מאוד , גבוהה זה מראה כיוו� שמדובר בעסק

אבל ג
 כא� צרי# , ניות בה נית� לעבד נתוני
בשל הטכ

לראות את סוג העסקאות לאור העובדה שלעיתי
 מדובר 

  .בעסקאות נזילות יותר ולעיתי
 בעסקאות נזילות פחות

  

בית המשפט קבע שיש לקבוע אינדיקציה  –פסק דין אסל 

  .לגבי שילוב מספר קניות מול מספר מכירות

  

ות ובמקרה כזה הפעולה בלי להיכנס לתוצאות מבח� הבקיא

בית המשפט קבע שרמת הפעילות לא הפכה , תהיה הונית

היכולת שלו במכירת העסק הוא לא כמו (את הנישו
 לעוסק 


  ).של ממוחה בתחו

הואיל ובמקרה שלנו מדובר 

בחברה בהנחה שהעסקה שמדובר 

� "עליה בשאלה היא מתחו
 הנדל

 
נית� לראות תדירות גבוהה בתחו

נית� יהיה לראות  זה בעסק ולכ�

  .את ההכנסה כהכנסה פירותית

 
במידה והעסקה לא הייתה מתחו

� לא יהיה נית� לקבוע לפי "הנדל

  .מבח� זה את סוג העסקה

  

מבח� זה אמור להיות  – מבח	 מטרת הרכישה והמכירה

 
המבח� המכריע הואיל והמבח� מראה באמצעי

 המבח�, אובייקטיבי
 הא
 העסקה הונית הוא פירותית


  .ממצא בתוכו את כל המבחני

  

הראה מצב בו החברה לא ציפתה לרווחי
  – פסק דין דקל

גבוהי
 בניירות ער# ומטרתה כפי שהוצהרה כפירותית 

למרות הכל בית המשפט נת� , הייתה בסופו של דבר הונית

  .משקל בהתחלה למטרה שהחברה ייעדה לעסקה

במקרה שלנו לא מובהר בשאלה 

� לא נוכל מה מטרת המכירה ולכ

  .לקבוע את סוג ההכנסה

מבח� זה גורס שא
 העסקה היא  – תמבח	 האינטגראליו

 
באופ� חד משמעי בתחו
 הפעילות של הנישו
 וג
 א

 
איננה בתחו
 הפעילות של הנישו
 א# אינטגראלי לתחו

של הנישו
 וג
 א
 העסקה היא אקראית זה ייכנס לפעילות 

כלומר ייחשב , סקי
הנישו
 ולא יהיה ניתוק ממחזור הע

עסקה או עסק " עסק או משלח יד –) 1(2סעי� (לפירותי 

  ").אקראי בעל אופי מסחרי

 
הואיל ומדובר על סכומי

כ מוכרת בה
 "שהחברה בד

 
והואיל ואי� לנו פרטי
 נוספי

בשאלה אנו נניח שעל פי מבח� זה 

  .ההכנסה הינה פירותית

הא
  כאשר יש מצב שבו צרי# להחליט – מבח	 מסכ�


, העסקה פירותית הוא הונית יש לבחו� את כל המבחני

צרי# להראות מה באופ� מהותי מצביע על הכיוו� הפירותי 

  .או ההוני ולתת את המשקלי
 הנכוני
 לצור# העניי�

 
הואיל ואי� לנו מספיק נתוני

בשאלה כל תשובה שתחליטו 

הגיוני להניח שבמידה , תתקבל

� "והעסקה הייתה מתחו
 הנדל

דובר על הכנסה פירותית ובמידה מ

ומדובר בעסקה אחרת יש לבדוק 

  .את המבחני
 מחדש

  



 בדיני מיסי� שלישיפתרו	 תרגיל 

  שאלה בשינוי ייעוד

 �  1סעי

 .משהו עסקי נלקח לשימוש פרטי, כמו בפסק די� וורנר – מעסקי לפרטי .1

  ישנו שינוי  ,אני לוקח מחשב אחד אליי הביתה, חברה שמייצרת מחשבי
: דוגמא נוספת  

  . יעוד

ולכ� החיוב על המחשב  ולא מחיר היצור" שווי השוק"בדיני מיסי
 העיקרו� השולט הוא 

 .יהיה לפי שווי השוק

  

חישוב הרווח מעסק יעריכו מלאי עסקי נמכר  – 85סעי�  – פירותי לעסקי הונימעסקי  .2

 . היה שינוי יעוד. ברגע שבתמורה או לא בתמורה הפ# להיות נכס קבוע

. הוני –לקח דירה אחת והפ# אותה למשרד מכירות , פירותי –קבל� מוכר דירות : דוגמא  

. נוגד את  עיקרו� המימוש כי לא מכרת, כאילו מכרת לעצ# את המלאי –שינוי יעוד 

נותנת למנהלי
 מחשבי
 , )פירותי(חברת מחשבי
 המייצרת מחשבי
  –דוגמא נוספת 

 .לשימוש עסקי שלה
) הוני(

 

. מכס שהועבר ממלאי קבוע לעסקי 100סעי�  – )פירותי(הוני לעסקי שוט� מעסקי  .3

צרי# לשל
 ) פירותי(והעברתי אותו למלאי ) הוני(יש לי מחשב בחדר המנהלי
 : דוגמא

 .עליו כאליו מימשתי אותו

  

 �  2סעי

 �שוכנע פקיד השומה שאד
 העביר נכס שבבעלותו לעסקו כמלאי עסקי או שהפ# א
  100לפי סעי

