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 שאלון בחינה במסים א' ליועצי מס

 2020 קיץמועד 
 :לנבחן

 שעות. 3.5משך הבחינה 

 

 מבנה הבחינה

 1במחברת פתרון         - 15% -הליכי שומה  -1שאלה 

 2במחברת פתרון             - 25%-הכנסות  -2שאלה 

 3במחברת פתרון        - 20%-קיזוז הפסדים -3שאלה 

 4במחברת פתרון      -15% -מיסוי תאגידים -4שאלה 

 5במחברת פתרון                  - 25% -הוצאות -5שאלה 

 

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

 : נא לפתור את השאלות במחברות המתאימות בלבד!!!הערה

 

 בהצלחה
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 נקודות( 15) הליכי שומה  – 1שאלה מספר  

 :ודות נק 10 –חלק א' 

נקודות לכל שאלה(. בכל אחת מהשאלות, עלייך לבחור את התשובה  2.5שאלות ) 4להלן 

 לא תזכה בניקוד מלא(. –, את הבחירה. )תשובה ללא נימוק בקצרה ולנמקהנכונה ביותר 

 1 נדרש

גיא,  -נולד לבני הזוג ילד  2000דינה ובן זוגה מתגוררים באזור המרכז ומועסקים כשכירים. בשנת 

פנה זמר מפורסם  2017גיא  התגלה כבעל כשרון גדול מאוד בתחום המוזיקה.  בתחילת שנת המס 

שני שירים  2017בתחום המוזיקה הקלאסית לגיא, וביקש ממנו להלחין עבורו עד חודש אוקטובר 

כתב. גיא שמח מאוד על ההזדמנות שנפלה בחלקו להביא לידי ביטוי את כישוריו המוזיקליים, ש

ועמל רבות על מנת להלחין את שני השירים, במסגרת לוח הזמנים כאמור. בתמורה להלחנת השירים 

הוריו של גיא פנו אליך בשאלה האם גיא חייב בהגשת דו"ח למס ₪.    56,000קיבל גיא סכום של 

 ה.  הכנס

 מה תהיה תשובתך ?  

שנה והכנסתו החייבת  18גיא פטור מהגשת דו"ח למס הכנסה מאחר שבשנת המס טרם מלאו לו  .א

 ₪.  81,220אינה עולה על סכום של 

גיא חייב בהגשת דו"ח למס הכנסה מאחר שבשנת המס הייתה לו הכנסה חייבת. גיא זכאי  .ב

 ב לפקודה.  40לנקודת זיכוי נער לפי סעיף 

 פטור מהגשת דו"ח למס הכנסה, מאחר שהכנסתו החייבת אינה מגיעה לסף החייב במס.גיא  .ג

גיא חייב בהגשת דו"ח למס הכנסה מאחר שבשנת המס הייתה לו הכנסה חייבת והוריו שכירים  .ד

 שאינם חייבים בהגשת דו"ח.

 

 2 נדרש

ראובן שומה לפי , פקיד השומה הוציא ל 12.5.2016בתאריך  2014את הדוח לשנת המס  הגישראובן 

-. ראובן הגיש השגה מנומקת ובכתב בתאריך 17.4.2020 -מיטב השפיטה שלא בהסכם בתאריך ה

 ? 2014לשנת המס בצו שומה  להוציאמהו המועד האחרון שבו פקיד השומה רשאי .   10.5.2020

 31.12.2021 –עד ל  .א

 . 10.5.2021 -עד ל .ב

 31.12.2020 -עד ל .ג

 17.4.2021 -עד ל .ד

 

 3 נדרש

נערכה בחברה ביקורת  2017לאה בעלת חברה העוסקת במכירה והשכרת שמלות כלה. ביוני 

ניהול ספרים, שבמהלכה נמצאו סטיות מהותיות מהוראות ניהול ספרים והתברר כי הספרים 

)ב( 152פקיד השומה הוציא צו לפי סעיף  2019אינם מבוקרים על ידי רו"ח מבקר. במהלך שנת 
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הגישה ערעור על פסילת הספרים יחד עם הערעור לבית המשפט על הצו .  לאה 2017לשנת המס 

. בנוסף לאה טענה כי השומה בצו שהוצאה לה מופרזת וחובת הראיה שהשומה לא 2017לשנת 

מופרזת חלה על פקיד השומה.  פקיד השומה טוען כי על לאה חלה חובת הראיה שהשומה 

 ה מופרזת ?קבע/י, על מי חלה חובת הראיה שהשוממופרזת.   

