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 ' ליועצי מסגשאלון בחינה במסים 

 2019 אוגוסטמועד 

 :לנבחן

 שעות 3.5משך הבחינה 

 .קרא בעיון את כל גיליון השאלות לפני שתיגש לפתרון

 

 מבנה הבחינה

 במחברת א'פתרון      - 30% –         מיסוי יחיד-1שאלה 

 במחברת ב'פתרון        - 0%2 -         הצהרת הון-2שאלה 

 במחברת ג'פתרון       - %20 - ניכויים וגביה    -3שאלה 

 במחברת ד'פתרון       - %15 -    ניהול ספרים – 4שאלה 

 במחברת ה'פתרון      - %15 -  אתיקה ופלילי – 5שאלה 

 בהצלחה
 

יש לצרף את כל החישובים והפירוטים ששימשו בסיס לפתרון 
 כל שאלה ושאלה.

 במחברות המתאימות בלבד!!!: נא לפתור את השאלות הערה
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 נקודות 30 -מיסוי יחיד – 1שאלה מספר 

 נקודות 13 –חלק א 

בני הזוג מתגוררים  .2001נשואים באושר ועושר החל משנת  1979, ודפנה, ילידת 1978ראובן, יליד 

  . 2003בחיפה ביחד עם בנם היחיד, שחר, שנולד בשנת 

 :  2017של בני הזוג בשנת המס   להלן פירוט הכנסותיהם

 ביאור דפנה "בן הזוג הרשום"(ראובן  ) פרטים
 (1) 170,000  הכנסה ממשכורת

 (2)  457,000 הכנסה מעסק
 (3)  48,000 הכנסה מריבית והפרשי הצמדה 

 (4)  20,000 הכנסות מהפרשי הצמדה
 (5)  10,000 הכנסה מדיווידנד

 (6) 150,000  הכנסה מהשכרת משרד בארה"ב
 

  :ביאורים

רתה הקובעת של דפנה הינה ודפנה עובדת כמורה בבית ספר רננים בתל אביב. משכ .1

 ₪. 15,300והמעביד שילם לקרן ההשתלמות בעבור דפנה סך של ₪  155,000

הכנסה מעסק לממכר מוצרי מאפה אשר הועבר לראובן מאביו שנפטר בתום שנת  .2

2016 . 

 ₪. 47,000הפסד מועבר בסך של ההכנסה הינה לאחר קיזוז  .א

 לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר₪  2,100ההכנסה הינה לאחר ניכוי הוצאות בסך של  .ב

 .2030עבודה. תקופת הביטוח הינה עד לתום שנת 

 ההכנסות מריבית נבעו מהמקורות הבאים:  .3

 ₪. 17,000הפסד מריבית שמקורו בגרמניה בסך של  .א

 ₪. 30,000בנקאי שאינו צמוד למדד בסך של  ןהכנסה מריבית על פיקדו .ב

 מקור הריבית בכספי פיצויים בגין תאונה שעבר שחר ₪.  35,000ריבית מפיקדון בסך של  .ג

 . 2015בשנת 

 ₪. 20,000הכנסה מהפרשי הצמדה על תוכנית חסכון בתאגיד בנקאי בסך של  .4

מחברת נעם בע"מ ,חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב.  דהכנסות מדיווידנ .5

  .מהון המניות 3%ראובן מחזיק 

הסתכמו  2017בשנת ₪.  1,400,00בתמורה לסך של  2016המשרד נרכש בשנת  .6

 ₪. 7,000ושולם מס בארה"ב בסך של ₪  80,000ההוצאות להחזקת המשרד לסך של 

   

 

 :נדרש

שיחול בגין  המינימאלי אחד מבני הזוג וקבעו את שיעור המסחשבו את ההכנסה החייבת של כל 

 נקודות( 13כל אחד מסוגי ההכנסות. אין צורך לחשב את המס  )
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 נקודות 17 –חלק ב 

החליטה אורית לעלות לארץ  ,פטירת בעלהלאחר , 1.7.2015ביום . 1990נולדה בצרפת בשנת אורית, 

ואמנון ותמר  2010מתגוררת ברמת גן ביחד עם שלושת ילדיה, נדב שנולד בשנת אורית  ישראל.