  : יחולו הוראות אלה, י עסקי שבעסקוכס קבוע בעסקו למלאנ

יראו , 
 ההעברהחלפו ארבע שני
 מיו
 שרכש הנישו
 את הנכס עד יו .א

  .את ההעברה כמכירה

אול
 הנישו
 לא יחוייב בתשלו
 המס עליה אלא בעת מכירת המלאי   .ב

ובלבד שא
 מכר מקצתו לא יהא חייב ; כולו או מקצתו, העסקי האמור

 
  .לה על התמורה שקיבל באותה מכירהמס בסכו
 העובתשלו

  

לא יראו את ההעברה כמכירה ויראו את יתרת המחיר המקורי , לא חלפו ארבע שני
 כאמור


 . כמחיר שעלה הנכס לנישו

  

לבדוק כמה עלינו  לאחר מכ�, כלומר הפכו למלאי עסקי', עלינו להניח שהרהיטי
 נמכרו ללקוח א

החברה תחויב לפי רווח הו� על , שני
 4א
 חלפו מעל , ד המשרדיזמ� עבר מיו
 רכישת הציו

ל ולא לפי "עבור הרהיטי
 הנ' במצב זה החברה תחויב רק על סכו
 הכס� ששיל
 לקוח א, מכירה

  .שווי אחר

אי� לראות תהלי# זה כמכירה ויש להתייחס במס למחיר המופיע , שני
 4במידה ולא עברו 

  .לבספרי
 ולא המחיר ששול
 בפוע



 בדיני מיסי� רביעיפתרו	 תרגיל 

  

  שאלה ראשונה

ככל שהשכר של הפרט עולה כ# , מס הדרגתי שמטרתו לצמצ
 את האי שוויו� – מס פרוגרסיבי


נמו# יותר ) באחוזי
(אד
 המרוויח שכר יחסית נמו# ישל
 מס , עולה אחוז המס שעליו לשל

 .מאשר אד
 המרוויח שכר גבוה יחסית

 

 ).בעבר היה פחות שיצר אי שוויו�(מדרגות  6 –ילקו את המס הפרוגרסיבי ל ברפורמה של המס ח

  

  שאלה שנייה

 :החלק הרלבנטי לפלוני בטבלת המס הינו .א

שיעור 

  המס

מס מצטבר   הכנסה חודשית  הכנסה שנתית

  למדרגה

10%  51,360  4,280  428  

22%  51,361  2 91,440  7,620  1,162.8  

29%  91,441 – 137,280  11,440  2,270.6  

  

  :בחודש שיעור המס שעליו לשל
 הינו+  11,000הואיל ופלוני מרוויח במפעל 

  

1,162.8 + (11,000-7,620)*0.29 = 1,162.8 + 980.2 = 2,143  

  

  .+ 2,143שיעור המס שישל
 פלוני הינו 

  

 :החלק הרלבנטי לפלוני בטבלת המס הינו .ב

שיעור 

  המס

מס מצטבר   הכנסה חודשית  הכנסה שנתית

  למדרגה

10%  51,360  4,280  428  

22%  51,361  2 91,440  7,620  1,162.8  

29%  91,441 – 137,280  11,440  2,270.6  

36%  137,281 – 245,040  20,420  5,503.4  

  

  :בחודש שיעור המס שעליו לשל
 הינו+  20,000הואיל ופלוני מרוויח במפעל 

  

2,270.6 + (20,000-11,440)*0.36 = 2,270.6 + 3,081.6 = 5,352.2  

  

  .+ 352.2,5שיעור המס שישל
 פלוני הינו 

  



 :החלק הרלבנטי לפלוני בטבלת המס הינו .ג

שיעור 

  המס

מס מצטבר   הכנסה חודשית  הכנסה שנתית

  למדרגה

10%  51,360  4,280  428  

22%  51,361  2 91,440  7,620  1,162.8  

29%  91,441 – 137,280  11,440  2,270.6  

36%  137,281 – 245,040  20,420  5,503.4  

37%  245,041 – 424,440  35,370  11,034.9  

    ומעלה 35,370  ומעלה 424,441  49%

  

  :בחודש שיעור המס שעליו לשל
 הינו+  50,000הואיל ופלוני מרוויח במפעל 

  

11,034.9 + (50,000-35,370)*0.49 = 11,034.9 + 7,168.7 = 18,203.6  

  

  .+ 203.6,18שיעור המס שישל
 פלוני הינו 

  

 :החלק הרלבנטי לפלוני בטבלת המס הינו .ד

שיעור 

  המס

מס מצטבר   הכנסה חודשית  הכנסה שנתית

  למדרגה

10%  51,360  4,280  428  

  

  :בחודש שיעור המס שעליו לשל
 הינו+  3,000הואיל ופלוני מרוויח במפעל 

  

3,000*0.1 = 300  

  

י
 שיש לשל
 כגו� ביטוח נציי� שישנ
 מיסי
 נושפ, + 300שיעור המס שישל
 פלוני הינו 

לא ישל
 פלוני מס +  3,000לאומי ומס בריאות ולכ� יכול להיווצר מצב בו בסכו
 של 

  .הכנסה באותו החודש

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 בדיני מיסי� חמישיפתרו	 תרגיל 

  

 :ננתח כל מקרה בנפרד .1

מתחת "ג
 א
 ההכנסה היא (שיש להכנסה מקור  נקבע פסק די	 פרומקי	לפי   .א

 או ידעסק או משלח  %  ) 1(2סעי� כ� נית� למסות את הרופא לפי ול") לשולח�

 � .עבודה – )2(2סעי

בנוגע להוצאות המשפט הפלילי ואת הקנס שהרופא ישל
 בית המשפט קבע שאת 

ההוצאה של המשפט הפלילי לא נית� לנכות הואיל וההוצאה לא בייצור ההכנסה 

סות והוצאות כאלו לא ועל מנת לשמור על ההרמוניה בי� החוקי
 נקבע שקנ

  .יותרו בניכוי

  