חובת הראיה חלה על פקיד השומה מאחר שהוציא שומה לפי מיטב השפיטה, ועליו  .א

 להוכיח את טענותיו ולהצדיק את החלטתו.

חובת הראיה חלה על לאה מאחר שפנקסיה נמצאו בלתי קבילים, ומכוון שברשותה  .ב

 המסמכים והניירות שיכולים לסייע לה לתמוך בטענותיו.

יד השומה, מאחר שטרם נקבע ב"קביעה סופית" כי פנקסי חובת הראיה חלה על פק .ג

 העסק של לאה בלתי קבילים.

חובת הראיה חלה על לאה מכיוון שפנקסי העסק נמצאו בלתי קבילים עקב סטיות  .ד

  ידי רו"ח מבקר.-בוקרו על לאמהותיות מהוראות ניהול ספרים והספרים שלה 

 

 4 נדרש

בחר מבין הפעולות המפורטות להלן את הפעולה שהינה בגדר "פעולה החייבת בדיווח", יש 

 לבסס את תשובתך על סעיף בפקודה ותקנותיה. 

לפחות מאמצעי השליטה, במהלך  50%רכישת אמצעי שליטה בחבר בני אדם בשיעור של  .א

ליטה חודשים רצופים ובלבד שלחבר בני האדם שבו נרכשו אמצעי הש 24תקופה של 

לפחות, הניתן לקיזוז לפי הפקודה, וזאת עד לתום תקופת ₪ מיליון  3הפסד בסכום של 

  הרכישה.

בשל ניהול, אם בעקבות התשלום פחת ₪ מיליון  2.5תשלום לקרוב בסכום כולל של  .ב

 סכום המס שהיה משתלם על התשלום האמור והתשלום מהווה הכנסה בידי הקרוב.

 לפחות.₪  800,000מחילת חוב לקרוב בסכום של  .ג

מכירת נכס לקרוב במכירה פטורה ממס, בתוך ארבע שנים מהיום שהנכס הגיע לידו  .ד

 שהיה למוכר.₪ מיליון  3וכנגד הרווח או ההכנסה, קוזז הפסד בסכום של 

 

 (ודותנק 5 חלק ב )

    . 2016לפקיד השומה, את הדו"ח השנתי לשנת המס  26.4.2018תאריך בני הזוג ישראלי הגישו ב .1

 ? 2016מהו המועד האחרון שבו פקיד השומה רשאי לערוך שומה לשנת המס 

קבע לפי מיטב שפיטתו פקיד השומה  בפקודת מס הכנסה, בהנחה שבתוך התקופה הקבועה  .2

חשבונית שנפלה  ניתן לתקן טעותמהו המועד האחרון בו  בהסכם,את סכום הכנסה החייבת 

 הפטורים ? או  זיכויים, הבחישוב הניכויים
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  :נקודות( 25)הכנסות  -  2שאלה מספר 

ליאורה היא קוסמטיקאית מצליחה ומובילה בתחומה, ליאורה מחזיקה במלוא מניותיה של חברת 

בנוסף  .ירושליםרשת מרפאות לטיפולים קוסמטיים באזור  (. לחברה"החברה")להלן:  "הכי יפה"

ירושלים", חברה לייצור מוצרים קוסמטיים מניותיה של חברת "מעבדות הון במלוא ליאורה מחזיקה 

 בשנים התרחשו אשר אירועים מספר להלן ליאורה לא עובדת בחברות. "(.חברת המעבדות)להלן: "

2018-2019: 

טיפול פילינג שבועי מקיף, הכולל עיסוי פנים וראש )לא בעצמה( ליאורה מעניקה  2019החל מינואר  .1

