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 עדי אברהם..  מרצה אורחת 6דיני מיסים: הרצאה מס' 

 :3פתרון תרגיל 

. כל 2.2הכנסה מכוח משכורת זה השתכרות, לכן יש יחסי עובד מעביד, המדינה גובה מהח"כ את המס ומעבירה את זה לעצמה.  )1
 מועברת במזומן. 2.2ההכנסה מ 

, טובת הנאה , בוחנים טובת מי גוברת, העובד או המעביד, רואים פה שטובת העובד גוברת,  העובד חייב במס 2.2הכנסה מסעיף  )2
המיסוי יהיה לפי שווי שוק,  ים-לפי פסק דין עיריית בת,  10,500ועלות לחברה  12,000על טובה כזו,  באיזו סכום? שווי השוק 

 .12,500המס יחושב לפי שווי 
יתרון מהווים  פסק דין בנק יהבבת מי גוברת? לשניהם יש טובה בלימודים, אבל לעובד יש טובה גדולה יותר, כמו שיש טו )3

כלומר נוצרת לעובד הטבה שאינה ספציפית למקום העבודה הנוכחי אלא לעתיד גם, זה כולל לימודי תואר ו/או  מתמיד לעובד
כן אינה נחשבת טובת הנאה, אם המעביד מוציא את המזכירה להשתלמות ול שמירה על הקייםהיא  לימודי השתלמותתעודה. 

 .2.2. לכן פה יהיה הטבה מכוח זה טובת הנאהשאחריה תקבל תואר חשב שכר אזי 
כרטיס אחד הוא עבור העבודה, הכרטיס השני חייב במס, לכן יחויב במס על חצי משווי ההטבה. אחד הכרטיסים ייחשב כטובה  )4

 ₪. 2000יס השני יהיה הטבה עבור העובד בשווי עבור המעביד והכרט
טובת המעביד לא  קורס נהיגה של מלגזה נראה אותה כטובה עבור המעביד,  למרות שניתן לראות אותה כטובה חלקית לעובד )5

טובת , אך נהוג לראות רישיון של מלגזה/ משאית/ טרקטור כהטבה עבור המעביד,  אם היה רישיון רכב פרטי זה תחויב במס
 .2.2ישלם במס לפי  העובד

 (מרצה בטכניון) קובע שטובת העובד גוברת. לכן יש לחייב במס לפי השווי שוק. רזניקלפי פסק דין  )6
, אם הפרס שניתן מטעם משרד ראש הממשלה לא היה ממוסה כי 2.2ביחסי עובד מעביד מכוח סעיף  מחויבים במספרסים  )7

 .פטור ממסמשרד ראש הממשלה אינו המעביד הישיר ולכן 
יחויבו , אך ברגע שהעובד מתחייב לעבוד יתקיים כבר יחסי עובד מעביד, לכן במצב כזה 9.29מגלת הטכניון פטורה ממס סעיף  )8

 .2.2במס מסעיף 
יש פה פה יש וויכוח , טיפ = ריווח מעובדה ,  קבלת שכר נוסף על עבודה שעשינו אצל העובד שאינו מצד המעביד אלא מצד ג'.   )9

 .2.2 חיוב במס
, אם זה חברה אחת אז 2.2, אם הוא עובד בהרבה חברות כדירקטור אזי זהו הכנסה ממשלח יד מס לפי ארצי -פסק דין שריגי  )10

 .2.1יחויב במס לפי 
 .  זוהי טובת המעביד לחלוטין.אין פה חיוב במסאין פה טובת הנאה לעובד לכן  )11
 יחויב במס.₪   1800-אם זה אירוע אישי, על שאר ה₪  200יש פטור ממס עד  )12

 

 

U רווחים אחרים:-שכירות -דמי מפתח ):6(2סעיף 

פעמי גבוה ולאחר מכן משלם סכומים -: זוהי הכלאה בין שכירות למכירה, בשיטה זו שוכר הנכס משלם סכום חדדמי מפתח )1
 חודשיים סמליים ובך רוכש לעצמו את הזכות להשתמש בנכס כדייר מוגן.

