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 :לנבחן

 שעות .35משך הבחינה 

 קרא בעיון את כל גיליון השאלות לפני שתיגש לפתרון5
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 :מבנה הבחינה

 
 במחברת א'רון פת   0.%– 0שאלה 

 'בבמחברת פתרון     9.%– 9שאלה 

 'גבמחברת פתרון    %91– 3שאלה 

 'דבמחברת פתרון   .%0– 4שאלה 

 'הבמחברת פתרון    9.%– .שאלה 
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 פתרון במחברת א          

 (ודותנק .0) - 0שאלה מספר 

 נקודות 01 –חלק א' 

 

0 לאחר 110102111 -בתאריך ה 2112אלון בעל מסעדה, הגיש את הדוח השנתי על הכנסותיו לשנת המס 

במס, הוציא כנסתו החייבת לגבי ה לא הושגה הסכמהמספר דיונים שנערכו עם פקיד השומה שבסופם 

שומה לפי מיטב השפיטה, במסגרתה הוגדלה ההכנסה של אלון  1.0102111 -פקיד השומה בתאריך ה

 בגין הכנסות שלא דווחו0  ₪ 111,111של  בסכום

השגה על השומה שהוציא לו פקיד השומה )הנח/י כי  101102111 -אלון הגיש באמצעות מייצגו בתאריך ה

 אלון לא קיבל אורכה להגשת ההשגה(0 כיועץ המס של אלון, הוא פנה אליך בשאלות הבאות: 

 

פקיד השומה אינה חוקית ויש  שהוציאהאם בנסיבות שתוארו לעיל אלון יכול לטעון כי השומה  5א

 בשל טענת התיישנות ?לפסול אותה 

 עד מתי ניתן להגיש את ההשגה ? בהנחה שהשומה הוטלה כדין ,  5ב

במידה ואלון היה מגיש את השגה בזמן )הנח/י תאריך מסוים להגשת ההשגה(, עד מתי פקיד  5ג

 השומה יכול לטפל בהשגה ? 

 ,9109בשנת בשל השמטת הכנסה  לפקודה 991פי סעיף אלון הורשע בעבירה ל 995259102ביום  5ד

 לכלול בדו"ח5 היה צריךאותה 

להוציא שומה לאחר הרשעה , האם ניתן  9109בהנחה שפקיד השומה לא טיפל בדו"ח לשנת 

 ? 9109לשנת 

 

 :ודות נק . –' בחלק 

נקודות לכל שאלה(0 בכל אחת מהשאלות, עלייך לבחור את התשובה הנכונה ביותר  201שאלות ) 2להלן 

 לא תזכה בניקוד מלא(0 –, את הבחירה0 )תשובה ללא נימוק בקצרה ולנמק

 

 0שאלה 

בלבד0  בת זוגתו   ₪ 11,111מהעסק היתה  2111למשה עסק לממכר מוצרי חשמל0 הכנסתו של משה בשנת 

הינה בסכום של  2111ובדת כמנהלת חשבונות במשרד עורכי דין, הכנסתה ממשכורת בשנת של משה ע

11,111 ₪ 0 

 חייבים להגיש דו"ח שנתי למס, באופן מקוון ? האם משה ובת זוגתו

מכיוון שהכנסתו של משה הינה  2111חייבים להגיש דו"ח מקוון למס לשנת  משה ובת זוגתו 5א

 ((10)2-מעסק )הכנסה מ

חייבים בהגשת דו"ח  אינם, אך 2111חייבים להגיש דו"ח למס הכנסה לשנת  זוגתומשה ובת  5ב

 מקוון מאחר שהם יכולים לדרוש חישוב מס נפרד0

 הם חייבים בהגשת דו"ח מקוון0 הכנסה חייבתישנה בת זוגתו מכיוון שלמשה ו 5ג

, מכיוון שלפי התקנות הם לא עברו 2111אינם חייבים בהגשת דו"ח מקוון לשנת  בת זוגתומשה ו 5ד

 0 2111את התקרה המחייבת בהגשת דו"ח מקוון בשנת 
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 9שאלה 

 

לפקיד  210202111מיכל הינה מעצבת פנים מוכרת וידועה במרכז הארץ0 יועץ המס של מיכל הגיש בתאריך 

לאחר שפקיד השומה עיין בדו"ח שהוגש ולא הוצגו בפניו  21110השומה את הדו"ח השנתי שלה לשנת המס 

אסמכתאות לביסוס דרישת הוצאות פרסום שדרשה מיכל בדו"ח השנתי, החליט פקיד לאחר שנדרשו 

לפי מיטב השפיטה  2111השומה שלא להתיר הוצאה זו0 בהתאם לכך, קבע  פקיד השומה בחודש אוגוסט 

מיכל אינה מסכימה עם קביעת   סתה של מיכל בנושא זה0בשומה חלקית את הניכויים המותרים מהכנ

 פקיד השומה בשומה החלקית וכיועץ המס שלה היא פנתה אליך בשאלה, מה ניתן לעשות במצב זה0 

  מה תהיה תשובתך ?

