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 דיני מסים ג'שאלון בחינה ב

 (2020)אוגוסט  2020קיץ מועד 
 :לנבחן

 שעות 3.5משך הבחינה 

 .קרא בעיון את כל גיליון השאלות לפני שתיגש לפתרון

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

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

 

 

 מבנה הבחינה

 1במחברת תרון פ      - 30% – מיסוי יחיד -  1שאלה 

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

 3במחברת פתרון    - %20 - ניכויים וגבייה -  3שאלה 

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

 5במחברת פתרון - %15 - אתיקה ופלילים -  5שאלה 

 

 בהצלחה
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 נקודות 30 -מיסוי יחיד – 1אלה ש
 נקודות 20 –חלק א 

נשואים באושר ועושר  . בני הזוג2017, עלו ארצה בשנת 1979, ואביגיל, ילידת 1978אריאל, יליד 

. אריאל הינו יועץ מס, אשר מדווח על הכנסתו על בסיס מזומן, ואביגיל עובדת 2000החל משנת 

שעסקה  , חברה משפחתית,בע"מ חוכמת המסאריאל מחזיק במלוא הון המניות של חברת . כשכירה

של בני הזוג בשנת המס   להלן פירוט הכנסותיהם במתן שירותי הנהלת חשבונות. 2016עד לשנת 

2018: 

 ביאור אביגיל "בן הזוג הרשום"()  אריאל פרטים
 (1) 260,000  הכנסה ממשכורת 
 (2)  625,000 בישראלהכנסה ממשלח יד 

 (3)  60,000 הכנסה מריבית  
 (4)  90,000 הכנסות מהשכרת דירה

 (5)  900,000 רווח הון
 (6)  170,000 הכנסה מדיבידנד

 

  :ביאורים

הכנסה בגין  תכולל 2018ישראל. ההכנסה בשנת   AVIאביגיל עובדת בחברת  2017החל משנת  .1

 שלושה חודשים בארה"ב. ךעבודה במש

 ההכנסה של אריאל ממשלח יד הינה לאחר ניכוי ההוצאות הבאות:  .2

בגין  2018התשלומים ששולמו בשנת ₪.  200,000הוצאות לבניית ממ"ד במשרדו בסך של  .א

 באותה שנה. והממ"ד החל לפעול₪  150,000ך של בניית הממ"ד הסתכמו לס

 ₪. 25,000הוצאות חובות אבודים בסך של  .ב

סכומים אלו שולמו למע"מ לאחר ביקורת ₪.  180,000הוצאות מס ערך מוסף בסך של  .ג

 שנערכה על ידי מע"מ. 

 ₪.  65,000הוצאות לקרן השתלמות לעצמאיים בסך של  .ד

 ההכנסות מריבית נבעו מהמקורות הבאים:  .3

 .למחצית מעליית המדדאשר שולמה על הלוואה צמודה ₪  40,000הכנסה מריבית בסך של  .א

 שמקורה בקרן השתלמות. אריאל החל להפקיד לקרן ₪  20,000הכנסה מריבית בסך של  .ב

 .1.7.2017ההשתלמות ביום  

. דירה בתל אביב המושכרת למשרד עורכי דין בתמורה לסך אריאל משכיר שתי דירות מגורים .4

 לחודש. ₪  3,500לחודש ודירה בחיפה המושכרת למגורים בתמורה לסך של ₪  4,000של 

 ₪. 1,400,000כל אחת מהדירות  עלות

 , חברה תושבת ישראל, מניות של חברת מלאכי השרתמה 30%מכר אריאל  1.7.2018ביום  .5

 ₪. 350,000בתמורה לסך של  1.7.2009המניות נרכשו ביום  ₪. 1,500,000בתמורה לסך של 

, NETAממכירת מניות חברת ₪  250,000רווח ההון מוצג בקיזוז הפסד הון בסך של 

 (0: שיעור עליית מדד וחי)הנ .1.7.2016אשר נמכרו ביום  חברה תושבת ארה"ב,

 מתפלגות כדלקמן: דהכנסות מדיבידנ .6

 ממניות החברה. 3%מחברת מלאכי השרון. אריאל מחזיק  100,000דיבידנד בסך של  .א

 בע"מ. חוכמת המסמחברת ₪  70,000בסך של דיבידנד  .ב
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 :נדרש

