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 ' ליועצי מסגשאלון בחינה במסים 

 2020חורף מועד 

 :לנבחן

 שעות 3.5משך הבחינה 

 כתוב בכתב יד ברור

 .קרא בעיון את כל גיליון השאלות לפני שתיגש לפתרון

 

 מבנה הבחינה

 בע ורודצ 1במחברת תרון פ- %30 - מיסוי יחיד-1שאלה 

 צבע תכלת 2מחברת בפתרון - 0%2- הצהרת הון-2שאלה 

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

 צבע ירוק 4במחברת פתרון  - %15 - ספריםניהול  – 4שאלה 

 צבע צהוב 5במחברת פתרון - %15 - ופליליאתיקה  – 5שאלה 

 

 בהצלחה
 

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

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

 נקודות 18 –חלק א 

מיכאל הינו יועץ  .1970נשואים באושר ועושר החל משנת  1947, ילידת , וזהבה1945, יליד מיכאל

 בינת המס מחזיק במלוא הון המניות של חברתזהבה עובדת כשכירה בחנות בגדים. מיכאל מס ו

רכשה דירה  בינת המסחברת  2016והנהלת חשבונות. בשנת בע"מ אשר מעניקה שירותי ייעוץ מס 

 ₪. 1,400,000בתל אביב בתמורה לסך של 

  : 2018של בני הזוג בשנת המס   להלן פירוט הכנסותיהם

 ביאור זהבה "בן הזוג הרשום"()  מיכאל פרטים
 (1) 210,000  הכנסה ממשכורת

 (2)  727,000 משלח ידהכנסה מ
 (3)  73,000  הכנסה מריבית 

 (4)  120,000 מהשכרת דירההכנסות 
 (5)  1,100,000 רווח הון
 (6)  ? מדיבידנדהכנסה 

 

  :ביאורים

 30,000בסך של , 2015-2017כוללת הפרשי שכר, בגין שנות המס  זהבההקובעת של הכנסתה  .1

 ₪.  25,000השתכרה זהבה סך של  2015-2017בכל אחת משנות המס ₪. 

  ניכוי ההוצאות הבאות: פניממשלח יד הינה ל של מיכאלהכנסה ה .2

ריבית והפרשי ₪  7,000סך של מתוכם  .לביטוח לאומי₪  135,000בסך של תשלומים  .א

 בגין קנסות. 5,000הצמדה וסך של 

 ₪. 52,000תשלומים לקרן השתלמות לעצמאים בסך של  .ב

מיכאל , 2019ועד לשנת  ,2016. החל משנת לשנה ₪ 120,000הוצאות שכר דירה בסך של  .ג

 בינת המס.בתשלומי שכר דירה אשר משולמים לחברת מסייע לבנו, דוד, 

  ההכנסות מריבית נבעו מהמקורות הבאים: .3

 בנקאי הצמוד לדולר. ןפיקדואשר שולמה על ₪  65,000הכנסה מריבית בסך של  .א

 .הבניההלוואה צמודה למדד תשומות אשר שולמה על  ₪ 35,000הכנסה מריבית בסך של  .ב

 ₪. 27,000בסך של  מריבית מאנגליההפסד  .ג

לעבור להתגורר בבית אבות בתמורה לתשלום בסך של  והחליט מיכאל וזהבה 2017בשנת  .4

אחר המעבר לבית אבות הושכרה ל₪.  12,000ודמי החזקה חודשיים בסך של ₪  500,000

 לחודש.₪  2,500הוצאות פחת דירה  לחודש.₪  10,000בתמורה לסך של דירתם 

בתמורה לסך ממניות חברת אדום, חברה תושבת רמאללה,  12%רכש מיכאל  1.1.2000ביום  .5

)הנח: שיעור  ₪. 2,250,000נמכרו המניות בתמורה לסך של  3.1.2018ביום  ₪. 1,150,000של 

