
xlsx.מסים על הכנסה- פתרון שאלה פתוחה  (2016)מבחן ביניים 

התאמות לרווח המאוחד:שיעורי המס

חבות המס:2015שיעור מס ידוע לשנת 

מס שנזקף להון30%מס חברות

השפעה על דוח התאמה25%מס רווח הון ומס שבח

מיסים נדחים

השפעה על ביאור מס תיאורטי:2016שיעור מס ידוע לשנת 

25%מס חברות

25%מס רווח הון ומס שבח

:מפעל מאושר

16%מס בגין הכנסה ממפעל מאושר

15%מס בגין דיבידנד ממפעל מאושר

31.12.1531.12.16

= 0.5/3 * 45,000              7,500-= 1.5/3 * 45,000           22,500-בספרים

                   -                  -בסיס המס

              7,500-           22,500-הפרש זמני

30%25%שיעור המס

               1,875              6,750נכס מס נדחה

:דוח התאמה למס

                  -הכנסות שכירות מס הכנסה

= 1/3 * 45,000            15,000הכנסות שכירות ספרים

 = (7,500) - (22,500)           15,000-הפחת

:השפעה על ביאור מס תיאורטי

= (30% - 25%) * (22,500)              1,125שינוי בשיעור המס

:2015חישוב שיעור המס לשנת 

(22,500) * (25% - X) = 1,125

x = 30%

:ח סטרייט"אג

31.12.1531.12.16

'ביאור א          190,053-'ביאור א         187,321-בספרים

'ביאור ב          200,000-'ביאור ב         200,000-בסיס המס

               9,947            12,679הפרש זמני

30%25%שיעור המס

              2,487-             3,804-התחייבות מס נדחה

:מעגל מיסים נדחים

             3,804-פתיחה. י

=25%*((10%*187,321) - 8%*(200,000)) / 25% * [(190,053) - (187,321)]                 683תנועה מול רווח והפסד

.יש לזקוף את שינוי המס להון (מול רכיב ההמרה) נוצר מול ההון DAY 1- מאחר וההפרש הזמני ב                 634תנועה מול ההון

             2,487-סגירה. י

:דוח התאמה למס

= 8% * 200,000           (16,000)הוצאות מימון מס הכנסה

= 10% * 187,321           (18,732)הוצאות מימון בספרים

= 9,947 - 12,679              2,732הוסף

:השפעה על ביאור מס תיאורטי

.השינוי בשיעורי המס נזקף להון. אין השפעה

ח סטרייט בספרים"אג- ' ביאור א

= PV (r = 10%, n = 4, pmt = 16,000, fv = 200,000)         187,321-:31.12.15ח סטרייט ליום "רכיב אג

= PV (r = 10%, n = 3, pmt = 16,000, fv = 200,000)         190,053-:31.12.16ח סטרייט ליום "רכיב אג

ח בראיית מס הכנסה"אג- ' ביאור ב

טיפול בדוחות הנפרדים

(סולו)חברת שירה 

ח וערכן הנקוב הינו " ש200,000ח להמרה הונפקו תמורת "מאחר והאג. ח מטופלות כהתחייבות ולכן יש לחשב ריבית אפקטיבית בראיית מס הכנסה"בראיית מס הכנסה כל האג

.8%- ח נושא בפועל "ח הונפקו בפארי ולכן הריבית האפקטיבית הינה הריבית שהאג"בראיית מס הכנסה האג, ח" ש200,000

2נתון - ח להמרה "אג

1נתון - הכנסות מראש 

מיסים על הכנסה- שאלה פתוחה 
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31.12.1531.12.16

                   -                  -בספרים

= (2/3) * 10% * 150,000             10,000= 10% * 150,000            15,000בסיס המס

            10,000-           15,000-הפרש זמני

30%25%שיעור המס

               2,500              4,500נכס מס נדחה

:מעגל מיסים נדחים

              4,500פתיחה. י

= 25% * 1/3  * 10% * 150,000             1,250-תנועה מול רווח והפסד

.P.N                750-תנועה מול ההון

              2,500סגירה. י

:דוח התאמה למס

= 1/3 * 15,000             5,000-הוצאה מס הכנסה

                  -הוצאה בספרים

 = (10,000) - (15,000)             5,000-הפחת

:השפעה על ביאור מס תיאורטי

.השינוי בשיעורי המס נזקף להון. אין השפעה

:לדוח התאמה

= 5% * 5,000100,000-הוצאה מס הכנסה

0הוצאה בספרים

             5,000-הפחת

:מעגל מסים נדחים

0.פ.י

= 25% * 5,000              1,250נזקף להון

             1,250-נזקף לרווח והפסד

0.ס.י

:השפעה על ביאור מס תיאורטי

.אין השפעה

:לדוח התאמה

= 80% * (30% - 1) * 156,800280,000-הפחת

:לביאור מס תיאורטי במאוחד

:לדוח התאמה

נתון35,000הוסף

:לביאור מס תיאורטי

= 25% * 8,75035,000גידול בנטל המס

(בהשקעה באריאל) 4נתון - דיבידנד ממפעל מאושר 

4נתון - דיבידנד ששולם למניות הבכורה 

5נתון - הוצאות לא מוכרות 

מאחר וההכנסה מתבטלת ברמת , כמו כן. אין השפעת מס בגין החלוקה, מאחר ודיבידנד בין חברתי פטור ממס. בראיית המאוחד ההכנסה לא נרשמת מאחר והיא מתבטלת במאוחד