 :דמי שכירות )2
 :רווחים אחרים )3

 

Uמפתח: דמי U  הכלאה כין שכירות ומכירה, היום לא קיים כמעט דבר כזה, משלמים לבעל הנכס (מקרקעין) בכום ראשוני כדי לקנות את
 הזכות לגור בנכס (להשתמש) וכל חודש משלמים דמי שכירות סמלי / קטן מהתשלום המקורי עבור השכירות של הנכס. 

 ₪  500,000לבעל הנכס  אפשר לבוא ולשלם₪ ,  10,000למשל שכירות עולה 

 מקרקעין :  –) ממסה הכנסות המתקבלות במנכס 6(2סעיף  סיכום:

 פעמי)-מקבל שליש מערך דמי המפתח (הסכום החד ) על ההכנסות הבאות:6(2בעל הכנס יחויב במס לפי 

 דמי מפתח: )א
 דמי שכירות חודשיים (סמליים): )ב
 שליש ממכירת הזכות ע"י השוכר )ג

 ) על ההכנסות הבאות: מקבל שני שליש מערך דמי המפתח.6(2ב במס לפי השוכר יחוי

 פטור (בהתאם לפי חוק המקרקעין) –דירת מגורים  )א



 לחברה. 25%ליחיד,  20%. רווחי הון. ישלם 88לפי סעיף הונית הכנסה  –נכס מקרקעין אחר  )ב

 

U6(2-מועד הדיווח ל:(U   התשלום של המס יהיה באותה שנה שקיבל את דמי המפתח, זה תקף  ב'8המועד לפי בסיס מזומן. לפי סעיף ,
 ב'.8ידווח לפי בסיס מזומן לפי סעיף גם לשוכר וגם לבעל הנכס,  גם אם האדם משלם מס לפי בסיס מצטבר, פה 

 

U:% אחוז המס 

 עיף הזה אלא אם נאמר אחרת.אופן חישוב מדורג ליחיד, אחוז המס עולה על החלק הנוסף. כל המיסים יחושבו לפי הס: 121סעיף 

 .24%היה  2011אופן חישוב קבוע לחברות ללא קשר לסכום. לפי שנת  :126סעיף 

זה רלוונטי ליחידים בלבד כי ביחיד יכול האחוז להגיע  .35%אם מדובר בהכנסה מדמי מפתח המס יהיה במקסימום של עד  :124סעיף 
 מס שולי, חברות משלמות אחוז קבוע. 45%ל

 

 סיכום:

), הכוונה לסכום הראשוני, לדמי השכירות החודשיים, ולשליש המתקבל 6(2כל ההכנסות של בעל הנכס ייחשבו כהכנסה מ   בעל הנכס:
 ממכירות הזכות ע"י השוכר. (במידה ובעל הזכות מחליט למכור את הזכות, שליש מהתמורה תתקבל בידי בעל הנכס).

הינה הכנסה הונית, במידה והזכות היא דירת מגורים, יהיה פטור, ובמידה והזכות היא  ההכנסה ממכירת הזכות הדייר המוגן: –השוכר 
 .88עסק (חנות/ משרד) יהיה חייב ברווח הון מכוח סעיף 

 ב קובע דיווח על בסיס מזומן, כלומר ביום קבלת התשלום. גם אם מדווח על בסיס מצטבר על שאר הכנסותיו.8סעיף  מועד הדיווח:

 לחברה. 126ליחיד או  121אחוז המס להכנסה מדמי מפתח היא לפי הנקבע בסעיף  אחוזי המס:

 יום מקבלת התמורה. 30אם שולם המס תוך  35%קובע מס מוגבל של עד  :124סעיף 

 

U:דמי שכירותU .הכנסת פאסיבית 

 טיבית.נקע כלל חושב כדי לקבוע אם הכנסה משכירות תיחשב הכנסה פסיבית או אק פסק דין קריית יהודית.