 :2017בשנת  בישראל . להלן פירוט הכנסותיה של אורית2014שנולדו בשנת 

 ₪. 750,000משכורת מהבנק לפיתוח החקלאות בסך של  .א

 ₪.   290,000בסך של כלכלי ייעוץ  ממתן שירותיהכנסה  .ב

 

 :2017נתונים נוספים לשנת 

המעביד של אורית מפקיד לה לקופת ₪.  150,000הכנסתה המבוטחת של אורית הינה  .1

ע"ח העובד. אורית הפקידה לקופת גמל לקצבה, במעמד  6% -ע"ח המעביד ו 6%גמל 

 ₪. 11,000סך נוסף של  ,של עמית עצמאי

אורית הפקידה לקרן השתלמות ₪.  125,000משכורתה הקובעת של אורית הינה  .2

 ₪.  19,000של לעצמאיים סך 

 חודשים. 4מיד לאחר עלייתה ארצה התנדבה אורית לשרת בצה"ל לתקופה של  .3

 טולוז תבאוניברסיט בכלכלהסיימה אורית לימודי תואר שני  31.12.2016ביום  .4

 לשנה בלבד.₪  30,000הכנסתה בישראל הסתכמה לסך של  לאותו מועדעד  .בצרפת

משלמת אורית סך של והוא מוחזק במוסד, מידי שנה  משותקשלמה אביה של אורית  .5

 דמי החזקה למוסד. ₪ 145,000

לעמותת לב ברמה. ₪  850לעמותת שבת אחים וסך של ₪  100אורית תרמה סך של  .6

 לפקודה.  46שתי העמותות הינן מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 

 ₪ . 109,069הינו  2017השכר הממוצע במשק לשנת המס  .7

  104,400גבי יחיד שהייתה לו רק הכנסת עבודה הכנסה מזכה ל .8

  146,400הכנסה מזכה לגבי יחיד שלא הייתה לו הכנסת עבודה 

 

 :נדרש

 חשבו את הניכויים המותרים בניכוי בגין הפקדותיה של אורית לקרן השתלמות ולקופת  .א

 נקודות( 4גמל. )

 המינימאלי את המסהניחו שאורית לא ביצעה הפקדות לקרן השתלמות ולקופת גמל וחשבו  .ב

 נקודות( 13. )אורית"י עלתשלום 
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 נקודות 20 -הצהרת הון  – 2שאלה 

מחזיק במלוא הון המניות של חברת "אריאל בע"מ", העוסקת בייצור ממתקים וכן הינו  אריאל 

 ילדים בוגרים. 3. לבני הזוג הפיצרייבעל עסק פרטי לשיווק מוצרים. אשתו נורית בעלת 

ובמסגרתה נערכה השוואת  2019נערכה על ידי פקיד השומה במאי  2015-2018שומה לשנים ביקורת 

 הון.

 :31.12.2018טיוטת הצהרת הון ליום  ו 31.12.2014יום ל שהגישו בני הזוג הוןה להלן הצהרת

 31.12.2018 31.12.2014 ביאור 

השקעה בחברת 

 "אריאל בע"מ"

1 100,000 400,000 

מכונה בעסק 

 פחתלאחר 

2 100,000        ? 

 ?        120,000 3 מלאי בעסק

 1,280,000  1,280,000  דירת מגורים

 5,500,000  - 10 וילה

 ?          250,000  4 תכניות חיסכון

 548,000 98,000 6 ניירות ערך

 130,000 15,000 7 קופות גמל

הלוואה מדוד 

 ליאון

8 500,000 500,000 

 320,000 150,000 11 כלי רכב

 1,000,000 300,000  רכוש פרטי

 ?         3,193,000  סה"כ

 

 ההשקעה בחברת אריאל בע"מ .1

31/12/2014 31/12/2018 

   200,000  160,000  הון מניות 

 (100,000)  (70,000)  משיכות בעלים

  300,000  10,000   עודפים

     400,000  100,000   סה"כ

  