ממרפאות הרשת לבחירתן. בנוסף חגגה ליאורה מסיבת בת לאחותה ולשתי האחייניות שלה, באחת 

מצווה לאחייניתה בסניף המרכזי, כל אחת מאורחות המסיבה קיבלה שי, קרם פנים יוקרתי  אשר 

מחיר קרם הפנים שהוענק ₪.  100,000יוצר ע"י חברת המעבדות. מחיר הטיפולים שניתנו בחינם: 

ברת המעבדות, רכשה אותו החברה במחיר עלות )היות והקרם יוצר ע"י ח₪  30,000לאורחות: 

 נקודות( ₪4(. ) 15,000הייצור בסך של 

התגלה כי הלבורנטית במעבדת ייצור קרם עיניים בחברת המעבדות, התקשרה עם יועץ  2018ביוני  .2

קוסמטיקה בכיר בחברה. כחלק מהסיכום בין השניים, גנבה הלבורנטית חומרי גלם מן המעבדה 

וזאת מבלי לדווח על כך בחברה. על ₪  500,000של דבר ע"י היועץ הבכיר תמורת  אשר נמכרו בסופו

מנת לטשטש את עקבותיה מהלה הלבורנטית את הקרמים באלכוהול זול. לאחר שהדבר התגלה 

תבעה החברה את היועץ, הסירה את כל מוצרי קרם העיניים מן המדפים, ותבעה את פוליסת הביטוח 

 150,000וחברת הביטוח העבירה לחברה סך של ₪,  300,000היועץ לחברה שילם  2019שלה. בדצמבר 

 נקודות( 3)כחלק מהכיסוי הביטוחי של החברה. ₪ 

בבקשה להתקדם , 2018במהלך שנת קוסמטיקאית מעולה המועסקת בחברה פנתה לליאורה  רחל, .3

התקשרות על פי הסכם האביב. -בחברה. ליאורה הציעה לרחל לנהל מרפאה חדשה של הרשת בתל

בתנאי שתהיה אליה גישה אך תבחר בעצמה את מיקום המרפאה,  תעבוד כעצמאית, ביניהן רחל

כן רחל תהיה רשאית לבחור בעצמה את עובדיה, רחל תחויב לרשום -נוחה בתחבורה ציבורית. כמו

שעות שבועיות, ותמלא דיווח שעות  45-את שם החברה על דלת המרפאה. רחל תעבוד לא פחות מ

שיועבר למנהל כוח האדם בחברה. רחל תהיה מחויבת לקדם את מוצרי הטיפוח של חברת  שבועי

המעבדות. רחל תקבל הכנסה חודשית שתחושב כעמלה מכמות המטופלים, כאשר ככל שכמות 

המטופלים תגדל שיעור העמלה יגדל אף הוא. החברה מתחייבת להשלים מדי שנה את ההפרשות 

 2019. ביוני 250,000₪ היתה בסך  2019חל. הכנסתה של רחל בשנת הסוציאליות לקרן הפנסיה של ר

, כיוון שלדעתה העמלות אשר היא הודיעה רחל לליאורה כי היא מעוניינת להפסיק את ההתקשרות

לעסוק בתחום  תמורת התחייבותה של רחל שלא₪  150,000ליאורה שילמה לרחל  מקבלת נמוכות.

 נקודות( 4) שנים.  3משך ובירושלים בבתל אביב  הקוסמטיקה

חומרים חומר חדשני המשמש כנוזל הפיתחה אגב טעות במהילת  ,שרה, עובדת בחברת המעבדות .4

מתאים לשימוש בחדרי ניתוח. ליאורה קראה לחומר החדש "אלכופלא" והוא החיטוי בעל ריח נפלא 

בגובה הפיתוח בגין תשלום מיוחד כפרס על הצלחתה, נרשם כפטנט בישראל ובצרפת. שרה קיבלה 

חברת המעבדות העניקה זכויות שימוש בידע לייצור ה"אלכופלא" לשתי חברות ₪.  300,000

 4). 1.1.19-שנים התקבלו מראש ב 5-ל₪   5,000,000בסך מזכויות השימוש באירופה. ההכנסות 