 ).1(2מעסק לפי  הכנסהשונים כגון: שמירה, ניקיון, אחזקה) תיחשב  נלווים אם ניתנו שירותים

 ).6(2אם אין שירותים נלווים אזי ההכנסה תהיה לפי 

U:פסק דין דן מרדכיU תן הנישום השכיר את הדירה, דאג לגינה, טיפח את הגג. מס הכנסה טען שהשכירות שלו זוהי הכנסה מעסק כי הוא ני
 לשירותים נלווים, הנישום טען שזוהי שמירה על  הקיים. 

 ).6(2יש שמירה על הנכס ותקינותו, אין מדובר במתן שירותים נלווים ועקב כך אין הכנסה מעסק אלא הכנסה פסיבית בית הדין קבע כי 

 

) כאמור ממסה הכנסות מדמי שכירות בתנאי שאינן מגיעות לכדי עסק, ולשם כך יש לבדוק את המבחן שנקבע בפסק דין 6(2סעיף  סיכום:
קריית יהודית/ מרכז הקרח , האם ניתנים שירותים נוספים לפעולת ההשכרה, במידה וכן ההכנסה תיחשב כהכנסה מעסק מכוח סעיף 

2)1.( 

שום שהשכיר נכס שדאג לתיקון הגינה וחזית הבניין, נשאלה השאלה האם מדובר בשירותים נוספים, מדובר בני פסק דין דן מרדכי:
 המעידים על הכנסה מעסק, בית המשפט קבע שאדם החרד לנכס שלו ורוצה לשמור על ערכו לא יחיד על הכנה מעסק.

 

 פסקי דין בנושא:



קומות נוספות על הנכס  2שנים, הקבלן בנה  10-ן לקבל את הנכס לנישום שהיה לו נכס בקומה הראשונה, נת פסק דין שבתאי מנחם:
השנים הללו הקבל לא שילם דמי שכירות כלל.  מס הכנסה טען שזוהי הכנסה  10-שנים החזיר לנישום את הנכס החדש, במשך ה 10ואחרי 

 חייבת כי קיבל תמורה שווי כסף.

בית הנכס ובתמורה יטפל בכל חלק הנכס גם המושכר וגם הלא מושכר. ישלו שטח חקלאי, נותן את חלק מ פסק דין שפר שמרלניג:
 כי יש פה תמורה בשווי השכירות שהיה משולם אילו הייתה השכרה של השטח בפועל. לכן ההכנסה חייבת במס. המשפט קבע

ום טען שהכסף זה שווי יש לנישום שטח חקלאי, תבע את החברה ששמרה חלקי מתכת בשטח וקיבל פיצויים, הניש פסק דין חוטר ישי:
כי יש סכום מהפיצוי שהוא אכן פיצוי על הנזק שנגרם לקרקע אך יש חלק שהוא עבור השכירות  בית המשפט קבע הנזק שנגרם לקרקע, 

 של הקרקע לתקופה, לכן יש חלק מהסכום חייב במס.

 ).6(2ההכנסות חייבים מכוח סעיף 

 פסקי דין רלוונטיים:

שנים, ובתמורה  10ס של קומה אחת בת"א, בעל הכנס חתם הסכם עם קבלן שיוכל להשתמש בנכס למשך מדובר בעל נכ שבתאי מנחם:
 ).6(2שישנה הכנסה בשווי כסף, ושווי הדירות ייחשבו כהכנסה מסעיף  בית המשפט קבע קומות נוספות,  2ייבנה 