 

יום מיום המצאת הודעת השומה, בהתאם להוראות סעיף  31מיכל יכולה להגיש השגה בכתב תוך  5א

 מה רשאי לערוך שומה לפי מיטב השפיטה על יתרת הכנסתה של מיכל0 )א( לפקודה0 פקיד השו111

בתוקף, מאחר שפקיד השומה אינו רשאי להוציא "שומה חלקית", אלא אם כן  אינההשומה שהוצאה  5ב

 עם הנישום0  בהסכםהיא נעשתה 

יום מיום המצאת הודעת השומה, בהתאם להוראות סעיף  11מיכל יכולה להגיש השגה בכתב תוך  5ג

רשאי לערוך שומה לפי מיטב השפיטה על יתרת הכנסתה של מיכל,  אינו)א( לפקודה0 פקיד השומה 111

 אלא אם קיבל את הסכמתה לכך0 

)ז( לפקודה כ"פעולה 131 פקיד השומה רשאי להוציא "שומה חלקית" על פעולה שנקבעה לפי סעיף 5ד

0 מאחר שדרישת הוצאות פרסום אינה נכנסת להגדרה של "פעולה החייבת בלבדהחייבת בדיווח" 

 לפקודה ולבטל את השומה0  121בדיווח", מיכל יכולה לפנות למנהל להשתמש בסמכותו לפי סעיף 
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 פתרון במחברת ב

 (נקודות .9) – 9 פרשאלה מס

מחברת "ידע  111%-"(, הינה עו"ד מצליחה המתמחה בעולם הנדל"ן0 שיר מחזיקה בשירגב' שיר )להלן: "

"( , שהינה חברה פרטית תושבת ישראל0 לחברה שני תחומי פעילות: מתן ייעוץ החברהלכלל בע"מ" )להלן: "

 משפטי מקוון בתחומי הנדל"ן, והשקעה בנדל"ן מניב0 שיר משמשת כמנכ"לית החברה0 

 :9102שהתרחשו במהלך שנת להלן מספר אירועים 

 

דירות ישנות הפזורות באזור בגוש דן אשר הניבו לה בשנת  12קיבלה שיר ירושה שכללה  2113בשנת  10

0  חוזי השכירות בגין הדירות מתחדשים אחת לשנה0 בכל ₪ 111,111הכנסות שכירות בגובה של  2111

0 במהלך השנים לא הייתה תחלופה פעם כשעוזב שוכר, נוהגת שיר לפרסם את הדירות באתרי האינטרנט

רבה של שוכרים0  מדי שנה מבצעת שיר עבודות תחזוקה  קלות בדירות, וכן מעט עבודות גינון0 בשתיים 

, עקב נזקים שנגרמו מפיצוצים בצנרת ₪ 131,111שיפוץ, בעלות כוללת של  2111מן הדירות בוצע בשנת 

 (נקודות 3)  הדירות0

מהחברה באמצעותו פונים לקוחות לשיר ומבקשים סיוע משפטי  החברה מפעילה אתר אינטרנט, 20

בעניינים שונים הקשורים לתחום הנדל"ן, כגון סיוע בכתיבת חוזי מכר והשכרה, שאלות בענייני רישוי 

"(,  אשר ביקש הקבלןפנה לחברה מנכ"ל חברה קבלנית )להלן: " 310302111בניין, הפקעות ועוד0 ביום 

גן0 לאור היקף הייעוץ הצפוי, )הפרויקט צפוי -ברמת 31רויקט תמ"א סיוע  בליווי משפטי של פ

על חשבון הייעוץ,  ₪ 111,111לקבל מקדמה מידית בסך של  החברה(, ביקשה 101021-להסתיים ב

, עד לסיום הפרויקט0 את סכום המקדמה הפקידה 1012-שישולמו מדי שנה ב ₪ 11,111ובנוסף סך של 