את ההפסדי
 שנגרמו , בזמ� שאת ההכנסה מחייבי
 במס – )א('א2סעי� לפי  .ב

מאותה סיטואציה אי� מתירי
 לקזז מההכנסה ולכ� לא יוכל לקזז את ההפסד 

 .מהימורי
 מול הכנסותיו מהימורי
 או מהכנסותיו באופ� כללי+  50,000של 

לא יחויב +  70,000ה מהגרלות או פרסי
 עד לסכו
 הכנס – )ב('א2סעי� לפי 

הוא היה פטור  50,000במידה והאד
 לא היה מהמר על הכס� על סכו
 של , במס

  .ממס

  

 :עלינו לחלק את התשובה לשתיי
 .ג

במצב זה ימוסה  –ההמצאה של הפטנט איננה מתחו
 עיסוקו של הטכנאי  .1

  .פטנט וזכויות יוצרי� –) 9(2סעי� הטכנאי לפי 

במצב זה ימוסה  –מצאה של הפטנט הינה מתחו
 עיסוקו של הטכנאי הה .2

הואיל ולמרות שמדובר בהמצאה  עסק או משלח יד –) 1(2סעי� הטכנאי לפי 

 .זוהי המצאה שמהווה חלק מעיסוקו הרגיל של הטכנאי

  

 .גמלאות –) 5(2סעי� ימוסה לפי ) קצבה(המקבל פנסיה  גמלאי .ד

 

הואיל ומתנות אינ� עומדות , במס הכנסה מתנה הינה הכנסה שאיננה מחויבת .ה

  .בא� אחד מהסעיפי
 של מקורות ההכנסה

  

  

  

  

  

  

  

  



של
 את המס ולא משנה א
 אתה במינוס או יש ל, ברגע שיש רווח – שיטה מסחרית .2

  .פלוס בחשבו� הבנק של#

ההכנסה תירש
 כהכנסה מראש וזוהי איננה הכנסה  השיטה המסחריתלעומת זאת לפי   

  .כלומר לא נמוסה באותה שנה, הפסדח רווח ו"בדו

� מה שקרה בפועל לבי�אי� הקבלה ביהואיל  יכולות לצו' בעיות מהשיטה המסחרית

  .המיסוי  

  שיטת העבודות הגמורות

כלומר , השיטה נבעה מהעובדה שיש חברות שלא מסוגלות לעשות עסקה באותה שנת מס

מהבחנה זו  נעבוד לפי  ,)�"כמו נדל(להתחיל ולסיי
 באותה שנה את אותה העסקה 

אנו לא נתחיל בתשלו
 המס , נבח� את ההכנסה לפי המכירות, פרויקט ולא לפי שנת מס

  .לפני שמכרנו אחוז מסוי
 מהמלאי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 בדיני מיסי� שישיפתרו	 תרגיל 

  

  1שאלה 

בשיטה זו יש מיסוי על כל ההכנסות שמופקות בתחו
 המדינה ללא  – תשיטה טריטוריאלי

 
הנישו
 משל
 מס לפי המקו
 בו הופקה זו שיטה ב, )תושב או לא תושב(שו
 קשר לסוג הנישו

מדינה ממסה את כל ההכנסות במילי
 אחרות ה, לא קשר לאר' בו יש לנישו
 אזרחותההכנסה ל

  .תייר וכ� הלאה ,לא משנה א
 אתה אזרח, מהשמופקות בתחו

  

זוהי , כל תושב במדינה יחויב במס ללא קשר לשאלה היכ� הופקה הכנסתו – שיטה פרסונאלית

  .שיטה בה הנישו
 משל
 מס לפי המדינה בה הנישו
 מוגדר כתושב

  

שיטת המיסוי ) רפורמהלפני ה(בעבר , השיטה הפרסונאליתשיטת המיסוי הנהוגה בישראל הינה 

  .טריטוריאליתהנהוגה בישראל הייתה 

  

  2שאלה 

  :מספר פתרונות ישנ�

בעבר זו הייתה השיטה הנהוגה  – שיעור מס מוגבל על הכנסות שמקור	 שמדינה אחרת .1

כלומר שילמו מס מוגבל לאחר שכבר שילמו מס במדינה שממנה הופקה , בישראל

 .ההכנסה

 

עד , סלמדינת ישראל יש מספר אמנות למניעת כפל מ – הסדרי מס באמצעות אמנות מס .2

 
 .מדינות בעול
 40היו
 חתמה ישראל אמנת מס ע

  

א
 במדינה הזרה  – זיכוי המס הזר ששול� כנגד המס שהנישו� נדרש לשל� במדינה .3

א
 המס באר' יותר גבוה הנישו
 , המס יותר גבוה הנישו
 לא צרי# לשל
 מס באר'

 .דינה הזרהצרי# לשל
 מס רק על ההפרש הואיל והוא מקבל זיכוי על המס ששיל
 במ

  

 �תושב ישראל  ויחידהסעי� גורס שבמידה  – הוראות לזיכוי כפל מס –) א(200סעי

ל הוא "על אחוז המס שהנישו
 שיל
 בחו, ל"ל והוא שיל
 מס בחו"הרוויח כס� בחו

  .תקרת הזיכוי הינה המס שהיה אמור להשתל
 בישראל, יקבל זיכוי בישראל

א
 המס בישראל גבוה מהמס , ש לנישו
 פטורל י"כל עוד המס בישראל נמו# מהמס בחו

  .ל הנישו
 צרי# לשל
 את ההפרש"בחו

  