בית  מדובר בבעל פרדס שנתן לחקלאי חלק מהפרדס שלו, שיוכל לגדל את גידוליו ובתמורה החקלאי יעבד את חלקו.  שפר שמרלניג: 
 ) לפי שווי עלות העיבוד של הקרקע.6(2מכוח סעיף  שתחויב במסכי מדובר בהכנסה מנכס מקרקעין בשווי כסף  המשפט קבע 

בעל קרקע חקלאית גילה כי חברה הניחה גרוטאות במגרש אשר בבעלותו. בעקבות תביעה שהגיש שולמו פיצויים בסך  פסק דין חוטר ישי:
כי סכום הפיצויים שקיבל הוא עבור דמי שימוש  בית המשפט קבעהנישום טען שאלה פיצויים בגין הנזק שנגרם לקרקע, ₪ .  480,000

 ).6(2כהכנסה מכוח סעיף בקרקע וייחשבו 

 

 

 שך דמי שכירות:המ

 .ב'8מזומן לפי  מועד הדיווח:

 .126חברה תשלם מס קבוע  .121: יחיד ישלם מס שולי אחוזי המס

 פקודת מס ההכנסה נותנת מספר אפשריות לחבירת דרך המיסוי, הדרך תיבחר ע"י הנישום:

U:דירת מגורים שהמשכיר הוא יחיד 

 ווח יחויב במס.הוצאות , והר –. לפי הכנסות 121: לפי סעיף  מס שולי )1
 ללא אפשרות לניכוי הוצ' או זיכויים. יום. 30מס סופי. זה האחוז מסך כל ההכנסות יועבר למס הכנסה תוך  10% – 122 )2
 .אם ההכנסה תעלה על הסכום הזה נקבל פחות פטור באופן שווה.₪  4790:  2011: לפי פטור מתקפל מסלול הפטור: )3

 דוגמה:

 ההפרש בין ההכנסה שלי לפטור המתקפל:, נבדוק את 6790הכנסה משכירות 

6790 )א 4790 2000−  , בכמה ההכנסה שלי גדולה מהפטור.=

4790 )ב 2000 2790−  , בכמה הפטור שלי קטן. זה הפטור החדש=

6790 )ג 2790 4000−  .121סעיף , הכנסה חייבת, תחויב במס שולי =

 דרך קצרה: לחישוב הכנסה חייבת.

(6790 4790)*2 4000− =. 

 

U:לקבלת הפטור: מצטברים תנאי מסלול הפטור 

 השוכר יחיד ולא חברה. שוכר יחיד: )1
 השוכר מצהיר שהדירה משמשת למגורים. דירה שמשמשת למגורים: )2



 שאין מתן שירותים להשכרה. הכנסה פסיבית ולא מעסק: )3

 אפשריות המיסוי:

 . הכנסה פסיבית. אישית כי זו הכנסה לא מיגיעה 30%מס שולי: שמתחיל מ )א
 ללא אפשריות קיזוז או ניכויים. :122 –מס סופי  10% )ב
 לפי התנאים שנרשמו מראש. :מסלול הפטור )ג

 

 סיכום:

 אפשריות המיסוי בהשכרת דירה בישראל:

 : על ההכנסות בניכוי הוצ' ופחת.121מס שולי לפי סעיף  )1
 יום מתום שנת המס. 30ובתנאי שהמס שולם תוך  התמורה, על  10%הקובע אחוז מס סופי של  :122סעיף  )2
 התנאים לפטור: מסלול הפטור: )3

 השוכר הוא יחיד. )א
 השוכר יצהיר על כך. הדירה משמשת למגורים, )ב
 ההכנסה פסיבית ולא מעסק. )ג

 ), והינו פטור מתקפל.2011( 4790הפטור יינתן עד לתקרה של 
 

בהתחלה יש למצוא את ההפרש בין תקרת הפטור וההכנסה, הפרש זה יקוזז מתקרת הפטור. כאשר  פטור מתקפל:
ללא  121ההכנסה כפולה מהתקרה כל ההכנסה תהיה חייבת. ההכנסה החייבת לאחר קיזוז הפטור תמוסה לפי סעיף 

 אפשרות של ניכוי או הוצ'.