.בביאור מס תיאורטי המאוחד" יקפוץ"ל לא "הסכום הנ, המאוחד

3נתון - הוצאות הנפקה בגין מניות בכורה 
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:לדוח התאמה

נתון27,000-הפחת

:לביאור מס תיאורטי

= 25% * (27,000)6,750-קיטון בנטל המס

:לדוח התאמה

60,000הוסף

= 35% * 12,25035,000-זיכוי ממס בגין תרומה

:לביאור מס תיאורטי

= 25% * (35,000 - 60,000)6,250תרומות לא מוכרות

= (35% - 25%) * 3,50035,000-זיכוי בגין תרומה בשיעור מס שונה

:לדוח התאמה

= 10% * 5,00050,000הוסף

:לחבות המס

= 90% * 45,00050,000מסים בגין שנים קודמות

:לביאור מס תיאורטי

45,000מיסים בגין שנים קודמות

= 25% * 1,2505,000הוצאות ריבית לא מוכרות

9נתון 1,000,000רווח חשבונאי לפני מס

:הוסף

2,732ח להמרה"אג

35,000הוצאות לא מוכרות

60,000תרומות

5,000ק"הוצאות ריבית והצמדה בגין ש

102,732

:הפחת

           15,000-הכנסות מראש

             5,000-הוצאות הנפקה

             5,000-כ"דיבידנד למב

         156,800-דיבידנד שהתקבל מחברת אריאל

           27,000-הכנסות פטורות

-208,800

893,932הכנסה חייבת

25%שיעור המס

223,483          

12,250-זיכוי בגין תרומה

          211,233חבות המס

31.12.15
תנועה מול רווח 

והפסד
31.12.16תנועה מול ההון

6,750-4,87501,875הכנסות מראש

4,500-1,250-7502,500הוצאות הנפקה נדחות

0-1,2501,2500כ"דיבידנד למב

3,804683634-2,487-ח סטרייט"אג

7,446-6,6921,1341,888

31.12.1531.12.16

= 3/6 * 120,000             60,000= 4/6 * 120,000            80,000בספרים

= 1/4 * 120,000             30,000= 2/4 * 120,000            60,000בסיס המס

             30,000            20,000הפרש זמני

16%16%שיעור המס

              4,800-             3,200-התחייבות מס נדחה

:דוח התאמה למס

 = 30,000 - 20,000           10,000-הפחת

:השפעה על ביאור מס תיאורטי

.אין השפעה

2016 בדצמבר 31דוח התאמה למס לשנה שהסתיימה ביום - מ "חברת שירה בע

2016-  ו2015 בדצמבר 31יתרות מיסים נדחים לימים  - (סולו)מ "חברת שירה בע

חברת אריאל

.ב.2נתון - רכוש קבוע 

7נתון - מיסים שנים קודמות 

6נתון - תרומות 

5נתון - הכנסות פטורות 
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= (16% - 30%) * 280,000            39,200חבות מס

:השפעה על ביאור מס תיאורטי

            39,200ששולם' גידול בנטל המס בגין הדיב

נתון350,000רווח חשבונאי לפני מס

:הפחת

           10,000-פחת מואץ- רכוש קבוע 

          340,000הכנסה חייבת

16%שיעור המס

            54,400חבות המס

            39,200בגין דיבידנד ששולם

            93,600כ חבות המס"סה

31.12.15
תנועה מול רווח 

והפסד
31.12.16תנועה מול ההון

3,200-1,6000-4,800-רכוש קבוע

-3,200-1,6000-4,800

          170,000הון עצמי נרכש

:ע"ייחוד ע

            30,000מלאי

= 16% * 30,000             4,800-ס"עלמ

= (4/6 * 120,000) - 90,000            10,000רכוש קבוע

= 16% * 10,000             1,600-ס"עלמ

          203,600כ נכסים והתחייבויות מזוהים"סה

= 20% * 202,800           40,720-ש"זשמ

P.N            87,120מוניטין

נתון          250,000תמורה

31/12/2016הפחתה01/01/2016

                   -            30,000-      30,000מלאי

                   -               4,800       4,800-ס"עלמ

               7,500              2,500-      10,000רכוש קבוע

1200-                  400       1,600-ס"עלמ

             87,120                   -      87,120מוניטין

       93,420      27,300-    120,720כ"סה

:השפעה על ביאור המס התיאורטי

(16%-25%) * (2,500 + 30,000)              2,925ע בשיעור מס שונה"הפחתת ע

:השפעה על ביאור המס התיאורטי

= (16% - 25%) * (350,000)           31,500-קיטון בנטל המס

            35,000חובה מכירות

            20,000   זכות עלות המכר

            15,000   זכות מלאי

= 25% * (20,000 - 35,000)              3,750חובה נכס מס

              3,750   זכות הוצאות מס 

:השפעה על ביאור המס התיאורטי

.לא תהיה השפעה, מאחר והמס התיאורטי מחושב בהתאם לשיעור המס של האם. אין השפעה מאחר והנכס מס נוצר בהתאם לשיעור המס של חברת האם