נשא הפיקדון הכנסות ריבית בסך  2111צובר גם ריבית0 במהלך שנת החברה בפיקדון חודשי דולרי ה

 0 ₪ 1,111והכנסות מהפרשי שער בסך  ₪ 11,111

החליט הקבלן לעצור את בניית הפרויקט, עקב עיכובים בהשגת אישורי בנייה0  2111בחודש דצמבר 

תביעה משפטית 0 שיר הגישה ₪ 11,111הקבלן שילם פיצוי לשיר בגין ביטול ההתקשרות עמה בסך 

0 בנוסף קיבלה 2111המגיעים לה לטענתה בגין שנת  ₪ 11,111כנגד הקבלן בדרישה לקבל תוספת של 

 (נקודות 4)  מחברת הביטוח, בגין ביטוח אבדן הכנסות שרכשה0 ₪ 21,111שיר פיצוי בסך 

קומות, אותו ייעדה להשכרה0 חודש לאחר מכן,  11משרדים בן רכשה החברה בנין  310102111ביום   30

התקשרה החברה בהסכם  להשכרת כלל המשרדים בבניין למשך חמש שנים )כשבחוזה השכירות קיימת 

, חברת תוכנה רב לאומית0 החברה תשכור MOOGLEאופציה להארכה לשלוש שנים נוספות(, לחברת 

כן, תפעיל החברה חדר כושר משוכלל המיועד רק לעובדי  חברת ניהול חיצונית לבניין המשרדים כמו

לחודש לכל עובד  ₪ 111הבניין0 העובדים המשתמשים בחדר הכושר ישלמו לחברה תשלום נפרד )

לשנה והם שולמו  ₪ 3,111,111המעוניין להשתמש במתקן(0 דמי השכירות המוסכמים עומדים על סך 

 (נקודות 4) נות להשכרה0 השנים הראשו 3לתקופה של  10302111מראש ביום 

לאור הצלחותיה של שיר בשוק הנדל"ן, פונים אליה לעיתים יזמים צעירים בתחילת דרכם בכדי לקבל  20

סיוע והערכה לאיכות מיזמיהם0 שיר נותנת עצות בשמחה וללא חיוב בתשלום, אולם היזמים הצעירים 

כשיטים ואירוח בבתי מלון0 שווי בוחרים להעניק לעיתים לשיר מתנות, כדוגמת כרטיסים למופעים, ת

 (נקודות 9)  ש"ח0 11,111-מוערך ב 2111המתנות בשנת 

ביצע מיזם משותף עם  1..1פנה לחברה מר יובב, מתווך דירות אשר בשנת   2111בחודש ספטמבר  10

מכל דירה  101%החברה לפיו הוא אמור היה לשלם לה בתמורה לסיוע בניסוח חוזי מכר, שיעור של 

0 יובב מעולם לא שילם לחברה את ₪ 111,111כור0 חובו של יובב לחברה עמד על סך של שיצליח למ

דווח החוב כחוב אבוד בספרי החברה0 בעודו מתכנן לעזוב את הארץ לצמיתות, החליט  2111החוב0 בשנת 



 1 

, בתוספת ריבית והצמדה 2111מר יובב להשיב את כל חובותיו לחייבים0 החוב שולם במלואו בנובמבר 

 (נקודות 3) ₪0 211,111ך בס

מר ג'ון, המועסק כמנהל במחלקת השיווק בחברה, אחראי על שיווק מיזמי נדל"ן בהן משקיעה החברה  10

מחוץ לישראל ובעיקר במזרח אירופה0 מר ג'ון נמצא מרבית השנה מחוץ לישראל0 הוא מתגורר בממוצע 

אביב0 את סופי -ו וילדיו גרים בתלימים בשנה בדירה אשר החברה העמידה לרשותו בבולגריה0 אשת 231

השבוע הם מחלקים כך שלפעמים ג'ון מגיע לישראל ולפעמים משפחתו נוסעת לבולגריה0 משכורתו של 

בגין עסקה גדולה  ₪ 0311,111 בחודש דצמבר קיבל ג'ון בונוס בסך ₪ 111,111, היתה בסך 2111ג'ון בשנת 

 (נקודות 4)  מות השנה0שביצע0 עבודת השיווק מבוצעת על ידו לאורך כל י

, רשמה החברה בדוחותיה 2111החברה נוהגת לחלק את עודפיה בכל תום שנה0 לקראת תום שנת  10

  MOOGLLEבגין הנכס המושכר לחברת  ₪ 1,111,111הכספיים, הכנסות משערוך נדל"ן להשקעה בסך 