 המניות הוא כתוצאה מחלוקת מניות הטבה.הגידול בהון 

. 80,000( תמורת 10%)פחת  31/12/2016, נמכרה ביום 1/1/2013מכונה בעסק שנרכשה ב  .2

)פחת  160,000מכונה אחרת בסכום של  1/1/2017במקום המכונה הישנה נרכשה ביום 

 דד אפס.לפקודה. לצורך סעיף זה הנח שיעור עליית מ 96(. בוצע שיחלוף על פי סעיף 10%

שנערכה במאי  ספירת מלאי. במהלך הביקורת 31/12/2018בעסק של נורית נערכה ביום  .3

סחורה  המלאי כולל ₪ 540,000נמצא כי המלאי נרשם במחיר מכירה בסך של  2019

 .₪ 213,000במחיר של  במשגורלמכירה שנתקבלה 
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 סך 2015-2018ס בשנות הממידע על תכניות חיסכון ברשות בני הזוג: בני הזוג הפקידו  .4

. ₪ 30,000שכללו רווחים לאחר מס בסך  ₪ 200,000ופדו תכניות חיסכון בסך  ₪ 100,000

 .₪ 18,000כלל רווחים בסך  31/12/2018החיסכון ליום  תכניותשווי 

 2017בשנת ₪.  80,000סך של  2016נורית בשנת  הבמשחק פוקר חוקי ברשת הרוויח .5

 ₪. 58,000והפסידה סך ₪  210,000הרוויחה 

 750,000בני הזוג רכשו במהלך השנים שבין הצהרות ההון ניירות ערך נסחרים בסכום של  .6

 ₪.  400,000ומכרו ניירות ערך תמורת 

 בכל חודש.₪  2,000להשקעה  ת גמלבני הזוג הפקידו לקופ .7

 דוד ליאון הודיע שהוא מוחל על ההלוואה שנתן לרגל חתונת בנם של בני הזוג. .8

 5-ב₪  400,000ושילמו על חתונת הבן  2018נו את בנם הבכור בספטמבר בני הזוג חית .9

 )תשלום ראשון בספטמבר(.  תשלומים חודשיים.

שנה,  20 -ל 4%ריבית ₪.  700,000עם משכנתא בסך של  15/12/2018נרכשה ביום  ההוויל .10

 ₪. 3,500כל תשלום 

החליפו את הרכב הזוג בני  31/12/2016 ביום . כמו כן 15/6/2017-בני הזוג רכשו רכב חדש ב .11

)החלפה(. במסגרת העסקה בני הזוג רכשו רכב  עסקת טרייד איןמסגרת בברכב חדש הישן 

של הרכב הישן ממחיר המחירון  80%של וקיבלו זיכוי בשיעור ₪  250,000חדש שמחירו 

 ₪.  90,000סך אשר עמד באותה העת על 

הכנסות מעסק נורית . ₪ 320,000כמוצהר : הכנסות מעסק אריאל 2015-2018לשנים  .12

 .₪ 100,000ששולמו בתיק  ס הכנסהמקדמות למ. ₪ 310,000כמוצהר 

המס . ₪ 210,000במהלך ביקורת השומה תואמו הוצאות שלא הוצאו בייצור הכנסה בסך  .13

 .₪ 85,000ששולם בגין הוצאות אלו הוא 

עדותו של חברו הקרוב, איש כדי להוכיח שאין הפרש הון לא מוסבר, הביא אריאל את  .14

 במתנה.₪  500,000עסקים אמיד, לפיה נתן לו החבר 

. תקרת פטור 20%. רווח גולמי מהעלות של המלאי 47%נתונים נוספים: שיעור מס שולי  .15

  -2017, לשנת 30%, מס בשיעור 49,560 - 2016על הכנסה מהימורים הגרלות ופרסים לשנת 

. שיעור המס בגין רווחים 35%מס בשיעור  49,560 – 2018, לשנת 35%מס בשיעור  49,320

 .25%מני"ע 

 