ו את שיעור המס שיחול וקבע 2018אחד מבני הזוג לשנת המס חשבו את ההכנסה החייבת של כל 

אין צורך לחשב את המס.  בתשובתכם ציינו סעיפי חוק ופסיקה.  מסוגי ההכנסות.  בגין כל אחת

 נקודות( 20)

 

 

 

 נקודות 10 –חלק ב 

 תמרו 2012שנולד בשנת  אמנוןשני ילדים , ולה  2017התגרשה בשנת . אורית 1960ילידת  אורית,

 . 2016בשנת  השנולד

 :2018בשנת  אוריתלהלן פירוט הכנסותיה של 

 ₪. 190,000בסך של הכנסה ממשכורת  .א

 ₪. 550,000מעסק לניקוי חדרי מדרגות בסך של הכנסה  .ב

 

 :נתונים נוספים

 ממשכורתה שולמו לה בגין עבודה במשמרת שנייה.₪  80,000אורית עובדת במפעל תעשייתי.  .1

אבן שמואל. הניקוד הכולל של היישוב אבן שמואל, לצורך אורית מתגוררת בישוב  .2

 .41הטבת המס, הינו 

 שילמה אורית 2018בשנת  והוא מוחזק במוסד. של אורית, משותקהבכור בנה  אמנון, .3

 ₪. 400,000שנים בסך של  10-דמי החזקה ל למוסד 

 

 :נדרש

 )מס לפני זיכויים(.  2018לשנת  של אוריתחשבו את ההכנסה החייבת ואת המס התאורטי  .א

 נקודות( 2)

 נקודות( 8. )אורית ואת המס לתשלוםחשבו את הזיכויים של  .ב
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 נקודות 20 -הצהרת הון  – 2שאלה 

למתפרות. כמו כן מפעיל במסגרת עסק , הוא עצמאי בעל מפעל לייצור בדים 40מר אבנרי, כבן 

( החלה לעבוד כשכירה במשרד אדריכלים בשנת 40כבת מכירות לקמעונאים. גב' אבנרי  )גם היא 

 .21-ו 20בני  בוגרים, ילדים 2ומוצמד לה רכב. לבני הזוג  2019

 :31.12.2015מר אבנרי הגיש הצהרת הון ליום 

  105,000 מכונת אריגה )נטו( 

 900,000 מכונות בעסק )עלות(

 100,000   מלאי 

 1,700,000  דירת מגורים

 240,000  מכוניות 2 

 640,000  רכוש פרטי 

 450,000  קופת גמל 

 230,000  תכניות חיסכון

 200,000  ניירות ערך 

 

 :31.12.2019מתוך מאזן העסק ליום  חלקייםלהלן נתונים 

 900,000   ספקים   270,000 עו"ש בנק

  200,000  התחייבויות   800,000  חייבים

 1,100,000 הלוואות מבנקים  1,100,000  מלאי

 978,000   הון     

        

 

. 1.1.2013נרכשה ביום  10%מכונת אריגה בעסק המופחתת בשיעור של  -מכונת אריגה .1

ובאותו יום נרכשה מכונה בעלות ₪  140,000בסכום של  31.12.2017המכונה נמכרה ביום 

 לפקודה בגין רווח ההון. 96והופעל סעיף ₪  200,000של 

, המופחת לצורכי מס 900,000בסך  1.1.2015רכש מכונות למפעל ביום  אבנרימר בנוסף,  .2

 לשנה. 7%בשיעור של 

מר אבנרי טרם ₪.  2,100,000: 2016-2019 ההכנסה החייבת של מר אבנרי לשנות המס .3

ס לפי וסה"כ המ₪  500,000הסתכמו בסך  2019. המקדמות לשנת 2019הגיש דוח לשנת 

לא כולל המס על ₪,  390,000 2016-2018ת המס לשנושומתו העצמית של מר אבנרי 

 ההכנסה ממשכורת בת הזוג. 

 ₪. 288,000, הסתכמו לסך של 2016-2019תשלומי ביטוח לאומי ששולמו כעצמאי, לשנים 

כמו ₪.  23,000כולל זקיפת שווי שימוש בסך ₪,  230,000: 2019הכנסות גב' אבנרי בשנת  .4

זאת בנוסף להפקדות ₪.  20,000כן הפקידה באופן עצמאי לקופת גמל לקצבה סך של 

שהופקדו על ידי שני בני ₪  200,000שהסתכמו לסך של  2016-2018בשנות המס שוטפות 

 טחת.לגב' אבנרי אין הכנסה מבוהזוג. 