 (נקודות 9 ) (021110 )מלבד הכנסה זו, לא צפוי רווח בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 

0 הדיבידנד ₪ 1,111,111הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך  3101202111בתאריך  10

 (נקודות 3)  1020211.0חולק בפועל ביום  

 

 נדרש: 

 

 אצל שיר והחברה: 9102בשנת  ההכנסותדון/י בהשלכות המס במישור 

התייחס/י בתשובתך למקור ההכנסה, מקום הפקת ההכנסה, מועד החיוב, שיעורי המס ונמק את תשובתך 

 תוך ציון סעיפי חוק ופסיקה רלוונטיים5 
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 פתרון במחברת ג 
 נקודות(  91) – 3שאלה 

הכנסותיו והפסדיו איש עסקים ידוע ומוכר0 קובי הוא בעל עסקים רבים0 להלן פירוט תושב ישראל, קובי הוא 

 :2111ו  2111של קובי בארץ ובעולם לפני ביצוע קיזוזים כלשהם בשנים 

 

 נקודות( 2) 9102שנת 
 

 ביאור  בשקלים   תיאור הפעילות
  50,000 הכנסה מחנות לדברי מתיקה בישראל

  (20,000) הפסד מהשכרת דירה בלונדון 

  23,000 ברומניהנשלט הכנסות מעסק להכנת שוקולד 
  10,000 דיבידנד )בעל מניה מהותי( בישראל

 1 (31,111) מחברה משפחתית בישראלעסקי הפסד לצרכי מס 
  12,000 הכנסה מתמלוגים משוויץ
 2 75,000 הכנסות מהגרלות בישראל

  5,000 הכנסה מהשכרת בניין בגרמניה
 3 50,000 הכנסות מהשכרת דירה בתל אביב

 4 (14,000) מארה"ב UBSהוצאות מימון על הלוואה  מבנק 
  (35,000) 2111הפסד  מחוץ לישראל מעסק נשלט בישראל מועבר משנת 

  (10,000) הפסד מהשכרה בניין בניו יורק שנובע מפחת
   

   שנת 9102 )00 נקודות(
   

 ביאור בשקלים  תיאור הפעילות

  11,500 הכנסות מדמי ייעוץ מעסק בפורטוגל
  5,000 הכנסות מדיבידנד )אינו בעל מניות מהותי( ברומניה

 1 25,000 הכנסה מחברה משפחתית בישראל

  45,000 מכירת מבנה תעשייתי בצרפת ששימש לעסק

  (35,000) הפסד מהגרלות בבורגס
  39,000 חלקו של קובי -הכנסה מחברת בית בישראל

  30,000 מכירת בניין בניו יורק
 4 17,000 מארה"ב UBSהכנסות מימון על הלוואה  מבנק 

  ((37,000 הפסד מחנות לדברי מתיקה בישראל
  (20,000) הפסד ריבית העולה לכדי לעסק בישראל

  (85,000) ברומניהנשלט הפסד מעסק להכנת שוקולד 

  (20,000) הפסד שכירות ממבנה בבולגריה
 

 :לצורכי הפתרון נתונים נוספיםביאורים ו

 00 קובי הוא הנישום המייצג21%מחזיקה  בת זוגתובחברה משפחתית,  11%קובי הוא בעל מניות בשיעור  -1

 ₪0 21,111הינה  2111תקרת הפטור להגרלות בשנת  -הנח -2

 ₪0 21,111הינה  תקרת הפטור השנתית להשכרת דירות למגורים  -הנח -3

 0לכדי עסק הן עבור פעילות שעולההוצאות המימון  -הנח -2

 

 נדרש:

מעוניין להגיע לתוצאת  תוך הנחה כי קובי , 9102ו  9102לשנות המס   קוביקבע את הכנסתו החייבת של  

 5ופסיקה סעיפי פקודה רלוונטייםציין בפתרון 5 יש לתהמס האופטימאלי
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 פתרון במחברת ד

 נקודות( .0) 4שאלה מספר 

0 בבעלות החברה מפעל לייצור דברי מתיקה0  10102111 -הוקמה ביום ה החברה"(חברת לביא בע"מ )להלן: "

בנוסף, בבעלותה מספר נכסי נדל"ן  וכן תיק ני"ע0   החברה מוחזקת בחלקים שווים על ידי בני הזוג רווית 