 (0עליית מדד 

 כדלקמן:מתפלגות  דידנבהכנסות מדי .6

 . 2017מקורו של הדיבידנד ברווחי החברה לשנת  אדום.מחברת  100,000בסך של  דיבידנד .א

 מהון המניות של  9.9%יכאל מחזיק מ שבתאי בע"מ מחברת₪  50,000דיבידנד בסך של  .ב

 החברה.
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 :נדרש

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

 נקודות( 18)  .בגין כל אחד מסוגי ההכנסות. אין צורך לחשב את המס

 

 נקודות 12 –חלק ב 

לעלות ארצה ביחד  ה אוראל, החליט, לאחר גירושיה2008. בשנת 1975בארה"ב בשנת  הנולדאוראל 

 ה. להלן פירוט הכנסותי2005שנולדו בשנת  ואור ואורית 1997בשנת  השנולדליאל , לושת ילדיהעם ש

 :2018בשנת אוראל של 

 ₪. 70,000הכנסה מהשכרת דירה בארה"ב בסך של  .א

 ₪. 150,000הכנסה ממשכורת מחברת טבע ישראל בסך של  .ב

 ₪. 750,000הכנסה מהשכרת משרדים ברמת גן בסך של  .ג

 

 :נתונים נוספים

תל  באוניברסיטת הבהיסטוריתואר ראשון שנות לימוד, סיימה אוראל  3, לאחר 2016בשנת  .1

 אביב.

בכל שנה לעמותת אור ₪  30,000סך של , 2018-ו 2017תרמה, בכל אחת משנות המס אוראל  .2

 2017לפקודה. הכנסתה של אוראל בשנת  46ירוק שהינה מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 

 ₪.   70,000הסתכמה לסך של 

 לביטוח חייה בחברת ביטוח.₪  1,250שילמה אוראל סך של  2018בשנת  .3

 :נדרש

  )מס לפני זיכויים(. 2018ואת המס התאורטי לשנת אוראל הכנסה החייבת של חשבו את ה .א

 נקודות( 3)

 נקודות( 9אוראל. )חשבו את הזיכויים האישיים של  .ב
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 נקודות 20 -הצהרת הון  – 2שאלה 

(, העוסקת בייצור "החברה"ממניות חברת "יהב בע"מ" )להלן:  100%גב' יהב מנהלת ובעלת 

ובשיווק מוצרי ציוד משרדי. בעלה, מר יהב הוא בעל עסק לייצור ולשיווק מוצרי קוסמטיקה וכן 

ילדים  3הוא בעל שליטה ומהווה נישום מייצג בחברה משפחתית, חברת "יהבית בע"מ".  לבני הזוג 

ובמסגרתה  2020נערכה על ידי פקיד השומה בינואר  2015-2019. ביקורת שומה לשנים 17-ו 5 ,3בני 

 נערכה השוואת הון.

 :31.12.2019טיוטת הצהרת הון ליום  ו 31.12.2015יום ל שהגישו בני הזוג הוןה להלן נתוני הצהרת

 31.12.2019 31.12.2015 ביאור 

 580,000 280,000 1 השקעה בחברת "יהב בע"מ"

 ? 0 2 השקעה בחברת "יהבית בע"מ"

 ? 84,000 3 מכונה בעסק )בניכוי פחת(

 ? 210,000 4 מלאי בעסק )עלות(

 2,280,000 2,280,000  דירת מגורים

 ? 1 5,6 קרקע 

 230,000 180,000 7 רכב פרטי

 1,450,000 300,000  רכוש פרטי

 929,000 550,000 8 קופות גמל

  3,884,001  סה"כ

 