 �ישראליות באופ� לחברות הסעי� מקנה זיכוי  – סכו� הזיכוי ממס חברות – 203סעי

  ).א(200לסעי� דומה 

    



ל לבדוק הא
 קיימת אמנת מס "בכל מקרה כדאי לתושב ישראל שמרוויח הכנסות מחו

ל תקל על הנישו
 הואיל ומטרת האמנה היא להקל "בדיקה הנה, ע
 אותה המדינה

 .מבחינת כפל מס

  

ניכוי המס הזר עדי� מזיכוי מס הואיל וניכוי  – ניכוי המס הזר כנגד ההכנסה החייבת .4

 .הוא הפחתה מההכנסה החייבת

  

 .פטור ממס הכנסה שמקור ההכנסה היא ממדינה אחרת .5

  

  3שאלה 

מס על הכנסה הונית יש לשל
 רק , רו� חשוב בתחו
 המסעקרו� זו הינו עק 2 עקרו	 המימוש

נוצר מצב שנית� , לא מומש לא צרי# לשל
 מס/כלומר כל עוד הנכס לא נמכר, במימוש

  .לבחור מתי לשל
 מס/לבחור מתי לממש את הנכס ואז בהתא
 לתכנ�/לתכנ�

  

  :סוגי� לשינוי ייעוד 3

משהו עסקי נלקח , דין ורנרבפסק זהו המקרה שהיה  – שינוי ייעוד מעסקי לפרטי .1

 .לשימוש פרטי

 .ולא מחיר הייצור עקרו	 שווי שוקבדיני מיסי
 העקרו� הושלט הוא 

 

הערכת מלאי עסקי במקרי�  – 85סעי�  – שינוי ייעוד מעסקי פירותי לעסקי הוני .2

הסעי� מגדיר מקרי
 בה
 מתבצעי
 שינויי
 בעסק אשר הופכי
 את  – מסוימי�

על מנת לעשות את חישוב הרווח מהעסק יש , רותי לעסקי הונימלאי מעסקי פי/הנכס

להערי# את המלאי העסקי שנמכר ברגע התמורה ואילו את השאר יש להחשיב כנכס 

 ).שינוי ייעוד(קבוע 

  

  .עקרו	 שווי שוקג
 בשינוי ייעוד זה יש לפעול לפי 

  

 �  :עוסק בשני מצבי
 – )א(85סעי

נניח שבעל חנות החליט  – או הועברשהופסק  עסקימלאי  – )1)(א(85סעי�  .א

. ביו
 סגירת העסק נמצאי
 על המדפי
 מוצרי
 שוני
, לסגור את העסק שלו

 �אומר שעל א� שבעל החנות לא מכר את המוצרי
 ללקוחות יש ) 1)(א(85סעי

, לראות כאילו הוא מכר את המוצרי
 לעצמו נוצרת סתירה לעיקרו� של המימוש

  .השוק השווי של המכירה הוא שווי

בה
 מועבר מלאי או נמכר מלאי  סעי� זה מדבר על מקרי
  – )2)(א(85סעי�  .ב

  –הפיכת מלאי לרכוש קבוע על מצב של או , ללא תמורה או בפחות ממחיר השוק

אומר שא
 עסק הפ# את הרכוש לרכוש העסק אז רואי
 זאת  85בסעי� הכלל 

  .כאילו בעל העסק מכר לעצמו את הרכוש



 

העברת נכס למלאי  – 100סעי�  – שוט�/סקי הוני לעסקי פירותישינוי ייעוד מע .3

 .הסעי� מדבר ע
 העברת נכס למלאי עסקי וכ� נות� התניות לגבי אותו נכס – עסקי

  

  :העברת נכס למלאי עסקי – 100סעי� עלינו לשי
 לב לשני מקרי
 שמציג   

 
או שהפ# שוכנע פקיד השומה שאד
 העביר נכס שבבעלותו לעסקו כמלאי עסקי א

  : יחולו הוראות אלה, י עסקי שבעסקונכס קבוע בעסקו למלא

  

יראו , 
 ההעברהמיו
 שרכש הנישו
 את הנכס עד יו חלפו ארבע שני
 .ג

ב בתשלו
 המס עליה אלא אול
 הנישו
 לא יחוי ,את ההעברה כמכירה

ובלבד שא
 מכר ; כולו או מקצתו, בעת מכירת המלאי העסקי האמור

לה על התמורה שקיבל בתשלו
 מס בסכו
 העו מקצתו לא יהא חייב

 .באותה מכירה

  

לא חלפו ארבע שני
 יראו את העברה כמכירה ואת המחיר המקורי  .ד


 .כמחיר שעלה הנכס לנישו

  

כפי שנית� לראות בהעברת נכס מנכס הוני למלאי עסקי יש לשי
 לב מתי נעשתה 

רית ועד העברת הקנייה המקורית של הנכס והתקופה שעברה מיו
 הקנייה המקו

  .התקופה תשפיע על מועד תשלו
 המס של הנישו
, הנכס למלאי עסקי

  

  4שאלה 

לעומת זאת הכנסה פסיבית לא , כלומר מיגיעה אישית, הכנסה אקטיבית נעשית בצורה אקטיבית

  .עושי
 כלו
 וההכנסה מגיעה אלינו

  

 �נית� לומר שסעי� זה , יביתזהו סעי� אקטיבי בנוגע להכנסה אקט – עסק או משלח יד –) 1(2סעי