 :נדרש

 ליום  וןהצהרת ה וערכו 31.12.2018מצאו את יתרת ההשקעה בחברת "אריאל בע"מ" ליום  .1

וחשבו את הסכום  31.12.2018 -31.12.2014השוואת הון לתקופה שבין  . ערכו31.12.2018

 נק'(. 16בין היתר על פסיקה מתאימה ) הסתמכובתוצאות ובהסברים ו דונו למחייה. הנותר

פקיד השומה טען להוצאות מחיה לפי הטבלאות שהן ממוצע ומקובל, בעוד שאריאל הראה  .2

רישומים של היקף המחיה שלו. מה היה מביא את פקיד השומה להתחשב בהוצאות שהראה 

 (.ודותנק 2אריאל? יש להתייחס לאור הפסיקה )

 (.נקודות 2גבי המתנה מהחבר לאור הפסיקה )לבהשלכות ההסבר שהתקבל  דונו .3
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 נקודות 20 -ניכויים וגביה-3מספר שאלה 

קבעו האם קיימת חובת ניכוי מס במקור ומהו הסכום ההכנסה החייב בניכוי בכל אחד  

    מהתשלומים הבאים. נמקו תשובתכם תוך הפנייה להוראות החוק הרלוונטיות.

רועי עובד בחנות בגדים בבת ים. רועי משחק בפוקר ומשתתף בכל שנה בטורנירים רבים ברחבי  .1

זכה רועי בסכום של  2017ובשנת ₪.  1,500,000זכה רועי בסכום של  2016ישראל. בשנת 

 נקודות( 3)₪.  2,000,000

על  2017חברת ר.ג.א.ד הינה חברה העוסקת בפיתוחי תוכנה וחומרה. החברה הוקמה בדצמבר  .2

 ידי  גיא וחברת איתי הקטן, אשר מחזיקים במניותיה  בחלקים שווים.

 אחוז ממניות החברה. 5הצטרף רונן לחברה לאחר שרכש מגיא  2018בחודש מאי 

 אחוז ממניות החברה. 25הצטרף דוד לחברה לאחר שרכש מגיא  2018בחודש יוני 

 אחוז. 8 -שיעור האחזקה שלו ירד לדוד מכר את מרבית מניותיו לגיא כך ש 2019בחודש ינואר 

 החברה חילקה דיבידנדים לכל אחד מבעלי מניותיה כמפורט להלן : 2019בחודש מאי 

 ₪. 10,000לרונן סך של  .א

 ₪. 1,000,000לגיא סך של  .ב

 ₪. 600,000לחברת איתי הקטן סך של  .ג

 ₪. 200,000לדוד סך של  .ד

בתשובתכם הניחו כי בעלי המניות אינם קרובים והם אינם מחזיקים אישורים כלשהם על 

 . 2019הקטנת שיעור ניכוי המס במקור או פטור מניכוי מס במקור לשנת 

 נקודות(  8)כיצד תשתנה תשובתכם אילו חברת ר.ג.א.ד הייתה חברה נסחרת בבורסה ? 

הזמינה  2018בתחום המסעדנות. בשנת  חברת ירדן הינה חברה תושבת ישראל אשר עוסקת .3

החברה את עוז, תושב טוקיו ומומחה למאכלים יפנים, על מנת שייעץ לה על אופן הכנת סושי. 

 ₪. 10,000עוז שהה בישראל חודש, ובתמורה לייעוץ שנתן לחברת ירדן היא שילמה לו 

ך רכישת נכס בחו"ל. מחברת ירדן לצור₪  50,000קיבל עוז הלוואה בסך  6.5.2019בנוסף, ביום 

 נקודות( 4)בידי עוז אשרת שהייה בישראל כדין. 