הגישה החברה בקשה להיחשב כ"חברה משפחתית" החל מיום התאגדותה0  210102111 -ותמיר0 בתאריך ה

 לרשום את תמיר כנישום המייצג0  החברה ביקשה

"(0 כחודשיים לאחר מכן, הגישה חברת גאיההקים תמיר את חברת גאיה בע"מ )להלן: "  0102111. -ביום ה

 חברת גאיה בקשה לפקיד השומה להיחשב כ"חברת בית"0 תמיר מחזיק במלוא הון המניות של חברת גאיה0 

ם בחיפה0 בו ביום, השכירה חברת גאיה את הבניין כחודש לאחר הקמתה רכשה חברת גאיה בניין משרדי

בתל אביב  ניםחניוושה לשרכשה חברת גאיה  .1030211 -שנים0 ביום ה 11קופה של צד שלישי לתבמלואו ל

 כי מצוקת החניה בתל אביב תגבר בשנים הקרובות0 הוזאת מתוך ציפיי

 "(0 השותפותמשותפות המחזיקה במפעל לייצור עוגות )להלן: " 31%-רכש תמיר כ 10102111 -בנוסף, ביום ה 

 להלן נתונים נוספים לגבי הכנסותיהם של החברה, חברת גאיה, השותפות ותמיר 

 :9102-9102לשנות המס 

 9102 9102 ביאור 

    החברה

 (21,111) 111,111 0 רווח/)הפסד( מעסק

 11,111 (211,111)  רווח/ הפסד מהשכרת חנות ברמת גן     

 121,111 121,111 .,9 הכנסה מהשכרת דירת מגורים בתל אביב

 31,111 11,111  הכנסת ריבית מאג"ח ני"ע חברה זרה )החזקה זניחה(

    תמיר

 (11,111) 211,111 3,3 רווח/הפסד מהשכרת דירה בפריז 

 111,111 111,111  זניחה(רווח הון מני"ע )החזקה 

    חברת גאיה

 311,111 211,111  רווח מהשכרת מבנה משרדים בחיפה

 11,111   רווח מהשכרת חניון בתל אביב

    שותפות

 11,111 31,111 4 רווח/הפסד מעסק
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 באורים ונתונים נוספים:

 :9102שנת 

  )הנח כי  ₪ 111,111הרווח מעסק הינו לאחר קיזוז הפסד הון ממכירת ני"ע בבורסה בסך  2111בשנת  -1

 מדובר בהחזקה זניחה(0 

 הנח כי אין הוצאות בגין דירה זו0  -2

 נדרשו הוצאות פחת בלבד0 -3

בת לטוין תשלום ביטוח חיים של השותפים בג ₪ 21,111השותפות ניכתה הוצאות בסך  2111בשנת  -2

 השותפות0 

 :9102שנת 

 הנח כי אין הוצאות בגין דירה זו0  -1

 נדרשו הוצאות פחת בלבד0  -1

 
 נדרש:

  א לפקודת מס הכנסה, בכל 534 האם חברת לביא בע"מ יכולה להיחשב "חברה משפחתית" ,על פי סעיף 0

 (5ודותנק 9? נמק את תשובתך )9102-9102 אחת מהשנים     

 לפקודת מס הכנסה, בכל אחת  534 האם חברת גאיה בע"מ יכולה להיחשב "חברת בית", על פי סעיף 9

 (5  ודותנק 9? נמק את תשובתך )9102-9102 מהשנים     

הכנסתם החייבת וחבות המס )באופן מיטבי( של תמיר, החברה וחברת מהי  9102-9102לשנים 5 קבע 3

הנח כי שיעור המס  רלוונטית5 פרט/י ונמק/י את חישוביך5 , תוך הפניה להוראות חוק ופסיקה גאיה

 (5 ודותנק 2) 42%הינו  9102-9102השולי של תמיר בשנים 

-החל מיום ה 011%במידה ותמיר הינו נכה לצמיתות בשיעור של  53 כיצד תשתנה תשובתך לנדרש 4

 (5ודותנק 9, אין צורך לערוך חישובים ) ? פרט/י ונמק/י 05059102

  



 . 