ה
 סעיפי
 פסיביי
 של הכנסות  )10%4(2סעיפי� הוא סעי� ביניי
 בי� אקטיבי לפסיבי ואילו 

  .פסיביות

 

  5שאלה 

מוגדר כמלאי (במקרה זה מדובר על חברה קבלנית ולכ� מדובר במלאי עסקי ולא ברכוש קבוע 

 .מלאי דירות זה לא יוכר בניכוי כפחתלאור האמור לעיל , )עסקי ולא למטרת ייצור הכנסה הונית

  

  

  

  

  

  



 בדיני מיסי� שביעיפתרו	 תרגיל 

  

  1שאלה 

  .אחוזת בית וקרקע –) 6(2סעי� אד
 משכיר דירה הוא ממוסה לפי כאשר 


  :כאשר חברה משכירה דירה יש לפצל את הפתרו� לשניי

ק עס –) 1(2סעי� במקרה זה החברה תמוסה לפי  –החברה עוסקת בהשכרת דירות  .1

 .הואיל והשכרת הדירות מהווה חלק מעיסוקה הרגיל של החברה או משלח יד

 
  :הבדלי
 בי� מקרה זה לבי� המקרה של האד
 הפרטי 2ישנ

ההכנסה של החברה במקרה זה הינה הכנסה אקטיבית ואילו ההכנסה של  .א

  .האד
 הינה הכנסה פסיבית

משתל
 על אחוז המס שמשתל
 על הכנסה פסיבית גבוה יותר מאחוז המס ה .ב

הכנסה אקטיבית ולכ� יש לחברה אינטרס להגדיר את ההכנסה כהכנסה 

  .אקטיבית

תמוסה החברה לפי ד מרכז הקרח "פסלפי  –החברה איננה עוסקת בהשכרת דירות  .2

 �הואיל וההשכרה איננה מהווה חלק ממהל#  אחוזת בית וקרקע –) 6(2סעי

הפרטי מבחינת מקורות  מקרה זה איננו שונה מהאד
, העסקי
 הרגיל של החברה

 .המס

  

  2שאלה 

 �לפני קיזוז ההפסד , סעי� זה מאפשר לקזז הפסדי
 מעסק או משלח יד – קיזוז הפסד – 28סעי

למסות את ההכנסה בהתא
 ורק לאחר מכ� , יש לבדוק הא
 ההכנסה היא אקטיבית או פסיבית

  .הסעי� עוסק בקיזוז הפסדי
 פירותיי
, לקזז את ההפסד

  

  .מדובר על ייצור ולכ� על הפסד אקטיבי במקרה שלנו

 �, הסעי� עוסק בקיזוז הפסד שנוצר בסביבה אקטיבית כנגד הכנסה באותה שנת מס – )א(28סעי

 )ב(28סעי� לעומת זאת , כלומר הסעי� מאפשר להחשיב את ההפסד כהוצאה מתו# ההכנסה

  ).לא באותה שנת מס(עוסק בקיזוז הפסד שנוצר בסביבה אקטיבית כנגד הכנסה בשני
 הבאות 

  

, לניכוי ההפסד באותה שנת מס כנגד כל מקורות ההכנסה )א(28סעי� הפסיקה הרחיבה את 

  ).נוצר מעסק(אקטיבי או פסיבי בלבד שההפסד נוצר בסביבה אקטיבית , פירותי, כלומר הוני

  

נגד לא כ(נית� לקזז הפסדי
 אקטיביי
 רק כנגד הכנסות אקטיביות של העסק  )ב(28סעי� לפי 

  .יש לציי� שהסעי� קובע שנית� לקזז ג
 מול רווח הו�, )ההכנסה משכירות החנות

  

במידה והעסק לא קיזז את כל ההפסד בשנה שההפסד נוצר בשנה שלאחר מכ� נית� לקזז את 

א
 בשנה הבאה יש ג
 הפסד אז את ההפסד האקטיבי (ההפסד רק כנגד ההכנסות האקטיביות 

  ).סיביות וההפסד משנה קודמת הוא רק מול הכנסה אקטיביתנית� לקזז כנגד ההכנסות הפ

  



מתו# ההפסד באותה שנת מס ואת היתרה +  75,000כלומר במקרה שלנו החברה יכולה לקזז 

  .לגרור לקיזוז ההפסד בשנת המס הבאה הואיל ומדובר בהפסד אקטיבי

  

ה ובשני
 הבאות שיעורי נית� לחרוג מהכלל ולגרור הפסדי
 לשני
 הבאות רק במיד )ג(28סעי� לפי 

סעי� זה מדבר על גרירת הפסד רק א
 אפשר לקזז , המס יהיו נמוכי
 יותר או כאשר יש רווחי הו�

  .הפסד בשנה מסוימת ולא עשינו זאת

א
  ,אז נית� למשו# את ההפסד לשני
 הבאות, שנה הנוכחיתלקזז ב לאבמידה והנישו
 ביקש 

יכול לגרור את  לאבמידה ולא מאשרי
 לגרור . הבאותבשני
 נותני
 לנו שיעור מס נמו# יותר 

  .לשנה הבאה ההפסד ג
 לא

  

  3שאלה 

אקטיביי
 ולכ� החברה לא יכולה עוסק בהפסדי
  28הואיל וסעי�  הפסד פסיבי לא יקוזז כלל

  .לקזז את הפסדיה הפסיביי
 מרווחיה

  