 

 ₪ . 1,500והדירה השנייה עם הכנסה של ₪    2,300עם הכנסה  1דירות מגורים, דירה  2: ליחיד דוגמה

2300 1500 3800 4790+ =  לכן ההכנסה פטורה. >

 ₪ . 2590הדירה השנייה ₪ ,  3000עם הכנסה  1דירות מגורים, דירה  2: ליחיד 2 דוגמה

2590 3000 5,590 4790+ = >, 

5,590)הכנסה חייבת 4790) 1600− = 

 המושכרת לעו"ד המשמשת לעסקו.₪  4,800 2דירה ₪ ,  4000 1דירות מגורים, לדירה  2ליחיד  :3דוגמה 

 עו"ד אינה פטורה כי היא משמשת לעסק.-ההכנסה עבור דירת ה

4000  , הכנסה פטורה.>4790

 מס שולי. – 121עו"ד אינה פטורה ממס ותחויב לפי -ההכנסה של ה

 

Uם המושכרים בחו"לחיוב נכסים של ישראלים יחידי: 

 הכנסות בניכוי הוצא' ( עבור הנכס בלבד) וההפרש יחויב במס. – 121 )1
 אפשרות לניכוי פחת. –מס סופי  15% –א'  122 )2

 

U:שיפורים במושכר 

מדובר בחברה שהשכירה מבנה ללא גג, השכירו את המבנה לחברה שמקרינה סרטים ולכן החברה  פסק דין מועדון המכבים רעננה:
 לכן המשכיר יחויב במס על ההפרש בין השווי החדש לישן. השוכרת בנתה גג. פה בפועל המבנה הפך לבעל ערך גדול יותר, יש שיפור בנכס.

 מס:בפסק דין נקבעו מבחנים לצורך קביעה האם יש צורך בתשלום ה



 אם נקבע שבעקבות השיפור במבנה השוכר ישלם סכום מופחת עבור ההשכרה אזי יש חיוב במס. הפחתת דמי השכירות: )1
 במידה וכן אזי אין כאן הכנסה בודק האם השוכר התנדב לבצע את הפעולה של השיפור.מבחן המתנדב:  )2
 האם הייתה השבחה של הנכס עבור הבעלים, אם כן אזי מצריך חיוב במס. תום התקופה / שוו הנכס: )3

 

), אם השוכר התנדב אז יש שני מצבים, אם אין שיפור בבניין אז אין 6(2אם התנאי הראשון מתקיים אזי יש הכנסה עבור הבעלים מסעיף 
 ).6(2חיוב במס, אם כן אז הבעלים ישלם מס לפי 

למרות שהחברה בנתה מכספה ₪,  מיליון  30שנה קיבלה בניין בשווי  15שהשכירה מגרש קרקע ואחרי  מישהי בנין:-פסק דין: רוני בר
 ובהתנדבות עדיין המשכירה קיבלה שיפור מהותי בנכס ולכן תחויב במס.

 מועד התשלום:

כי הנישום התעשר  קבעבית המשפט הייתה הסכמה על הכנסה בגידול שווי הנכס, השאלה הייתה מתי יש הכנסה קרתה,  פסק דין קץ:
 , חזרת הנכס לבעליםרק בתום 

  פסק דין וופי מוסא : נקבע כי בתום תקופת השיפוץ.

 כיום מתייחסים לסיום הבניה ו/או השיפוץ כזמן ההכנסה.