 :נתונים נוספים

 השקעה בחברה: .1

2019    2015 

 240,000    280,000 הון מניות + פרמיה

  0    500,000   עודפים

 40,000   (200,000)   הלוואה

   580,000    280,000 

שנזקפה בגין תקופת  22,000בגובה  )ט( לפקודה 3יתרת ההלוואה כוללת ריבית לפי סעיף 

. בהסכם 20,000חולקו מניות הטבה בסך  1/10/2019הצהרות ההון. ביום  ההשוואה בין שתי

 כמשכורת בידי גב' יהב.₪  480,000 של השומה נקבעו יתרות חובה של גב' יהב בחברת יהב בסך

, עודפים במהלך השנים בין הצהרות ההון 100,000נתונים מחברת יהבית: הון מניות  .2

 ₪.   540,000ברה יתרת חובה של מר יהב בח₪,  1,230,000

באותו . ₪ 130,000בסכום של  31/12/2016נמכרה ביום  1/1/2013שנרכשה ביום מכונה בעסק  .3

 לשנה. 10%הפחת )קו ישר( של שתי המכונות הוא . ₪ 160,000בעלות של  מכונה יום  נרכשה

 לפקודה. 96הופעל סעיף 

. במהלך הביקורת נמצא כי המלאי 31.12.2019ספירת מלאי בעסקו של מר יהב נערכה ביום  .4

המלאי כולל סחורה למכירה שנתקבלה במישגור  980,000כולו נרשם במחירי מכירה בסכום של 

 .₪ 500,000בסך 
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התקשרו בני הזוג יהב בהסכם עם  30/6/2016קרקע בירושה. ביום  1990מר יהב קיבל בשנת  .5

שווי ותמורת הבנייה יקבל שתי דירות.  זהות דירות 4מבצע לפיו יבנה על הקרקע בניין בן  קבלן

בני הזוג נשאו בהוצאות שכר טרחת עורך דין . ₪מיליון  4.5הבנייה הסתכמו לסך של  שירותי

  .₪מיליון  562,000ומס שבח בסך של  ₪ 50,000בסכום של 

. ודירה שנייה השכירו למגורים 17-תנו לבנם בן ה. דירה אחת נ1/1/2018הבנייה הסתיימה ביום  .6

 לחודש.₪  6,000בסכום של 

 52,000עברה המכונית המשפחתית תאונה. עלות התיקון הסתכמה בסך של  31.12.2017ביום  .7

לאחר חודשיים החליפו בני הזוג את הרכב, שמחיר ₪.  44,000בעוד שחברת הביטוח שילמה 

ממחיר המחירון( ברכב חדש במחיר  50%טרייד אין )בה קיבלו בעסקת ₪  89,000המחירון שלו 

230,000 .₪ 

 בתקופה בין שתי הצהרות ההון.₪  3,500הפקדות חודשיות לקופות גמל  .8

בני הזוג עמדו בתשלומים הבאים: נסיעות משפחתיות במהלך השנים בין הצהרות ההון בסכום  .9

 24,000ביטוחים פרטיים , ₪ 48,000תמיכה חודשית לאחיין חוסה בסכום של , ₪ 300,000של 

₪. 

בנוסף, ₪.  1,050,000בתקופה בין שתי הצהרות ההון שולם מס הכנסה לפי שומה עצמית בסך  .10