  4שאלה 

 .+ 100,000העובד קיבל הלוואה בס# 

שימוסו לפי סעי� +  3,000כלומר , %3בה לעובד הינה ההט )א)(1)(ט(3לפי סעי�  .א

 .עבודה % ) 2(2

כלומר העובד קיבל , )4%(ולא ריבית שוק ) 1%(ידוע כי העובד משל
 ריבית 

ריבית ולכ�  4%במידה והיה לוקח הלוואה מהבנק היה משל
 , 3%הטבה של 

שזוהי ההטבה +  3,000ישל
 מס הכנסה לפי הכנסה רעיונית על סכו
 של 

  .ליחידמס הכנסה  – 121סעי� העובד ימוסה לפי , לעובד

  

ריבית ולכ� לחברה ישנה הכנסת מימו� בס# של +  1,000העובד משל
 לחברה  .ב

 –) 4(2או  עסק או משלח יד –) 1(2 ל תמוסה לפי סעי�"ההכנסה הנ, + 1,000

 .לפי נסיבות העניי� דיבידנד והפרשי הצמדה

ריבית  1%שה
 מהווי
 , + 1,000ל החברה קיבלה הכנסה מהריבית בס# ש

הכנסות  )א(126סעי� מתו# ההלוואה ולכ� החברה תמוסה במס הכנסה לפי 

  .מריבית

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 בדיני מיסי� שמיניפתרו	 תרגיל 

  

  1שאלה 

  

זוהי לא הנאה , הוצאה שמוציאי
 כדי ליצור הכנסה – הוצאה הכרוכה בייצור הכנסה .1

זוהי הוצאה מותרת . אות לצור# ייצור הכנסהאלא הוצ, זה לא לקראת העתיד, פרטית

  .זוהי ההוצאה היחידה שהפקודה מתירה לניכוי, לניכוי

כאשר ההוצאה גורמת להכנסה , 100%להוצאה כזו יש ניכוי של , זוהי הוצאה פירותית

  .זוהי הוצאה פירותית

  

  :ישנו הבדל בי� הוצאה פירותית להוצאה הונית

  

הוצאה , ואה מההכנסה כאשר ההוצאה נוצרתמנוכה במל שוטפת/פירותיתהוצאה 

 – 17סעי� הוצאה זו מותרת בניכוי לפי , שהוצאה כולה בייצור ההכנסה בשנת מס

  .הוצאות שיכורת מנכי
 בבת אחת, לדוגמא, הניכויי� המותרי�

  

  

זוהי הוצאה שאיננה משמשת בייצור ההכנסה באותה שנת מס או  הוצאה הונית

חלק מההוצאה תיצור הכנסה ג
 בשני
 (א כולה שמשמשת בייצור ההכנסה א# ל

  .עלות השבחה – )4(32סעי� הוצאה זו איננה מותרת בניכוי לפי , )הבאות

ההוצאה מנוכה לאור# השני
 , פחת ,לדוגמא, ההוצאה יכולה להיות מנוכה לשיעורי�

 .25%שני
 כל שנה מנוכה  4 –במקרה של מכונה ע
 פחת ל 

  

א
 ההכנסה , נסה ולראות הא
 ההוצאה כרוכה בהכנסהבכל החלטה יש לבחו� את ההכ

  .כרוכה באופ� ישיר בהוצאה אז ההוצאה תיחשב הוצאה פירותית

  

 .אלו ה� הוצאות שהוצאו ליצור נכס הו�, הוצאה הונית – עקרו	 השמירה על ההו	 הקיי� .2

נניח שיש נכס א
 נחלי� את הצנרת ונצבע אותו אלו ה
 דברי
 בשביל לשמור על הנכס 

א
 נרחיב את הנכס ההוצאות תהיינה ,  לעומת זאת, לכ� ייחשבו כהוצאות פירותיותו

כל תוצאה שתיגר
 מההוצאה תית� לעסק יתרו� נוס� שהינו הוצאה , הוצאות הוניות

  .הונית

  

הוצאות שאד
 מוציא כדי לספק את הצרכי
 האישיי
 שלו  –צריכה /הוצאות פרטיות .3

 ). נסיעות וכדומה, ביגוד(

יוצא , את ניכוי את ההוצאות הפרטיות יוצא שאנחנו ממסי
 רק את החיסכו� א
 נתיר

הואיל והפקודה רוצה להטיל מס על , אלא רק מס על חיסכו�, שלא מדובר על מס הכנסה

 .לא מכירי
 בהוצאות פרטיות, הכנסה

  



  2שאלה 


 :בחברה לייצור רהיטי

1.  �תנאי
  3כיח התקיימת של על מנהל חברת הרהיטי
 מוטלת חובה  להו) 4(17על פי סע


 :מצטברי

  .במקרה שלנו התנאי מתקיי
 – החובות התהוו בעסק או במשלח יד .א

על מנת להכריז על  – הוכח לדעת פקיד השומה שהחובות נעשו רעי
 בשנת המס .ב

 .החוב כחוב אבוד נטל ההוכחה על מנהל החברה

צהר פקיד השומה בודק הא
 הסכו
 שהו – החובות נאמדו לפי פקיד השומה .ג

 .הוא החוב האמיתי 

  

ל "רק כאשר התקיימו שלושת התנאי
 המצטברי
 נית� יהיה להכריז על החובות הנ


  .כחובות אבודי

  

2. 
במידה והחייבי
 ישלמו את החוב , למרות שנמחק או נוכה החוב בשל חובות רעי

 �הואיל ולאחר שנמחק החוב , עסק או משלח יד –) 1(2הסכו
 יהווה הכנסה לפי סעי

 .ה הוצאה שהקטינה הכנסה וכעת שול
 החוב זוהי הכנסה חדשה שיש לחייבה במסנרשמ

  