הרוויחה בקזינו סכום של  2019אוהבת להמר, ומדי פעם מתמזל מזלה: בשנת  אבנריגב'   .5

 ₪.  90,000זכתה בהגרלת מפעל הפיס בסכום של  2019בשנת ₪.  150,000
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בני הזוג רכשו דירה בסכום של  ₪. 2,100,000בסכום של  2016רה בשנת דירת בני הזוג נמכ .6

נלקחה משכנתא ₪.  95,000זו שולם מס רכישה בסך באותה שנה. על דירה ₪  3,050,000

שכללו רווחים מצטברים  ₪ 310,000 בסך ברכישתה נפדו תוכניות חיסכון₪.  250,000בסך 

ושווי תוכניות החיסכון ליום  ₪ 130,000בתקופת הצהרת ההון הופקד סך ₪.  42,000בסך 

 ₪. 12,000כולל רווחים נוספים של  31.12.2019

לא נפדה אף נייר ולא היו קניות נוספות ₪.  301,000ערך נצברו רווחים בסך בתיק ניירות ה .7

 של ני"ע.

, התברר כי חלק מההוצאות בעסק, בסך של 2018במהלך ביקורת שומה שנערכה בשנת  .8

המס הינן הוצאות מעורבות ופקיד השומה סירב להתיר אותן בניכוי. תוספת ₪  210,000

 ה מיד לאחר הביקורת.שולמוהיא ₪  88,000לתשלום הייתה 

 

 

 

 :נתוני עזר

 .35%מס בשיעור ₪.  30,500תקרת הפטור על הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים היא 

 :2019מדרגות המס ונתונים נוספים לשנת 

 הכנסה שלא מיגיעה אישית הכנסה מיגיעה אישית הכנסה חייבת

75,720-0 10% 31% 

75,721- 108,600 14% 31% 

108,601- 174,360 20% 31% 

174,361- 242,401 31% 31% 

242,401- 504,360 35% 35% 

 47% 47% 504,361מעל 

 

 ₪. 649,560על הכנסות גבוהות מעל  3%מס בשיעור 

 ₪. 2,616ערך נקודת זיכוי לשנה: 

 ₪. 148,800לו הכנסת עבודה  ההייתתקרת הכנסה מזכה ליחיד שלא 

 ₪. 105,600לו הכנסת עבודה  השהייתתקרת הכנסה מזכה ליחיד 

 ₪. 19,724סכום הפקדה מינימלי המאפשר ניכוי כ"עמית מוטב" הוא 

 

 :נדרש

 נותר למחייהו את הסכום שומצא 31.12.2019 – 31.12.2015השוואת הון לתקופה שבין  כוער  .1

 .(נקודות 17)

לגבי השוואת ההון אילו היה מתברר במהלך דיוני השומה  תה משתנה תשובתכםיכיצד הי .2

 3)דונו בכל ההשלכות וההיבטים . על שם הבן הבוגר₪, מיליון  2בסך  ,שקיימת קרן נאמנות

 (.נקודות
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 נקודות 20 – ניכויים וגבייה - 3שאלה 

כיצד יחושב סכום  ,אם חלה חובת ניכוי מס במקור מהתשלומים המופיעים בשאלות. אם כןהקבעו 

 הניכוי במקור ? נמקו תשובתכם תוך הפנייה להוראות החוק הרלוונטיות

טואלטיקה לעסקים אחרים. אורית רכשה מגיתי לעסק שלה  ילגיתי עסק סיטונאי שמוכר מוצר .1

כולל מע"מ. אורית נקלעה למשבר כספי ולכן במקום תשלום ₪  100,000מוצרים בשווי של 

שווי ₪.  100,000ודורנטים מעסקה במחיר שרכשה אותם בסך של בכסף העבירה לגיתי דא

 ₪.  115,000השוק של אותם דאודורנטים הינו 

על אורית חלה חובת ניכוי מס במקור. גיתי הציגה לאורית אישור על ניכוי מס במקור בשיעור 

 נקודות( 3).   10%של 

ס של שנת המס השוטפת. חברת חסון שהינה חברה רגילה נדרשה לשלם מקדמות על חשבון המ .2

 הכנסות החברה כוללות בין היתר:

 .23%עליהן שילמה מס בשיעור  2019הכנסות ממכירת מניות בשנת 

עליהן החברה לא שילמה את מלוא המס למרות שהייתה חייבת מלקוחות הכנסות מריבית 

 לשלם.