 נקודות(
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מצאה ליאורה פגם בתקנות הרגולציה של ייצור מוצרי קוסמטיקה והגישה תובענה  2018בשנת  .5

ייצוגית נגד משרד הבריאות. ליאורה שימשה כתובעת הייצוגית בתובענה. חלקה בהוצאות ההליך 

ניתנה הכרעת ביהמ"ש  2019מומן על ידי חברת המעבדות. בתחילת שנת ₪,  30,000המשפטי, בסך 

₪  50,000ש"ח לכל תובע. ליאורה קיבלה   40,000התקבל פיצוי כספי בסך של  30.06.19ובתאריך 

  נקודות( 3)נוספים עבור ניהול התובענה. 

מהמשרד לעסקים קטנים ובינוניים ₪  120,000קיבלה ליאורה פרס כספי בסך  2018בחודש דצמבר  .6

הוזמנה  2019ס, במרץ על תרומתה לעידוד ופיתוח ענף הקוסמטיקה בארץ. בעקבות קבלת הפר

ליאורה להעביר הרצאה בכנס השנתי של התעשייה המסורתית אשר התקיים בספרד, תמורת 

 נקודות( 3). 1:4יורו. שער היורו עמד על  15,000ההרצאה קיבלה ליאורה 

השכירה החברה לחברת  2018דונם. בשנת  2בבעלות החברה קרקע פנויה באזור בית שמש בשטח של  .7

שנים. דמי  10למשך ₪  1,000קרקע בתמורה לדמי שכירות חודשיים בסך של המעבדות את ה

השכירות ישולמו כולם, בתשלום אחד, בשנה העשירית. במסגרת הסכם השכירות התחייבה חברת 

קומות על הקרקע. המבנה ישמש את חברת המעבדות להפעלת מעבדה  3המעבדות להקים מבנה בן 

 נקודות( 4)₪.  2,000,000הסתכמו לסך של  2019תום שנת נוספת. עלויות הבניה, שהסתיימה ב

 

 

 

  :נדרש

 מהנישומים אחד כל אצל 2019-ו 2018 שניםבלבד ל ההכנסות במישור המס בהשלכות י/דון

 .בשאלה המופיעים

 ציון תוך ,המס שיעוריו החיוב מועד, ההכנסה הפקת מקום, ההכנסה למקור בתשובתך י/התייחס

 .  רלוונטיים ופסיקה חוק סעיפי
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 נקודות( 20) קיזוז הפסדים – 3שאלה 
 

. ללביא מספר נכסים מניבים בארץ ובחו"ל וזאת מצליח לביא תושב ישראל, הינו איש עסקים 

  .YOOבנוסף לעסקים אותם הוא מנהל ממשרדיו במגדל היוקרתי 

 :כדלקמן 2019 – 2018להלן פירוט הכנסותיו והפסדיו של לביא בשנות המס  

 הערות 2018שנת  נקודות( 11תיאור הפעילות  )

 הכנסות ללביא בעל מניות בחברת קופידו בע"מ

 35,000 (1)ט3דירה בישראל לפי במזקיפת שווי שימוש 
 

 15,000 דיבידנד מחברה פרטית "נעשה ונצליח" בע"מ בבעלות מלאה
 

(75,000) הפסד מעסקת אקראי במקרקעין  
 

 )12,000( ביבנה הפסד מהשכרת מבנה משרדים
 

(30,000) הפסד מהשכרת כדור פורח  1 

 (50,000) 2017בישראל מועבר משנת  נשלטהפסד  מחוץ לישראל מעסק 
 

(30,000) הפסד מחנות "בית לכל" בתל אביב  
 

 37,000 קדון בבנק בישראליהכנסה מריבית פ
 

 100,000 הכנסה מדיבידנד מיפן
 

 2 60,000 לצרכי עסק בגרמניהרווח הון ממכירת מבנה ששימש 

(57,000) מקורו בהוצאות אחזקה –הפסד מהשכרת מבנה בתאילנד   
 

(25,000) הפסד מהשכרת מבנה בגרמניה  3 

 4 50,000 הכנסות מעסק בהונג קונג

(000100,) הפסד מעסק מהודו  5 

 

 

