
פתרון- מיסים על הכנסה 

:שיעורי המס

השפעה על הוצאות המס השוטפות במאוחד25%מס חברות ריי

השפעה על הוצאות המס הנדחות במאוחד16%וי'מס חברות ג

השפעה על ביאור המס התיאורטי המאוחד8%מס חברת בל

20%מס רווח הון

10%רווחים פטורים" תיקון/ "דיבידנד המתקבל ממפעל מועדף

:נתון הרכב הוצאות המס

סולו בלוי'סולו גסולו ריי

                                  23,800?                 111,000הוצאות מס שוטפות

-                              30,000                   50,000הוצאות מס נדחות

                                  23,800? 161,000                  כ"סה

..ואת ההשפעה על ביאור המס התיאורטי (נדחות/ שוטפות)לגבי כל נתון נחשב את ההשפעה על הוצאות המס בדוח המאוחד - כללי

                         1,800,000וי'הון ג

:ע"ע

=300,000-270,000                              30,000קרקע

                               (6,000)התחייבות מס נדחה

                              16,000נכס מס נדחה

                         1,840,000נכסים מזוהים נטו

=15*120,000ביאור                                (368,000)                           (300,000)ש"זשמ

                               (272,000)                           (340,000)מוניטין

=15*80,000                         1,200,000תמורה

ש לפי הגבוה מבין"חישוב זשמ - 1ביאור 

:ש על הגבוה מבין שווי הוגן לחלקו בנכסים המזוהים נטו"במקרה של מוניטין שלילי יש למדוד את הזשמ

חושב                           (300,000)שווי הוגן

                          (368,000)חלק בנכסים המזוהים נטו

:טבלת ייחוס והפחתת עודף עלות

PN31.12.2021-הפחתה1.1.2021

30,000-30,0000קרקע

6,0006,0000-(20%)מס נדחה 

2ביאור 16,000-16,0000(16%)וי 'מס נדחה בגין הפסד עסקי ג

3ביאור 272,000272,0000-מוניטין

232,0000-כ"סה

וי'הפסד עסקי ג- 2ביאור 

מוניטין שלילי- 3ביאור 

.וי במחיר הזדמנותי ולכן יש השפעה על ביאור המס התיאורטי'מס הכנסה לא מכיר ברווח שנוצר מרכישת ג. בגין הפחתת המוניטין השלילי הוכר בדוח המאוחד רווח לפני מס

=10,00016,000-6,000:השפעה על הוצאות מס נדחות מאוחד

:השפעה על ביאור מס תיאורטי מאוחד

=(25%-20%)*30,000                                1,500הפחתת עודף עלות בשיעור מס שונה מעיקרי

=(25%-0%)*272,000                             (68,000)(הפחתת מוניטין)רווח מרכישה במחיר הזדמנותי 

=(25%-16%)*100,000                               (9,000)רווח לפני מס בשיעור מס שונה

X=רווח לפני מס לכל שנה

85,000                   X=X*2*10%+X*8%=23,800

                    150,000 עלות1/1/19פ .יחישוב השקעה תיאורטית - 1ביאור 

                              19-2091,800רווח נקי 

                              2146,920רווח נקי 

                             (45,900)דיבידנד שחולק

                            242,820יתרה

242,820ספרים

                            150,000מס הכנסה

                              92,820ז"ה

20%שיעור מס

                               (9,282)התחייבות מס נדחה

=20%*9,282146,200:השפעה על הוצאות מס נדחות מאוחד

:השפעה על ביאור מס תיאורטי מאוחד

=10%*2*85,000                              17,000 חברת בל2019-2020רווחי 

=(25%-8%)*85,000                             (14,450)2021רווח לפני מס סולו בל 

=60%*10%*(1-10%)*85,000                                4,590דיבידנד

                                9,282יצירת מס נדחה בגין כוונת מכירה

 15וי בבורסה באותו המועד 'שווי הוגן מניה אחת של ג. ש מחושב בשווי הוגן"נתון כי הרכישה בוצעה בשווי הוגן וכן שזשמ. וי'מהון מניות חברת ג (80,000) 80% רוכשת חברת ריי 2021 בינואר 1ביום 

וגם בגין  (רווח הון- קרקע)השפעה על ביאור מס תיאורטי גם בגין הפחתת עודף עלות מס שונה מעיקרי . כ השפעה על הוצאות המס הנדחות במאוחד יהיה החיבור של כל ההפחתות בגין מס"סה. ח"ש

 השפעה על ביאור המס התיאורטי מכיוון שאינו מופיע ברווח לפני מס איןוי 'להפחתת עודף העלות בגין ההפסד להעבר של ג. רווח ממוניטין שלילי שנמצא ברווח לפני מס מאוחד ומס הכנסה לא מכיר בו

.וי במאוחד'המאוחד והוצאות המס הנדחות שנרשמו בגינו בהפחתת עודף העלות שוות לקיטון בהוצאות המס השוטפות של ג

וי'רכישת חברת ג

וי'חברות ריי וג- מסים על הכנסה 

 כוונת מכירת בל2נתון + חברת בל

 שלגביהן בל בחרה לאמץ את 2019+2020ל מורכבות מרווחי "הוצאות המס הנ. 23,800 הינן 2021בנוסף נתון כי סך הוצאות המס השוטפות בשנת .  זהה2019-2021נתון כי הרווח של חברת בל בשנים 