האם החברה צריכה לשלם מקדמות על ההכנסות הנ"ל תוך הפניה לסעיפי החוק  קבעו

 נקודות( 4)הרלוונטיים. 

פרסמה ספר בשם "אורח חיים בריא בסביבה  2018תהילה היא עורכת דין עצמאית בשנת  .3

מההוצאה לאור "קרן". בנוסף  1%מתוחה". עבור כל מכירה של ספרה קיבלה עמלה בסך 

 נקודות( 3)משמשת תהילה דירקטורית בחברה ת.מ בע"מ ומקבלת שכר חודשי עבור תפקידה. 

 נדרשה לשלם מקדמות על חשבון המס של שנת המסשר אחברת איילה הינה חברה משפחתית  .4

הנישום המייצג בחברה. יועץ המס  –השוטפת. פקיד השומה דרש לגבות את המקדמות משחר 

פקיד השומה כותרתו "מקדמות" לפקודת מס הכנסה ש 175אמיר אמר למר שחר כי לפי סעיף 

רשאי  אינוופקיד השומה נישומה מהחברה בלבד היות והחברה היא ה רשאי לגבות מקדמות מס

להוראות החוק  והאם יועץ המס צודק? הפנו צג. קבעלגבות מקדמות מהנישום המיי

 נקודות( 2) הרלוונטיות.

דיבידנדים בסך  2019חברת הילה תושבת ישראל שעוסקת בעיבוד מתכות חילקה בשנת  .5

 החברות שבבעלותה המלאה: 2 -לכל אחת מ₪  1,000,000

פקודת מס הכנסה ולחברת מורן שהיא א ל64חברה משפחתית על פי סעיף לחברת פזית שהינה 

האם חברת הילה חייבת לנכות  וקבע שלוש החברות הנ"ל הינן תושבות ישראל. חברה רגילה.

מס במקור מסכומי הדיבידנדים שחילקה. נמקו תשובתכם תוך הפנייה להוראות החוק 

         נקודות( 4) הרלוונטיות.

ממניות של חברת צורי הובלות בע"מ שהינה חברה תושבת חוץ בתאריך    15%ה רת הילה רכשחב .6

 20.12.2020ממניות חברת צורי ובתאריך  10%מכרה חברת הילה  1.6.2020. בתאריך 1.1.2020

צורי . קבעו האם חברת הילהלחברת ₪  200,000דיבידנד בסך חברת צורי הובלות בע"מ חילקה 

ר מסכום הדיבידנד שחילקה. נמקו תשובתכם תוך הפנייה חייבת לנכות מס במקו הובלות

 נקודות( 4)להוראות החוק הרלוונטיות. 
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 נקודות 15 –ניהול ספרים  – 4שאלה 

 חלק א'

, עבור כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, האם הם מהווים עילה לפסילת ספרים או לא, ואם נוציי

 לפי איזה סעיף בפקודה :  -כן 

 במערכת ספרי החשבונותליקויים מהותיים  .1

 אי הגשת דוח שנתי במועדים הקבועים בחוק .2

 אי רישום תקבול .3

 אי הגשת הצהרת הון במועדים הקבועים בחוק .4

 אי ניהול סרט קופה רושמת .5
 

 כל סעיף מזכה בנקודה אחת.

 

 חלק ב'

 הבאים, האם קיימים ליקויים במערכת החשבונות. םמהנישומי, לגבי כל אחד וונמק וקבע

 כל סעיף מזכה בשתי נקודות.בהתבסס על סעיפי ההוראות לניהול פנקסים.  כםאת תשובת ונמק

 

שנים  3קובי הוא פסיכולוג השומר את הרישום המוקדם של מטופליו, במלואם ובמדויק, למשך  .1

 מיום הגשת הדו"ח לשנת המס אליה מתייחס הרישום.

 7בשל פרמיות ביטוח תוך  סוכנות ביטוח אשר מעבירה לחברות הביטוח את כל התקבולים .2

 )ב(.2ימים מיום קבלתם מנהלת את ספרי חשבונותיה בהתאם לאמור בתוספת ט"ו סעיף 

עמד על   2019שולי הוא בעל חנות בגדים ומכירותיו הן לציבור הרחב. מחזור עסקו בשנת  .3

עובדים. שולי לא ערך רשימת שקים עם הסיכום היומי של סרט  3והוא העסיק ₪  2,500,000

 הקופה הרושמת.