 

 

 

 

 

   



7 
 

 

 

 :נתונים נוספים

 

 :נדרש

, תוך הנחה כי לביא מעוניין להגיע לתוצאת  2019 -ו  2018קבע את הכנסתו החייבת של לביא לשנות המס 

 תרון סעיפי פקודה רלוונטיים ופסיקה.. יש לציין בפהמס האופטימאלית

 

 

 

 הערות 2019שנת  נקודות( 9תיאור הפעילות  )

 6 80,000 בהגרלה במפעל הפיס בישראלהכנסה מזכייה 

 20,000 הכנסה מהשכרת מבנה משרדים ביבנה
 

 35,000 הכנסה מהשכרת כדור פורח
 

 65,000 הכנסות מעסק ביפן
 

 7 (68,000) הפסד מחברה בארגנטינה

 42,000 הכנסות ריבית מבנק בשוויץ
 

 25,000 הכנסות מדיבידנד )אינו בעל מניות מהותי( בבוסנייה
 

 הכנסות מחברת ארנק בישראל

 22,000 א62המחויבות כהכנסה מיגיעה אישית בהתאם לסעיף  
 

(31,000) הפסד  ממתן זכות שימוש בשם מסחרי  בחו"ל  
 

(50,000) הפסד מעסק נשלט בקמבודיה  8 

 ש"ח מסכום ההפסד מקורו בפחת.  15,000-כ .1

 . 31.12.18להלן נמכר לצד ג' בגרמניה, ביום  3המבנה שהושכר בסעיף  .2

ש"ח( נובע מהוצאות מימון  10,000ש"ח מתוך סכום ההפסד מקורו בפחת, היתר ) 15,000 .3

 ואחזקת הנכס

 מדובר בעסק שאינו נשלט מישראל .4

 מדובר בעסק נשלט מישראל. .5

 ₪ 50,000הינה  2018תקרת הפטור להגרלות בשנת .6

 שאינו נשלט מישראל מדובר בעסק .7

 מדבור בעסק נשלט מישראל. .8
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 נקודות( 15)מיסוי תאגידים   -  4מספר  שאלה

. החברה עוסקת במחקר  15.2.2016הוקמה בתאריך  החברה"(חברת הקומונה  בע"מ )להלן: "

ופיתוח וכן במתן שירותים בתחום הסייבר לחברות המובילות במשק.  החברה מוחזקת בחלקים 

 שווים על ידי האחים ברק, דולב וטומי.   

הגישה החברה בקשה להיחשב כ"חברה משפחתית" החל מיום התאגדותה.  15.4.2016בתאריך 

 החברה ביקשה לרשום את ברק כנישום המייצג. 

. כחודש  לאחר מכן, הגישה  15.4.2018 בתאריך "( הוקמה שפיראחברת חברת שפירא בע"מ )להלן: "

שפירא מוחזקת בחלקים שווים  חברת שפירא בקשה לפקיד השומה להיחשב כ"חברת בית".  חברת

 על ידי האחים ברק, דולב וטומי. 

מספר ימים ספורים לאחר הקמתה, רכשה חברת שפירא קומת משרדים בתל אביב. עוד באותו יום 

 שנים.  5שרכשה את קומת המשרדים כאמור, מצאה שוכר לכל קומת המשרדים  לתקופה של 

פתה למכירת קומת המשרדים למשקיע תושב קיבלה חברת שפירא הצעה מ 31.10.2019בתאריך 

חברת שפירא החלה  3.12.2020 בתאריךחוץ. למחרת  נחתם הסכם למכירת קומת המשרדים. 