.את הרווח לכל שנה נשחזר מהנתונים הללו. 8%בשיעור '  בגינו חייבת החברה במס בהתאם להיותה מפעל מועדף באיזור פיתוח א2021 ומרווח 10%ולשלם מס בשיעור " התיקון"

.ח בגינם לא יצרה מס נדחה בספריה וזאת מכיוון שלא צפתה הכנסה חייבת מעסק בעתיד הנראה לעין" אלפי ש100וי יש הפסדים עסקיים להעברה בסך 'במועד השגת השליטה לג

וי את מלוא ' ניצלה ג2021נתון כי בשנת . וי'וי תהיה הכנסה חייבת מעסק בעתיד הנראה לעין ולכן יצרה נכס מס נדחה במועד השגת השליטה בגין כל הפסדיה העסקיים להעברה של ג'ריי צופה שלחברת ג

.ההפסדים להעברה לצרכי מס ולכן יש לסגור את עודף העלות שיצרנו בגינם במועד הרכישה
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פתרון- מיסים על הכנסה 

=400,000-300,000                            1.10.21100,000כ רווח לדחייה "סה

=2.75/3*100,000                              31.12.2191,667כ רווח לדחייה "סה

=16%*91,667                              31.12.2114,667יתרת נכס מס נדחה 

(14,667):מס נדחות מאוחד (הכנסות)השפעה על הוצאות 

:השפעה על ביאור מס תיאורטי מאוחד

=DOWN8,250                                100,000*2.75/3*(16%-25%)מ "רט

וי רכוש קבוע'עסקה פנימית ריי מוכרת לג- 1נתון 

בדוח המאוחד יש ליצור נכס מס נדחה כנגד הכנסות מס נדחה . 400- וזאת בתמורה ל300וי מכונה המשמשת כרכוש קבוע שעלותה המופחתת בספרי ריי לאותו המועד הינה ' מוכרת ריי לג1/10/21-ב

השבת )וי 'ההשפעה על ביאור מס תיאורטי מאוחד נובעת מכך שאת המס הנדחה יצרנו בהתאם למס חברות ג. במועד המכירה ולהפחיתו בקצב הפחת להוצאות מס נדחות כנגד קיטון נכס המס הנדחה

.שהוא גבוה משיעור המס העיקרי של החברה ומכך שרווח ההון שהכירה ריי מהמכירה מוסה במס רווח הון הנמוך משיעור המס העיקרי של החברה (הנכס תהיה אצלה
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פתרון- מיסים על הכנסה 

-וי'ביאור מס תיאורטי סולו ג

נתון                            100,000רווח חשבונאי לפני מס 

נתון16%שיעור המס

=16%*100,000                              16,000חבות מס תיאורטית

נתון                              27,000השפעה כוללת על ביאור מס תיאורטי סולו

                              43,000וי'הוצאות המס בסולו ג

נתון                              30,000הוצאות מס נדחות

PN                              13,000וי'הוצאות מס שוטפות סולו ג

.מינוס תיקונים לדוח המאוחד אותם חישבנו לגביי כל נתון בנפרד/ וי פלוס'כל אחד מהסעיפים מורכב מחיבור ההוצאות בדוחות סולו של ריי וג

                            147,800הוצאות מס שוטפות

                              84,615הוצאות מס נדחות

                            232,415כ הוצאות המס בדוח המאוחד"סה

נתון                            960,973רווח חשבונאי לפני מס מאוחד

נתון25%שיעור מס

                            240,243חבות מס תיאורטית

                                1,500הפחתת עודף עלות בשיעור מס שונה מעיקרי

                             (68,000)רווח מרכישה במחיר הזדמנותי 

                              17,000 חברת בל2019-2020רווחי 

                             (14,450)2021רווח לפני מס סולו בל 

                                4,590דיבידנד

                                9,282יצירת מס נדחה בגין כוונת מכירה

                                8,250יצירת מס נדחה בגין עסקה פנימית בשיעור מס שונה מעיקרי

                               (9,000)וי סולו'רווח לפני מס ג

27,000+16,000                              43,000(בנטרול השפעת המס בגין הפסד מועבר)וי 'השפעה על ביאור מס תיאורטי סולו ג

                            232,415כ הוצאות המס בדוח המאוחד"סה

 (לא נדרש)חישוב רווח מאוחד לפני מסים על הכנסה 

(*)                            671,540רווח החברה לפני מס סולו

נתון                            100,000וי לפני מס סולו'רווח ג

                              85,000רווח לפני מס בל סולו

                             (30,000)ע ברוטו ממס"הפחתת ע

                            272,000מוניטין שלילי

                             (91,667)מ"רט

                             (45,900)ביטול הכנסות מדיבידנד

960,973                            

(*)_רווח החברה לפני מס סולו 

נתון161000מס בפועל

=(10%-25%)*45,900                               (6,885)השפעה על ביאור המס התיאורטי סולו

                            167,885הוצאות המס התיאורטיות

וי'חילוץ הוצאות המס השוטפות בסולו חברת ג- נתון נוסף

2021הרכב הוצאות המס בדוח המאוחד לשנת - נדרש א

2021 בדצמבר 31ביאור מס תיאורטי מאוחד לשנה שהסתיימה ביום - נדרש ב
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