          31/12/15144,000יתרת ההשקעה בספרים ליום 

= 40% * 140,000            2016:56,000חלקי ברווח לשנת 

200,000          
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בגין שיעור מס על רווח ממפעל מועדף

2016 בינואר 1אריאל ביום < -ע ברכישה החברה "חישוב ע

5נתון - הכרזת וחלוקת דיבידנד 

2016 בדצמבר 31דוח התאמה למס לשנה שהסתיימה ביום - מ "חברת אריאל בע

2106-  ו2015 בדצמבר 31יתרות מיסים נדחים לימים -מ "חברת אריאל בע

התאמות למאוחד

השקעה בחברת עילאי

השקעה בחברת אריאל

טבלת הפחתת עודפי עלות

 מלאיUpמ "רט

 אין ליצור מסים נדחים בגין השקעה בחברה כלולה כל עוד אין צפי למימוש ודיבידנד בין חברתי פטור IAS 12על פי כללי . ההשקעה בחברת עילאי מוצגת לפי שיטת השווי המאזני

.ממס

 ניצור מיסים 2016לכן רק בשנת . כל עוד אין צפי למימוש ההשקעה לא ניצור מסים נדחים על ההשקעה בחברה עילאי, דיבידנד בין חברתי פטור ממס' מאחר ובהתאם להנחה ג

.נדחים על החלק היחסי הצפוי להתממש ולהפוך את ההפרש הזמני בגינו

Page 4 of 5



xlsx.מסים על הכנסה- פתרון שאלה פתוחה  (2016)מבחן ביניים 

(25%)נכיר במיסים נדחים רק בגין החלק שצופים שימומש 

= 40%/25% * 200,000          125,000ערך בספרים

= 40%/25% * 120,000            75,000בסיס המס

            50,000הפרש זמני חייב במס

25%שיעור מס רווח הון

           12,500-עתודה למס

:התאמה לרווח המאוחד

= 40% * 140,000            56,000רווחי אקוויטי- הוסף 

:השפעה על ביאור המס התיאורטי

= 25% * (56,000)           14,000-רווחי אקוויטי שהוכרו השנה

            12,500יצירת מסים נדחים בגין כוונת מכירה

31.12.15
תנועה מול רווח 

והפסד
תנועה מול ההון

- עודפי עלות 

חברת אריאל
31.12.16התאמות למאוחד

1,875---6,750-4,875הכנסות מראש

2,500--4,500-1,250-750הוצאות הנפקה נדחות

---0-1,2501,250כ"דיבידנד למב

2,487---3,804683634-ח סטרייט"אג

3,200-4,800---1,600--בספרי אריאל- רכוש קבוע 

0-              4,800--4,800-עודף עלות- מלאי 

1,200--              1,600--400-עודף עלות- רכוש קבוע 

3,750---3,750- מלאיUPמ "רט

12,500----12,500--השקעה בחברת עילאי

7,446-11,8421,134-6,400-3,200-12,862

 = 93,600 + 211,233          304,833מיסים שוטפים

            11,842תנועה במיסים נדחים

            45,000מיסים שנים קודמות

          361,675כ הוצאות המס"סה

:רווח לפני מס של חברת שירה מאוחד

       1,000,000(סולו)חברת שירה 

          350,000חברת אריאל 

           32,500-:הפחתת עודפי עלות

           15,000- מלאיUPמ "רט

         156,800-דיבידנד בין חברתי

            56,000רווחי אקוויטי בגין חברת עילאי

       1,201,700כ רווח מאוחד"סה

:דוח על ביאור המס התיאורטי

       1,201,700רווח מאוחד

25%שיעור מס

          300,425מס תיאורטי

גידול בנטל המס

              1,125שינוי בשיעור המס- הכנסות מראש 

              8,750הוצאות לא מוכרות

              6,250תרומות לא מוכרות

            45,000מיסים בגין שנים קודמות

              1,250הוצאות ריבית לא מוכרות

            39,200מיסים בגין רווח ממפעל מאושר שחולק

              2,925ע בשיעור מס שונה"הפחתת ע

            12,500יצירת מסים נדחים בגין כוונת מכירה

117,000          

:קיטון בנטל המס

             6,750-הכנסות פטורות

             3,500-זיכוי בגין תרומה בשיעור מס שונה

           31,500-שיעור מס שונה- רווח ממפעל מאושר 

           14,000-רווחי אקוויטי שהוכרו השנה

-55,750           

          361,675:חבות מס
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יתרות מיסים נדחים בספרים המאוחדים של החברה

סעיף מיסים על הכנסה מאוחד

ביאור המס התיאורטי- נדרש 
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