 

 שיפורים במושכר: סיכום:

 הסוגיה הנשאלת היא האם שיפורים במושכר שנעשו ע"י השוכר מהווה הכנסה בידי המשכיר, 

מדובר בחברה שהשכירה אולם ספורט למטרת הקרנת סרטים, השוכרים ביקשו להוסיף גג למבנה, בית  מועדון המכבים רעננה: פסק דין
 המשפט קבע את המבחנים הבאים כדי להחליט האם תוספת הגג תיחשב כהכנסה בידי המשכיר:

 ).6(2הפחתת דמי השכירות תעיד על הכנסה מכוח  )1
 ).3צעו בהתנדבות ע"י השוכר. במידה וכן יש לבדוק את המבחן הבא (מבחן המתנדב: האם השיפורים בו )2
תום התקופה / שווי הנכס: האם הנכס שב לקדמותו או ששוויו עלה, אם השיפור נותר בידי המשכיר ומעלה את ערכו אזי  )3

 ).6(2תיחשב הכנסה מכוח 

 6נים, אותה חברה הקימה מבנה על הקרקע בעלות של ש 15מדובר בנישום שהשכירה קרקע לחברה לתקופה של בנין: -פסק דין רוני בר
 מיליון, בית המשפט קבע שמבחן המתנדב לא מהותי ויש לבדוק את שוויו של הנכס בתום התקופה.

 :מה מועד החיוב במס לעניין שיפורים במושכר נשאלת השאלה 

), אך 6(2מדובר בבעל קרקע שנתן רשות לקבלן לבנות בניין ולאחר תקופה הבניין עבר לידיו, יידוע כי הכנסה חייבת מכוח פסק דין קץ: 
 כי במועד קבלת הבניין יהיה חיוב במס, שכן רק אז הנישום התעשר. בית המשפט קבע מהו מועד החיוב? 

כי מועד החיוב במס יהיה במועד סיום העבודות של  ית המשפט פסקבאותה סוגיה כמו פסק דין קץ, רק שכאן  פסק דין וואפי מוסא:
 השיפוץ ולא בתום תקופת השכירות.

 במועד סיום העבודות. –עמדת מס הכנסה לפי פסק דין וואפי מוסא 

 

 

U :מהשכרת נכסי מקרקעיםרווחים אחרים 

 כי השכרה עבור אנטנות סלולר.אין מדובר על מבנה או קרקע אלא חזית של בניין לצרכי שילוט או גג הבניין לצר

הנישום טען שאין הכנסה כלל השכיר קרקע עבור חברת שאיבת חול מהקרקע,  מס הכנסה טען שזה הכנסה מעסק,  פסק דין זידקוביץ':
אין מדובר בהכנסה מעסק אלא הכנסה פסיבית לגמרי ולכן חייבו  בית המשפט קבע כי  חוץ משכירות. הקרקע נשארה בידי הבעלים. 

 ותו ברווחים אחרים מקרקעין. א

 הכנסה לחברה. -126הכנסה ליחיד,  – 121

 מועד התשלום במזומן.



 לשבוע הבא. 4להכין תרגיל 

 סיכום: רווחים אחרים:

 : השכרה של חזית בניין לשלטי פרסום, השכרה של קרקע חקלאית. לדוגמה) ממסה גם רווחים אחרים מנכס מקרקעין, 6(2סעיף 

במדובר בנישום שהיה לו מגרש וחתם הסכם לפיו ניתן להוציא חול מהמגרש, מס הכנסה טען שמדובר בהכנסות  ':פסק דין זידקוביץ
שאכן מדובר בהכנסה פירותית אך לא הכנסה מעסק, מכוון  בית המשפט קבע . 88מעסק או לחילופין מדובר בהכנסה הונית לפי סעיף 

, כמוכן שלל בית המשפט את הטענה כי מדובר בהכנסה הונית מכיוון שהנישום שהנישום לא עסק בפעילות של הוצאת החול ומכירותו
 ).6(2נשאר בעליו החוקיים של הנכס, נקבע כי הכנסה תיחשב הכנסה פירותית מסעיף 

 חברות,  126יחיד,  -121אחוזי המס:

 מועד הדיווח: מזומן.