קנסות בשל קביעות מע"מ ₪  562,000מס שבח בסך ₪.  204,000מס שנוכה במקור ממשכורת 

ששולמו ₪  310,000בסך של  25.11.2019תשלומי ביטוח לאומי לפי שומה מיום ₪.  105,000

נותר חוב למס הכנסה בסך  2019. לשומה לשנת 1.12.2019-בשני תשלומים חודשיים החל מ

50,000 .₪ 

 ₪. 940,000משכורת מר יהב מחברת יהבית במהלך השנים בין הצהרות ההון:  .11

 הכנסות מוצהרות: .12

2019  2018  2017  2016 

 240,000  290,000  280,000  300,000  משכורת גב' יהב

 200,000  220,000  280,000  247,000  עסק מר יהב

 במהלך ביקורת שומה התברר שהחברה שילמה לגב' יהב הוצאות טיפול בילדים בסך כולל של 

96,000 .₪ 

בסך של במהלך ביקורת שומה בפקיד השומה התברר שבעסק של מר יהב נכללו הוצאות  .13

ר את הוצאתן. תוספת המס בגין פקיד השומה לא התי אשר לא הוכח תשלומם,₪  250,000

 . אין להתייחס להיבט הפלילי.125,000ההוצאה עמד על סך תיאום 

 מהעלות של המלאי.  20%. רווח גולמי 47%נתונים נוספים: שיעור מס שולי  .14

 :נדרש

 למחייה. וחשבו את הסכום הנותר 31.12.2019 -31.12.2015השוואת הון לתקופה שבין  ערכו .1

 (.נקודות 17יש לדון בתוצאות ובהסברים ולהסתמך בין היתר על פסיקה מתאימה )

 1/1/2016במהלך דיוני השומה התברר שבהצהרת ההון לא נכללה נאמנות שנפתחה ביום  .2

 דון בהשלכות של המידע הזה₪. ליון מי 4לבנם של בני הזוג ובה תיק ניירות ערך בסכום של 

 (.קודותנ 2)

האם וכיצד היו משתנים נתוני השוואת ההון אילו הוגדלה ההכנסה החייבת של חברת יהבית  .3

 )נקודה( התייחס לפסיקה בנושא.₪. מיליון  2בעקבות דיוני השומה בסכום של 
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 נקודות 20 – ניכויים וגבייה - 3שאלה מספר 

 : חלק א

חשבו מהו סכום קבעו אם חלה חובת ניכוי מס במקור מהתשלומים המופיעים בשאלות. אם כן 

נמקו תשובתכם תוך הפנייה  הניכוי במקור ? שיעור/סכוםההכנסה ממנה ינוכה מס במקור ומהו 

 להוראות החוק הרלוונטיות

ל תושב ישראל הגשים את חלומו לאחר שהשלים לימודים להשטת כלי שיט , התקב אלכס .1

מספר יאכטות מפוארות. היאכטות פעילות במשך כל השנה  ולעבודה אצל מר איקס אשר בבעלות

יצא  $2018 .בשנת  5000ומשייטות ברחבי העולם. מר איקס משלם לו עבור כל סיבוב האירופי 

מהו סכום  ,האם חלה חובת ניכוי מס במקור? אם כן יום. 20סבבים שכל אחד באורך  3-לאלכס 

 נקודות( 4)יבת ממנה ינוכה מס במקור. ההכנסה החי

 30%מעבידו של איציק העמיד לרשותו טלפון סלולרי)רט"ן( לפי הסכם העבודה, חנן משלם  .2

מה שווי ₪ .  49עמדה ההוצאה בשל אותו רט"ן על  1/2018מההוצאה החודשית בשל הרט"ן . ב

 נקודות( 3).  1/2018ן שיש לזקוף לשכרו של איציק בתלוש "הרט

מארגן בעיר מגוריו נתניה שעשועון חוקי, נושא פרסים, בשם "צדקת זכית". במסגרת אלון  .3

 ₪.   35,500סכום זכיה בסך של  2018השעשועון אלון שילם לעזר בשנת 

אלון ראה כי טוב והחליט לארגן גם בביתו שעשעון, נושא פרסים באופן פרטי שבמסגרתו שילם 

 נקודות( 3)₪.  25,000זכיה לדוד בסך של 

לבנו שעלה  ₪  100מתנות : האחת שובר לילקוט לבית הספר בשווי  4קיבל דודו  2018בשנת  .4

לרגל ראש השנה, השלישית ₪  150ה סט מחבתות בשווי יהשני. ₪ 90עלות המעביד  לכיתה א

לבנו שהתגייס לצבא. הרביעית שובר ארוחת בוקר לרגל יום הולדתו מועד  ₪  200המחאה בסף 

 (נקודות 6)מדמי הוועד הפרישו העובדים )כולל דודו( בכל חודש. ₪ ,  80העובדים שערכה ועלותה 