  3שאלה 

הרי ) 5(32א
 נענה בחיוב לפי סעי� " ?הא
 למשחקיה יש ביטוח"יש לפתוח בשאלה מקדמית 

אול
 א
 נענה בשלילה , שההוצאה לא מותרת בניכוי הואיל והביטוח אמור לכסות את ההוצאה

 .ת ההוצאהעלינו לבדוק ממה נובע

  

 �סכומי
 שהוצאו לתיקוני
 מותרי
 בניכוי ולכ� יותר לחברה לנכות את ההוצאות ) 3(17לפי סעי

עלות הצביעה שהוצאה שלא לייצור הכנסה איננה ) 6(32לעומת זאת לפי סעי� , בגי� הפריצה

  .זוהי הוצאה להשבחת הנכס, מותרת בניכוי

  

  4שאלה 

היותו של משרד חדש יש להניח כי הוצאה זו מטרתה בהנחה כי הפירמה החליפה צנרת למרות 

 �  ).3(17הייתה ליצור הכנסה ולכ� הוצאה זאת מותרת בניכוי לפי סעי

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 בדיני מיסי� ומסכ� תשיעיפתרו	 תרגיל 

  

  35%מס חברות בס# של  – )א(126סעי� לפי ממוסות  של חברת האופנהההכנסות 

  

הוצאות הפחת יותרו , יה
 היא מכריזה הוצאות פחתלחברת האופנה ישנ
 מספר בנייני
 שעל

רהיטי
 או נכסי
 , מוצבה, מכונות, יותר ניכוי בעד פחת של בני�"גורס כי  )א(21סעי� בניכוי 

 
רק החלק היחסי אשר החברה " לצרכי יצור הכנסתואחרי
 שבבעלותו של הנישו
 והמשמשי

  ).ית� להפחיתהחלק שהיא משכירה לא נ(משתמשת על מנת ליצור הכנסה 

סעי� יש לציי� כי נית� לטעו� כי נית� לנכות את ההוצאות הפחת הקשורות בייצור ההכנסה ג
 לפי 

17)8.(  

  

  :נתייחס לשני המקרי
, הכנסות והפסדי
 משכירות

ולכ� הכנסה זו ' מחברה א+  10,000היה לחברת האופנה הכנסה משכירות של  2003בשנת  .1

  ).ג(126סעי� נה ותמוסה לפי מתווספת להכנסות של חברת האופ

2. 
 :נענה על מקרה זה במספר שלבי

בשאלה זו מדובר על הפסד פסיבי הואיל וההפסד איננו קשור לייצור של  :שלב א

, לא מצוי� כי נית� לקזז הפסדי
 פסיביי
 ולכ� אי� המצב אפשרי 28בסעי� , הפירמה

 �באותה שנה א# לא מצוי� מצוי� כי נית� לקזז הפסדי
 אל מול הכנסות אחרות  28בסעי

  .באופ� ספציפי הפסד פסיבי ולכ� נהוג להניח שלא נית� לקזז הפסד זה

הפסד שהיה לאד
 מהשכרת "קובע כי  )ח(28סעי� , )'למרות מה שצוי� בשלב א( :שלב ב

  . "בשני
 הבאות הכנסתו מאותו בני�בני� נית� לקזזו כנגד 

נית�  2004ו באותו הבניי� אז בשנת ההשכרה לשתי החברות הינית� לומר כי במצב בו 

כלומר (' לקזז את ההפסד מההשכרה אל מול הרווח שנוצר מהשכרת הבניי� לחברה א

  ).נית� לקזז רק מול הכנסה משכירות

  

  :דמי החופשה

  .דמי החופשה שנרשמו יותרו בניכוי )א(18סעי� לפי 

  

  :דמי הבראה

מכיוו� שלא שולמו ולכ�  2003י במהל# שנת דמי ההבראה שנרשמו לא יותרו בניכו) א(18סעי� לפי 

חברת  2004יחד ע
 זאת במידה ובמהל# החודש הראשו� של שנת , 2004יותרו בניכוי במהל# שנת 

  .2003האופנה תשל
 את דמי ההבראה אז יהיו אלו מוכרי
 בניכוי על חשבו� שנת 

  

  :קופת גמל

קופת גמל זו , של הפקדה לקופת גמלחברת האופנה יכולה לנכות את הוצאותיה ב )5(17סעי� לפי 

הינה חלק מתנאי העבודה והוצאה זו הינה הוצאה על מנת ליצור הכנסה באותה שנה ולכ� תותר 

  .בניכוי

  



  :הסעה מאורגנת

שוויה של נסיעת העובד מביתו למקו
 העבודה ובחזרה בהסעה מרוכזת " )20(9סעי� לפי 

� העובד לא צרי# לשל
 מס על הטבה זו פטורה ממס ולכ" המאורגנת וממומנת בידי המעביד

  .למרות שזוהי הטבה שאמורה להיות מגולמת למשכורתו

יש לציי� כי באמצעות הסעה זאת ניתנת אפשרות לעובדי
 להגיע אל מקו
 עבודת
 ולכ� נית� 

זהו ( )14(17סעי� לטעו� כי הוצאה זו של החברה הוצאה כולה לייצור הכנסה ותותר בניכוי לפי 

  .)סעי� סל

  