 .   2021בפירוק מרצון ופורקה סופית במרץ 

 :2019-2018להלן נתונים נוספים לגבי הכנסותיהם של החברה, חברת שפירא וברק לשנות המס 

    2019      2018       ביאור 

    החברה

 (20,000) 150,000  רווח/)הפסד( מעסק

 - ? 1 רווח/)הפסד( הלוואה 

 120,000 (50,000)  רווח/)הפסד( הון מני"ע )החזקה זניחה(

    ברק

  ( 100,000) 2 ( 2017הפסד מועבר מעסק )שהתגבש בשנת 

 (30,000) 90,000 3,4 רווח/)הפסד( מהשכרת דירה בלונדון  

 80,000 80,000  הכנסת ריבית מאג"ח של חברה זרה )החזקה זניחה(

  50,000  רווח/)הפסד( מהשכרת חנות בירושלים 

    חברת שפירא

 40,000 (30,000)  רווח/)הפסד(  מהשכרת קומת משרדים 

 200,000   שבח ממכירת קומת המשרדים 
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 :באורים ונתונים נוספים

תושבת לחברת בת ), ₪ 500,000החברה הלוואה למשך שנה בסך העניקה  1.1.2018ביום ה  .1

ותיפרע בתשלום אחד   5%ישראל בבעלותה המלאה . ההלוואה נושאת ריבית שנתית של 

(. לצורך מימון מתן ההלוואה גייסה החברה הלוואה בסכום זהה 31.12.2018בתום השנה )

 . 10%מהבנק בשיעור ריבית שנתית של 

 מהפעלת בר בתל אביב.  2017 הפסד שוטף מעסק בשנת .2

 נדרשו הוצאות פחת בלבד.הסכומים לאחר ש .3

 

 :נדרש

   א לפקודה, בכל 64האם חברת הקומונה בע"מ יכולה להיחשב "חברה משפחתית" ,על פי סעיף  . 1

 (ודותנק 2)  .? נמק את תשובתך2018-2019אחת מהשנים 

   לפקודה, בכל אחת מהשנים  64האם חברת שפירא בע"מ יכולה להיחשב "חברת בית", על פי סעיף  . 2

 (  ודותנק 3)  .? נמק את תשובתך 2018-2019

 קבע את הכנסתם החייבת וחבות המס )באופן מיטבי( של ברק, החברה וחברת שפירא   . 3

 וונטית. פרט/י ונמק/י את חישוביך., תוך הפניה להוראות חוק ופסיקה רל2018-2019לשנים      

 (ודותנק 8) . 47%הינו  2018-2019הנח כי שיעור המס השולי של ברק בשנים      
 

  מכר טומי מחצית ממניותיו לחברו  1.9.2019במידה וביום ה  3כיצד תשתנה תשובתך לנדרש  . 4

 (ודותנק 2)   .הטוב עופרי?  פרט/י ונמק/י, אין צורך לערוך חישובים      
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 נקודות( 25)הוצאות  -  5מספר  שאלה

"(. החברהבחברת מדעים בע"מ ) להלן: " 2014מדענית מוכשרת שעובדת כשכירה משנת ינה קרן ה

 החברה עוסקת בחידושים והמצאות מדעיות בתחום החקלאות וצמחי הבר. 

בתאריך ₪,  800,000חברה זרה, תושבת קפריסין בסך של  -נטלה הלוואה מחברת האםהחברה  .1

מהקרן , מידי  5%. בהתאם לתנאי הלוואה, על החברה לשלם ריבית בשיעור של 2009ביוני  30

שילמה החברה  לא 2018ביוני  30-בשנים.   10ביוני והקרן תוחזר בדולר בתום  30שנה בתאריך 

תאריך את הריבית בעקבות מצוקת מזומנים וביקשה דחייה של שנה בתשלום הריבית כאמור. ב

, שילמה החברה את הריבית שנדחתה כאמור יחד עם הריבית השנתית וקרן  2019ביוני  30

ש"ח וריבית למס הכנסה בגין  30,000שילמה החברה תשלומי מס בסך של  2019בשנת ההלוואה. 