חברת ירדן בע"מ מסתייעת בשיווק המאכלים שלה לחו"ל באמצעות סוכן תושב מקומי ועל כך  .4

 נקודות(  3)₪.  20,000העבירה לו עמלת שיווק בסך 

דיסקונט בגין  ריבית פיגורים לבנק 2018חברת הבניה "קובי הבנאי" צריכה לשלם בשנת המס  .5

פיגור בתשלומי ההלוואה. החברה חייבת לנכות מס במקור מתשלומים בעד שירותים ונכסים 

  . חברת "קובי הבנאי" :2018בשנת 

 לא תנכה מס במקור. .א

 .47%תנכה מס במקור בשיעור  .ב

 .20%תנכה מס במקור בשיעור  .ג

 .30%תנכה מס במקור בשיעור  .ד

 נקודות( 2)
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 שאלה מספר 4-ניהול ספרים- 15 נקודות

 סעיף א

 :03.06.19רונן ששבר את רגלו ונזקק לשהייה ארוכה בבית, התקשר וערך הזמנות שונות ביום 

סוכם כי ההדום יגיע  הוא הזמין מראובן הנגר הדום )=שרפרף(, כדי שיוכל להניח עליו את רגלו. .א

 .07.06.19לראובן הביתה ביום 

 עם כל החברים שהזמין. 06.06.19לערב משעשע הוא הזמין משמעון הקוסם מופע  .ב

, כדי שיעזור לו לקרוא את החטא 05.06.19הוא הזמין את בנימין המתורגמן שיבוא אליו ביום  .ג

 ועונשו בשפה האנגלית.

הוא הזמין חבילת גלידה מיוסי, בעל הקיוסק שמתחת לביתו, המשלוח צריך להגיע בתוך  .ד

 כשעתיים.

 :נתונים נוספים

, ורשם זאת בספר ההזמנות מיד (05.06.19) על בניית הרהיט כעבור יומיים ראובן התחיל לעבוד .א

, וזאת למרות שיועץ המס הבהיר לו כי ניתן לרשום את ההזמנה עם שליחת עם תחילת עבודתו

 המוצר, כלומר יחד עם תעודת המשלוח. 

ערב בבוקר, לאחר שהתקשר לרונן לוודא שההופעה ב 06.06.19שמעון רשם את ההזמנה ביום  .ב

 מוזמנת להתקיים כמתוכנן. 

בנימין הביא את כל פנקסי החשבונות איתו לבית רונן, ורשם את ההזמנה יחד עם רישום  .ג

 החשבונית, כלומר עם קבלת התשלום.

 יוסי רשם את ההזמנה בספר ההזמנות, ברגע שהשליח יצא מהקיוסק עם הגלידה. .ד

 

 נדרש:

התייחס בסעיף הראשון גם לעצתו של יועץ האם נהג כל אחד מבעלי העסקים כנדרש? בתשובתך 

 נקודות( 10נקודות, סה"כ  2המס לראובן.   )כל סעיף 

 

 סעיף ב

 .28.12.18ביום  2018אפרים, בעל חנות בגדים, ערך ספירת מלאי לתום שנת 

 .05.01.19ביום  2018יוסף, יהלומן, ערך ספירת מלאי לתום שנת 

 .27.01.19ביום  2018לתום שנת  מנשה, בעל חנות נעליים, ערך ספירת מלאי

אך שלושתם צירפו  31.12.18איש מהם לא הודיע לפקיד השומה כי ספירת המלאי לא תערך ביום 

 .30.04.19את רשימות ספירת המלאי לדוח השנתי אותו הגישו ביום 

 נקודות(. 3האם כל אחד מהם פעל כראוי?  )נקודה לכל אחד מהנישומים, סה"כ 

 

 סעיף ג

 הוא קמעונאי החייב בניהול קופה רושמת.מר יקיר 

הקופה הרושמת של מר יקיר אינה מדפיסה תאריכים, ועל כן הוא רושם את התאריך בתחילת יום 

האם מר יקיר העבודה. לעיתים הוא רושם זאת בעט שחור, לעיתים בעט אדום ולעיתים בעפרון. 