 פתרון במחברת ה            

 נקודות( .9) – .שאלה 

ערן  -מרצה בכירה למשפטים באוניברסיטת בר אילן0 בן זוגה של  עופרי  הינה  גברת עופרי, תושבת ישראל,

"( החברהשחר של יום חדש בע"מ ) להלן: "-מההון המניות המונפק והנפרע של חברת  111% -מחזיק ב

 שעוסקת בשיווק צעצועים וצילום0 ערן עובד בחברה כמנהל מחלקת הצילום0    

החברה החליטה לרכוש מעופרי את הזכויות 0 ""הפיל המעופף –עופרי כתבה סיפור ילדים  2111בשנת  -1

 ת לשלושהעל כל ספר שיימכר עופרי תיהיה זכאיסוכם כי בנוסף ,  ₪אלפי  111,111לשיווק הספר בסך של 

 נקודות ( 3)    0ספרים 1,111נמכרו  02111 בשנת  שקלים

0 החברה  ₪ 211,111של החברה0  המלאי שנשרף הינו בעלות של  יפרצה שריפה במרכז הלוגיסט 2111ני ביו -2

החברה   2111, ביולי לאחר השריפהסמוך  מהסכום בלבד0  11%קיבלה פיצוי במחברת הביטוח על 

החברה  -לשלושת המחסנים ₪ 111,111של בסכום שנים , שלושה מחסנים  11לתקופה של חכור החליטה ל

 ניםלצורך התאמת המחסשילמה מראש עבור תקופת החכירה במעמד החתימה על הסכם החכירה0 בנוסף 

 קודות(נ 2)  ₪0 31,111לצורכי החברה , היא שיפצה את המחסנים בעלות כוללת של 

לצורך כך נטלה החברה הלוואה ממרלן , אחותו של ערן  ₪ 111,111החברה חילקה דיבידנד לערן בסך של  -3

והוצאות הפרשי  ₪ 11,111בגין ההלוואה הסתכמו לסך של ריבית הוצאות ה 2111ותושבת רומניה 0 בשנת 

 נקודות (  4 ) 211.0  אפריל0 ההוצאות שולמו למרלן ב₪ 3,111השער הסתכמו לסך של 

לכנס באילת 0 במהלך הכנס הבחין  2111מצליח שהגיע בינואר בוב , תושב אוסטריה , הינו  איש עסקים  -2

בתערוכת צילום שערך ערן במלון בו שהה0 בוב התלהב מאוד מהתמונות של ערן בתערוכה והחליט לרכוש 

0 בוב שהיה שמח מאוד מהתמונות ₪ 111,111את כל התמונות למשרדיו שבאוסטריה בעלות כוללת של 

וחלט כי ערן יהיה זכאי לתמורה מכור תמונות זהות לאיש מלבדו ולכן ההיה מעוניין שערן לא ישרכש,  

לערן בוב קיבל את התמונות לחדרו ומסר  קבצי המקור של התמונות0בגין  ₪ 111,111של נוספת בסך 

למרבה הצער התמונות נגנבו במהלך הטיסה 0 2111ש"ח לפירעון בדצמבר  111,111המחאות על סך של 

0 בפועל בוב נאלץ לפתח ולהדפיס את התמונות באוסטריה בעלות כוללת של חזרה של בוב לאוסטריה

 2111שנת צילום ב, סה"כ הוצאות  פרסום מחלקת ₪ 11,111עלות הקמת התערוכה הינה 0    ₪ 211,111

 (נקודות 3) ש"ח 0 11,111הסתכמו לסך של 

אך לא הצליח להשיג תשובה מכיוון שהמחאות לא נפרעו טלפונית ערן ניסה לאתר את בוב  .211בינואר  -1

בצער רב נודע לו שבוב נפטר ואין אפשרות , וס לאוסטריה לצורכי גביית הכספיםהחליט לט מבוב0 ערן

 נקודות(  3) 0 ₪ 1,111ועלות השהייה הסתכמה בסך של  ₪ 11,111עלות הטיסה הינה לקבל את הכספים0 

במרץ יועצי המס ושולמו ל ₪ 11,111הסתכמו בסך של  2111הוצאות החברה בקשר להכנת הדו"חות  -1

 נקודות( 9) 0 .211

יועץ 0 , משכר עבודה בחברה, הסתכמה בסך של ארבע וחצי מיליון שקלים 2111הכנסתו של ערן בשנת  -1

של החברה טען כי ניתן להתיר הוצאה בחברה  בשל עלות שכרו של ערן עד שני מיליון וחצי שקלים המס 

  נקודות( 3) בלבד0 

  נדרש:

5 יש לאזכר סעיפי 9102האירוע  בשנת  בגוף מהנישומים אחד כל במישור ההוצאות אצל המס בהיבטי י/דון

 5 םחוק / תקנות ופסיקה רלוונטיי

 

 הצלחה!!!ב