 (  נקודות 5)  ₪. 2,000חוב מס בסך של  

החברה הייתה זקוקה לשטח נוסף לצורכי מעבדה. החברה פנתה לעיריית רחובות אך  2018בשנת  .2

לא ניתן לה היתר בנייה לצורכי מעבדה. בפועל החברה החלה את עבודות בניית המעבדה אך 

כחדר ביטחון נגד התקפות מהאוויר. החברה בבטון נוסף כך שיוכל לשמש שידרגה את המעבדה 

התקבל   2019והחלה את הניסויים בתוכה. בחודש דצמבר מעבדה במרץ סיימה לבנות את ה

אישור סופי להיתר בניית חדר הביטחון מהעריה. סך הוצאות בניית חדר הביטחון כאמור 

₪  50,000ועלויות השגת היתר בנייה לחדר ביטחון לסך של ₪  250,000הסתכמו לסכום של 

 נקודות( 5) ₪. 20,000ת לסך של והוצאות קנסות בנייה ללא היתר מעירית רחובו

לעקוב אחר , לצורך הניסוי יש 2029שצפוי להסתיים ב  החל ניסוי חדשני בצמחים 2019מאי ב .3

צריכה להיות המדענית הראשית של הניסוי שהיא קרן .  24/7במשך כל שעות היום צמחים ה

להיות זמינה  החברה וקרן חתמו על הסכם שבו מתחייבת קרן . במהלך הניסוי זמינה במיוחד

דירת  שכרה החברה . 2019 בשנת ₪  400,000ובתמורה תשלם החברה לקרן סך של עבור הניסוי 

סמוכה לדירתה של קרן לצורך הפיכתה למעבדה. הניסוי כאמור דרש את זמינותה של , שמגורים

דמי השכירות  קרן ולכן החברה הייתה מוכנה לשלם מחיר שגובה ממחיר השוק בעשרות אחוזים.

שכירות הדמי שילמה החברה את  2019 ינוארבלחודש ו₪  50,000החודשים הסתכמו בסך של 

מעבדה  ובחודש אפריל הפיכתה לצורכי לבינואר החל שיפוץ הדירה חודשים.  24-מראש ל

 ( נקודות 6) ₪.  150,000הסתיים השיפוץ שעלותו הסתכמה לסך של  

₪  30,000בגין עבודתה של קרן ) ₪  360,000בסך של , החברה דרשה הוצאות שכר  2018בשנת  .4

ה שולמ₪  30,000בסך משכורת . הבגין דמי הבראה וחג₪  100,000סך של  לכל חודש( בנוסף 

בנוסף החברה  .2020מאי ב 10ב לקרן רק  מו ולשדמי הבראה וחג בינואר ו 10מידי חודש ב  לקרן 

  (  נקודות 3) .משקפי מגן()חלוקים ולמעבדה ביגוד ן יבג₪  50,000דרשה הוצאות בסך של 

. כל הדירות מושכרות לצורכי מגורים בסכום של דירות מגורים 10 -כ  2017ירשה בשנת רן ק .5

יום שירשה את הדירות המהחל ו ית מדעעבודתה העסוקה מאוד בלדירה לחודש. קרן ₪  5,000

העוזרת האישית אחראית לקשר עם השוכרים, עריכת . , ספירמעסיקה עוזרת אישיתכאמור 

והפקדת הכספים בחשבון הסכמים, טיפול בהזמנת אנשי מקצוע במקרים של תקלות בדירות 

 ביתצעת עבור קרן שליחויות רבות , גיהוץ , ניקיון ה. בנוסף העוזרת האישית מבהבנק של קרן

לום ובנוסף קרן משלמת לה שובישולים. ספיר מתגוררת באחת מהדירות שירשה קרן ללא ת

  נקודות ( 4)  .לחודש₪  3,000במזומן סך של 
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עלות השקת  השיקה מועדון לקוחותלצורך כך פיתחה אותם את הצמחים מפרסמת החברה  .6

. המועדון ש"ח25,000מיוחדת הסתכמה בסך של  אפליקציהמועדון הלקוחות כולל פיתוח 

החברה הכנסות בפועל נרחב אודות הצמחים.  מאפשר ללקוחותיה של החברה קבלת מידע 

 ( ודותנק 2 ). עמדו על אפסמחברות במועדון לקוחות 

 

 : נדרש

 מהנישומים אחד כל אצל 2019-ו 2018 בלבד לשנים ההוצאות במישור המס בהשלכות י/דון

 .  רלוונטיים ופסיקה חוק סעיפי ציון תוך בתשובתך י/בשאלה.  התייחס המופיעים

 

 

 

 

 

 !!! בהצלחה
 

 

 

 

 

 