 רוני לא מציין את מספרי העוסק של לקוחותיו ברישומי ספרי הנהלת החשבונות שלו. .4

 שלו.הכפולה אורי לא מציין את מספרי העוסק של ספקיו ברישומי ספרי הנהלת החשבונות  .5

 

 לציין: כם, לגבי כל סעיף, עליכםבתשובת -לב  מושי

  ; יש/אין ליקוי 

 הכלליות לניהול ספרים )אם רלוונטי לסעיף בשאלה( ; הסעיפים הרלוונטיים בהוראות 

 ;)התוספת החלה +הסעיפים הרלוונטיים בתוספת )אם רלוונטי לסעיף בשאלה 

 

 כל סעיף מזכה בשתי נקודות.
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 נקודות 15 –אתיקה ופלילי  – 5שאלה 

 "מגיע לך..": -להלן פרטים על השותפות להחזרי מס 

. בנוסף, 2018 ינוארשמשון. השותפות הוקמה ב -יועץ המס מוטי הוא שותף בשותפות יחד עם  .1

 מוטי הוא מתמחה במשרד השותפות כאשר המאמן שלו הוא שמשון.

לשותפות, מוטי נכנס עם מאגר של פרטים אישיים של אנשים העשויים להוות פוטנציאל להיות  .2

שותפות לקוחות החברה. המאגר נרכש על ידו טרם להקמת השותפות. תרומתו של שמשון ל

 לכל אחד(. 50%היא תעודת יועץ המס שבידיו. חלקיהם בשותפות שווים )

פרסום באמצעות משלוח הודעות סמס וכן באמצעות  שמשון מפרסם את עצמו ואת השותפות .3

 מקוון באינטרנט.

ולרשויות  ים להציג ללקוחותנוהגושמשון , מוטי לקוחות השותפות על מנת להגדיל את כמות .4

 הלקוחותעל דוחות  הם חותמים גבוהים מהסכומים האמורים להיות בפועל, המס סכומי החזר 

 על פי סכום ההחזר. בשותפות נקבע , גובה שכר טרחהםבעצמ

 עובדים העוסקים בגיוס לקוחות.  3עובדים: מנהלת חשבונות אחת ועוד  4 בשותפות .5

ל העובדים, מנהלת החשבונות בחברה נקלעה למצוקה והחליטה להעביר את ניכויי המסים ש

 לחשבונה הפרטי, עד שתחלץ מהמצוקה. הדבר נעשה בידיעתם של שמשון ומוטי.

השנתית לא שולמה מזה  אגרת הרישיון, אך 2016שקיבל בשנת שמשון רישיון יועץ מס מייצג ל .6

חותמת והרשאה להיכנס למרשמי רשות המסים עבור לקוחותיו. החותמת  לשמשוןשנתיים. 

לצורך  רשות המסים הממוחשבים, משמשים את כל עובדי המשרד,וההרשאה להיכנס למרשמי 

 בדיקת נתוני הלקוחות וכן לחתימה על דוחות הלקוחות.

כיון שעד אז לא  2018מוטי ושמשון החליטו לדווח לרשויות המס על פתיחת העסק בחודש מאי  .7

שנה  היו הכנסות בשותפות. בנוסף הוחלט כי ההכנסות לחודשים נובמבר ודצמבר של אותה

עבור  2019(, ידווחו בשנה העוקבת על מנת להציג הפסד בשותפות ולקבל החזר מס בשנת 2018)

 .2018 -המקדמות ששולמו ב 

גניבת פרטיהם האישיים, הבטחות שווא להחזרי מס שהובטחו לקוחות על של לאור תלונות  .8

 .2019רה במישור הפלילי ובמישור האזרחי, בשנת , נפתחה חקילהם על ידי השותפות

 

 שמשון, מוטי ואת מנהלת החשבונות. דונו בכל הסעיפים הפליליים בהם ניתן להאשים את

 נקודות( 5יש לצרף סעיפים רלוונטיים בפקודה. )

בשאלה, לגבי שמשון ולגבי מוטי. יש לצרף סעיפים רלוונטיים דונו בכל הסוגיות האתיות העולות 

 נקודות( 10בחוק ובתקנותיו. )

 

 