 

 :ב חלק 

 קבעו אילו סמכויות מוקנות לפקיד השומה במקרים הבאים:

אדם רה בשליטת אלכס ואחיו וארבעה בני חברת אלכס עבודות מתכת וברזל בע"מ שהינה חב .א

החברה  2018נוספים אינה משלמת את חובותיה למס הכנסה במשך תקופה ממושכת. בשנת 

 נקודות( 2) העבירה את פעילותה לחברה אחרת בשם אומנות המתכת בע"מ ללא תמורה.

ל לפקיד השומה נודע כי אלכס ואחיו עומדים לצאת מן הארץ לאחר שיממשו את נכסיה ש .ב

  נקודות( 2)חברת אלכס עבודות מתכת וברזל בע"מ. 
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 נקודות 15 –ניהול ספרים  – 4שאלה מספר 

 חלק א'

גב' רפאלה פתחה חנות לממכר גלידה בכיכר סואנת במרכז העיר. החנות מצליחה מאוד, ומחזורה 

בעת ביקורת ניהול ספרים בעסקה של גב' רפאלה, נמצא כי אינה מנהלת ספר ₪.  240,000השנתי 

קופה רושמת. פקיד השומה זימן את יועץ המס המייצג בתיקה של גב' רפאלה לדיון, וקבע כי עליה 

יותר ממה ששילמה בדיווח שהגישה. יועץ המס טען ש"פה זה לא שוק"  10%מס בשיעור של  לשלם

ולכל היותר הוא מוכן שפקיד השומה יבטל ללקוחה שלו את ההפסדים שצברה בשנים קודמות, 

. המצוינתואם הוא ממש מתעקש, הוא מוכן גם לוותר על הפחת של המכונה שמייצרת את הגלידה 

שאמנם "פה זה לא שוק" אבל הוא יכול לא רק להעלות את שיעור המס של  פקיד השומה ענה לו

הנישומה, אלא גם לקבוע את המחזור שלה לפי ראות עיניו, והוא לא צריך להסביר איך הגיע לסכום. 

יועץ המס התעקש ש"כאן זה לא המערב הפרוע" ופקיד השומה צריך לפרט את קביעתו, כאשר 

 טה.קביעתו נעשית לפי מיטב השפי

לבחון ולהציג את ההוראות החלות על המקרה ולקבוע את ההתייחסות לכל אחת מהטענות  עליכם

 נקודות(. 9של פקיד השומה ויועץ המס בהתאם להוראות הפקודה והתקנות )

 חלק ב'

. הקופה הרושמת דים. הוא מוכר את הבדים ליצרני בגדים בלבדמר אריאל הוא בעל חנות ב .1

בתחילת יום העבודה על הסרט בחנותו אינה מדפיסה תאריכים ולכן הוא רושם את התאריכים 

 בעט סגול.

מר אבישי הוא בעל חנות נעליים. הוא החליט למזער את מסמכיו שנוהלו בעסקו אצל ממזער  .2

א ביער יום מיום המזעור הוא הודיע למנהל רשות המסים כי לפני שבוע הו 40מוסמך. לאחר 

 את מערכת חשבונותיו במלואה.

מר שבתאי מנהל מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת. מר שבתאי נוהג להנפיק ללקוחותיו עותק  .3

ממוחשב של תעודת משלוח בציון המילה "מקור" אם הצהירו בפניו שאיבדו את החשבונית 

 המקורית ללא שעשו בה כל שימוש.

