
         991,600רווח מאוחד לפני מיסים על הכנסה
23%שיעור המס העיקרי של החברה

         228,068מס המחושב לפי שיעור המס העיקרי של החברה

             1,848מימוש השקעה ללא איבוד שליטה
            5,600-רווח בשיעור מס שונה

                294מס נדחה על רט"מ שנוצר בשיעור מס שונה
             1,400"ע בשיעור מס שונה
             2,200כוונת מכירה של חברה כלולה

             2,070חלק בהפסדי אקוויטי
             1,610הפרש בין בסיס המדידה בדוחות אל מול רשויות המס

          17,250-חריג ההכרה לראשונה

         214,640הוצאות מיסים על הכנסה

נתון         400,000תמורת הרכישה

80%שיעור החזקה לפני
 = (12.5% - 1) * 70%80%שיעור החזקה אחרי

= 70% - 10%80%חלק שנמכר

חישוב תמורה בגין מכירת 10%
נתון             7,500הוצאות מס בגין מכירה

= 20% / 7,500           37,500רווח שנוצר ממכירת 10% בראי מס הכנסה
= 12.5% * 400,000           12.5%50,000 מתוך 80% שהשקיעה החברה בעיני מס הכנסה

           87,500תמורה שהתקבלה ממכירת 10%

חישוב תנועה בזשמ"ש
אחרילפני

ביאור 1      584,000         584,000הון רק סטוק
= (16% - 1) * 2 / 0.5 * 40,000          8,400             8,400ע רכוש קבוע

      592,400         592,400מזוהים נטו
20%30%שיעור זשמ"ש

118,480         177,720      

חושב           87,500
= 118,480 - 177,720           59,240ש   

P.N           28,260ז קרן הון עסקאות עם המיעוט

= 20% * 28,260             5,652ח קרן עסקאות עם המיעוט
             5,652ז הוצאות מס

 - הון חברת רק סטוק ליום 30 ביוני 2021
נתון         466,400 בינואר 2020

= (16% - 1) * 100,000           84,000רווח נטו ממס לשנת 2020
=  1/2 * (16% - 1) * 80,000           33,600רווח נטו ממס לחציון הראשון של שנת 2021

         30584,000 ביוני 2021

בדיקה אם נוצר מוניטין במועד הרכישה
נתון         466,400הון למועד הרכישה

נתון           40,000ע רכוש קבוע
= 16% * 40,000            6,400-התחייבות מיסים נדחים

         500,000נכסים מזוהים נטו
-100,000        500,000 * 20% =

-                P.N
נתון         400,000

DOWN בין אמא לבת
30,000           

           30,000ז עלות המכר

= 40% * 35% * 30,000             4,200ח עלות המכר
4,200             

= 16% * 4,200ניצור מס נדחה לפי גישת הנכס                672ח נכס מס נדחה
                672ז הוצאות מס

השפעה על ביאור מס תיאורטי
= 5,652 - 7,500             1,848בגין מימוש השקעה ללא איבוד שליטה

= (23% - 16%) * 80,000            5,600-בגין רווח בשיעור מס שונה
= (23% - 16%) * (4,200)                294מ שנוצר בשיעור מס שונה
= (23% - 16%) * 1/2 * (40,000)             1,400בגין הפחתת ע"ע בשיעור מס שונה
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סופיות מועד א 2022 - מיסים על הכנסה
נדרש - ביאור מס תיאורטי לשנת 2021

חברת רק סטוק



30%שיעור החזקה

מעגל השקעה 
                -יתרת פתיחה

= 30% * 200,000           60,000השקעת בעלים
= 30% * 50,000           15,000חלק ברווח הנקי לשנת 2019
= 30% * 70,000           21,000חלק ברווח הנקי לשנת 2020

= 30% * (35,000)          10,500-חלק בדיבידנד בשנת 2020
= 30% * (30,000)            9,000-חלק בהפסד לשנת 2021

           76,500יתרת חשבון השקעה ליום 31 בדצמבר 2021

כוונת מכירה של 20% מחברת זיל-הזול
51,000           76,500 * 20% / 30% =

 =  30% / 20% * (60,000)           40,000מס הכנסה
           11,000הפרש זמני

20%
            2,200-התחייבות מיסים נדחים

השפעה על ביאור מס תיאורטי
חושב             2,200בגין כוונת מכירה של חברה כלולה

= (23%  - 0%) * 30% * (30,000)             2,070בגין חלק בהפסדי אקוויטי

תכנית תשלום מבוסס מניות - בגין האופציות שהוענקו
1000כמות כתבי אופציה

15שווי הוגן במועד הענקה
3תקופה הבשלה

= 1/3 * 15 * 7 * 1000           35,000ח הוצאות שכר
35,000           

-                
= 1/3 * (8 - 20) * 7 * 1000           28,000מס הכנסה
          28,000-הפרש זמני

23%
             6,440נכס מס נדחה

= 23% * 28,000             6,440ח נכס מס נדחה
             6,440ז הכנסות מס נדחה

השפעה על ביאור מס תיאורטי
= (0% - 23%) * (28,000 - 35,000) / 6,440 - 23% * 35,000             1,610בגין הפרש בין בסיס המדידה בדוחות אל מול רשויות המס

הואיל והחברה יוצרת מיסים נדחים על נכס זכות השימוש ועל ההתחייבות בגין חכירה (קרי, מדובר בהפרש עיתוי בלבד), לא תהיה לכך השפעה על ביאור מס תיאורטי.

הואיל והחברה יוצרת מיסים נדחים על הפרשי העיתוי שנוצרו, עקב אורך החיים השונה שרואה החברה אל מול רשויות המס, אין לדבר השפעה על ביאור המס התיאורטי.

חישוב חריג ההכרה לראשונה
      4,500,000עלות מפעל הייצור

 = 15% * 4,500,000         675,000עלות נוספת שהוכרה ע"י רשויות המס

השפעה על ביאור מס תיאורטי
=23% * 9 / 1 * (675,000)          17,250-בגין חריג ההכרה לראשונה
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יש לשים לב שמדובר בחריג ההכרה לראשונה - לא ניצור מיסים נדחים בגין העלות הנוספת. לכן, הפחתת העלות הנוספת ע"י רשויות המס תקפוץ בביאור על המס התיאורטי.

מפעל ייצור

חברת זיל-הזול

תשלום מבוסס מניות

יש לשים לב שמדובר בשתי תוכניות תשלום מבוסס מניות כאשר הראשונה היא בגין האופציות והשנייה היא בגין ההטבה שנותנת החברה לעובדיה בכך שהיא משלמת עבורם את 
חבות המס.

בנוגע לתשלום המס עבור העובדים, מדובר בעצם בעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במזומן, לכן יש למדוד אותה לפי השווי ההוגן בכל סוף תקופה. כמו כן, כיוון שתשלום 
המס מוכר ע"י רשויות המס, כל הוצאות השכר שייזקפו בגין ההטבה יוכרו גם לצרכי מס ולכן לא יקפצו בביאור מס תיאורטי.

חכירה