 (ודותנק 2נוהג כשורה? )
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 ודותנק 15 -אתיקה ופלילים-5מספר שאלה 

 נקודות 9 –פלילי  –חלק א' 

 .22 –ו   20,18ד"ר בר הוא פסיכולוג מצליח בתל אביב ולו שלושה ילדים בני 

, לאבחון לקויות למידה, מתוך 2015הצלחתו ושמו הטוב הובילו אותו לפתיחת קליניקה בשנת 

 פסיכולוגים ומאבחנים. 8מטרה ששמו יביא לקוחות רבים. בקליניקה מועסקים 

 השומה בתל אביב הגיע מידע לפיו ד"ר בר אינו מדווח על מלוא הכנסותיו.למשרד 

התברר כי ד"ר בר הוא מיופה כוח בחשבונות הבנק של  ,בעקבות קבלת המידע הבביקורת שהחל

הופקדו בכל החשבונות  2017בנק של חשבונות הילדים, העלתה כי בשנת השלושת ילדיו. דרישת דפי 

 במזומן.₪  100,00ועוד של לקוחותיו של ד"ר בר בשקים ₪  900,000יחדיו, סך כולל של 

 . חשבונות הבנק2017לשנת  ותיו של ד"ר בר לא נכללו בדוח ההפקדות בחשבונות הבנק של הילדים

 .31.12.2016של הילדים, בהם הוא מיופה כוח הושמטו מהצהרת ההון שהגיש ליום 

חקירות תל אביב, ובנוסף הוזמן בכתב באמצעות ד"ר בר הוזמן טלפונית לדיון במשרדי מס הכנסה 

במסגרת  דואר רשום, אך הוא סירב לקבל את המכתב משליח הדואר. ד"ר בר לא התייצב לדיון.

ד"ר בר שולף מחברת מהמגירה ש מבחיניםהם חיפוש שערכו חוקרי מס הכנסה בביתו של ד"ר בר 

נמצאה מחברת נוספת בה תועדו בחיפוש שערכו החוקרים באותה מגירה ומשליכה לפח האשפה. 

 ההכנסות אשר הופקדו בחשבונות הבנק על שם ילדיו. 

 הסתבר לעובדי הקליניקה כי המס שנוכה ממשכורתם לא הועבר לפקיד השומה. 2018בשנת 

 :נדרש

 נקודות( 7) דונו בכל הסעיפים הפליליים בהם ניתן להאשים את ד"ר בר ונמקו תשובתכם. .א

, אילו ד"ר בר היה מתייצב לדיון ועונה כי אין לו כל קשר תשובתכםמשתנה  הייתהכיצד  .ב

ונמקו את הסעיף הרלוונטי  ציינולחשבונות ילדיו ומעולם לא הפקיד שם כספים? 

 נקודה( 1). תשובתכם

אך היה מודה  2017אילו ד"ר בר לא היה מגיש דוח לשנת  תשובתכםמשתנה  הייתהכיצד  .ג

ות בחשבונות ילדיו מבלי שרשם זאת בספרי במהלך הדיון כי הפקיד כספי הכנס

 נקודה( 1)ונמקו תשובתכם. את הסעיף הרלוונטי  ציינוהחשבונות? 

 

 נקודות 6 –אתיקה  –חלק ב 

לאחרונה הוא החל סתיו ואביב הם חברים טובים מימי הילדות. סתיו הוא יועץ מס כשנתיים, ו

 כמתמחה במשרדו. להעסיק את אביב 

 להיות שותפו למשרד ובלבד שיעלה את הכנסות המשרד בצורה משמעותית.סתיו הציע לאביב 

 20%אביב, שזו שאיפתו מילדות, החליט לפרסם את המשרד ברשתות החברתיות והבטיח הנחה של 

 ללקוחות שיגיעו למשרד באמצעות הפרסום.

 ש.לא חוד רישיונו. 2019סתיו טרוד בענייני המשרד ושכח לשלם את אגרת יועץ המס לשנת 

בארוחת יום שישי בבית הוריו, החליט סתיו להתייעץ עם אחיו גל, יועץ מס מצליח, בנוגע לסוגיה 

 מקצועית שבה נתקל במהלך טיפול בלקוח.

  :נדרש

 דונו בכל הסוגיות האתיות העולות מהקטע הנ"ל בהתאם לחקיקה הרלוונטית.