 3ולכ� על החברה להוכיח , 2003בשנת ' לחברת האופנה לא הייתה הכנסה מעסקה ע
 לקוח א

  :העוסק בחובות רעי
 )4(17סעי� תנאי
 מצטברי
 לפי 

העובדות דנ� מראות כי התנאי מתקיי
 והחובות  – החובות התהוו בעסק או משלח יד .1

  .אכ� התהוו במהל# העסקי
 הרגיל

כא� יוטל על כתפיה של  – חובות נעשו רעי
 בשנת המסהוכח לדעת פקיד השומה שה .2

חברת האופנה להוכיח כי אי� ולא יהיה באפשרותה לגבות את החובות וה
 יהיו כחוב 

 .אבוד

כא� פקיד השומה יבדוק שסכו
 החוב האמיתי הוא  –החובות נאמדו לפי פקיד השומה  .3

 ).וי שוקיכול להיות והוא יאמר שסכו
 זה גבוה יחסית לשו(+  140,000

  

  .במידה והתקיימו שלושת התנאי
 תהיה חברת האופנה רשאית לנכות את החוב האבוד

על הכנסה זו ) 1(2סעי� החברה תמוסה לפי  2004הואיל ורשו
 כי הלקוח שיל
 את חובו בשנת 

הואיל ולאחר שנמחק החוב נרשמה הוצאה שהקטינה הכנסה וכעת שול
 החוב וזוהי הכנסה 

  .במסחדשה שיש לחייבה 

  

  :מוגדר קרוב ובעל שליטה )ג)(1)(ט(3סעי� לפי 

וב� , צאצא וצאצאי ב� הזוג, הורי הורה, הורה, אחות, אח, ב� זוג – )1)(ד(76סעי� לפי  –קרוב "

 .זוגו של כל אחד מאלה

לבדו , במישרי� או בעקיפי�, מי שמחזיק או זכאי לרכוש 2 )ג)(1)(ט(3כמוגדר בסעי�  –בעל שליטה 


  : אחד מאלה, קרובו או ביחד ע

  .לפחות מהו� מניות שהוצא 5%מי שמחזיק  .1

 .לפחות מכוח ההצבעה בחברה 5% .2

 .מרווחי החברה ונכסיה בעת פירוק 5%זכות לקבל  .3

  .זכות למנות מנהל .4

אנחנו מסתכלי
 על זה שהוא וקרובו  5%כאשר באי
 לבחו� מבח� שליטה של  •

 ."ולכ� ישנה משמעות להגדרה של קרוב 5%מחזיקי
 יחד 

  

  

  

  



א# ידוע כי הלווה משל
 , מדובר בקרוב של בעל השליטה ולכ� חל עליו הסעי� של הכנסה רעיונית

ולכ� האח ישל
 מס הכנסה לפי הכנסה רעיונית על סכו
 של ) 4%(א# לא ריבית שוק ) 2%(ריבית 

כ� ול+  2,000לעומת זאת החברה קיבלה הכנסה מהריבית בס# של , שזוהי ההטבה ללווה+  2,000

  .הכנסות מריבית )4(2סעי� היא תמוסה במס הכנסה לפי 

  

בסעי� זה מוגדר הסכו
  )2( –ו  )1)(א(א7סעי� העובד אשר פרש לגמלאות יקבל מענק פרישה לפי 

לפי המשכורת , עד סכו
 השווה למשכורת של חודש לכל שנת עבודה) 1( : "הפטור ממס

, כולו או מקצתו, י הנציב לפטור את העוד�רשא, עלה סכו
 המענק על השיעור האמור; האחרונה

  ; בתנאי העבודה ובנסיבות הפרישה, בגובה השכר, בהתחשב בתקופת השירות

ח לכל שנת עבודה וחלק יחסי "ש 9,890בשו
 מקרה לא יעלה הסכו
 לפי פסקת משנה זו על ) 2(

  ".מסכו
 זה בשל עבודה בחלק משנה

רישה שקיבל כל עוד המענק הינו בגבול של כלומר העובד פטור ממס הכנסה בגי� המענק פ

א# ישנו תקרה של פטור מעבר , )לפי המשכורת האחרונה(משכורת חודשית לכל שנת עבודה 

  .לתקרת הפטור רשאי הנציב לפטור ממס הכנסה את ההפרש

  

מענק דמי פרישה ששול
 בחודש האחרו� של שנת המס נית� לנכותו באותה שנת  )א(18סעי� לפי 

  .הוא יותר בניכוי 2003 –במקרה שלנו כל עוד מענק הפרישה שול
 ב מס כלומר 

  

  :מכונות נתייחס לכל מכונה בנפרד 2החברה מכרה  2003בשנת 

ואילו על ההפרש בי� הרווח  25%על הרווח הו� הריאלי יש לשל
 מס של  )א(91סעי� לפי  .1

הואיל , 35%הו� הריאלי בגובה הפחת המתוא
 יש לנכות לפי מס הכנסה בגובה של 

ובשאלה זו אי� לנו את פירוט הפחת ופירוט רווח ההו� הריאלי אי� באפשרותינו להפריד 


  .בי� השניי

2.  �, ה מול רווח ההו� שנוצר באותה שנהיש לקזז את ההפסד הו� תחיל) 1()א(92לפי סעי

ולכ� נקזז +  4,000ואילו רווח ההו� הינו +  2,000בשאלה שלנו ידוע כי ההפסד הו� הינו 

היה +  4,000 –א
 הפסד ההו� היה גבוה מ , מול רווח הו� 2003את כל הסכו
 בשנת 

צרי# לקזז את הפסד ההו� תחילה מול רווח ההו� ורק לאחר מכ� בשאר הרווחי
 של שנת 

2003. 

והלאה  2004משנת  )ב(92סעי� לפי +  4,000 –יש לציי� כי א
 הפסד ההו� היה גבוה מ 

  ).ולא משאר ההכנסות של החברה(רק אל מול רווח הו� נית� לקזז את הפסד ההו� 

  

 