 נקודות לכל סעיף(. 2) פעלו הנישומים ולפי איזו הוראה הנישומים נהגו כדיןאם ה קבעו
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 נקודות 15 –אתיקה ופלילי  – 5שאלה 

 נקודות 8 –פלילי  –חלק א' 

נה אליו מר זהבי, איש פ 2006בשלהי קיץ  יום בהיר אחדבמר עפרוני הוא יועץ מס ותיק ומנוסה.   .א

בדיווחים לרשויות המס, של החשבונות והמפוקפקים וביקש את עזרתו בניהול ידוע בעסקיו 

מר עפרוני הציע להקים שלוש חברות: חברה א', חברה ב' וחברה ג' אשר יהוו החברות בבעלותו. 

ספקים פיקטיביים וחשבוניות המוצאות על ידי אותן חברות, יקוזזו מהכנסות חברת יהלומי 

 .2019א נפתחה בינואר חקירה בנוש וחברת כספי, אשר זהבי הוא בעל המניות היחיד בהן.

 נקודות( 2לפי איזה סעיף בפקודת מס הכנסה ניתן להאשים את מר עפרוני? ) .1

 נקודה( 1? )2011-2012כיצד תשתנה תשובתך אם העבירות נעברו בשנים  .2

 נקודה( 1? )2007-2008כיצד תשתנה תשובתך אם העבירות נעברו בשנים  .3

 

על מנת לדעת האם תחום המחשבים הוא ייעודו בחיים, החליט  הוא מומחה למחשבים. רותם .ב

. לאחר , להתחיל לעבוד כעצמאי בתחום המחשבים באזור מגוריו2017רותם, בחודש פברואר 

מספר חודשים החליט רותם שהתחום מעניין וההכנסה משביעת רצון ולכן פתח תיק במס הכנסה 

 .1.11.2017ביום 

ובו הצהיר על כל הכנסותיו בגין  2017הדוח לשנת המס  הגיש רותם את 2018בחודש מרץ 

 .2017דצמבר  –החודשים נובמבר 

 מפקח מס הכנסה שעבר על הדוח, זימן אותו לדיון, אך רותם החליט שלא להתייצב.

 בזימון השני שנשלח לרותם, הוא התייצב לדיון, אך בחר שלא לענות על שאלות המפקח.

 נקודות( 4ניתן להאשים את רותם. ) דונו בכל הסעיפים הפליליים בהם

 

 נקודות  7 –חוק יועצי המס, תקנות ואתיקה  -חלק ב' 

 יצחק הוא יועץ מס ותיק ומכובד. משה הוא רואה חשבון שקיבל רישיונו לפני שבוע. .1

משה מנסה להיכנס ל"שוק העבודה" ולכן עלה במוחו רעיון להקים שותפות יחד עם יצחק, המוכר 

 מקצועי מאוד בתחומו. מאוד בעירו, כאיש

החליט משה שעליהם להקים תחום החזרי המס הוא תחום שבו רבים עוסקים בו לאחרונה ולכן 

 שותפות שתעסוק בהחזרי מס.

 נקודות( 2)האם יצחק ומשה יכולים להקים שותפות להחזרי מס? נמקו.  .א

 נמקונוסף לצורך ביצוע החזרי מס? האם יצחק ומשה יכולים להתאגד באופן אחר/  .ב

 (נקודה 1)תשובתכם. 

מוכר על ידי רשויות  שלמההוא יועץ מס מייצג בעל משרד ידוע ומפורסם בעירו. כמו כן,  שלמה .2

 המס כמייצג מקצועי המייצג את לקוחותיו נאמנה. 

 בלבד. ומדופלם בחברה גדולה באותה העיר עובד כמנהל חשבונות בכיר שלמה, אחיינו של יונתן

בבעיות רפואיות אשר אילצו אותו, להיעדר ממשרדו תקופות ממושכות.  שלמהלאחרונה לקה 

, אחיינו, ינהל את המשרד ביד רמה בהיעדרו וייצג את לקוחותיו מול יונתןכי  שלמהלכן החליט 

בכל מקום שבו נדרש אישורו ו/או חתימתו של שלמה, יורשה יונתן לעשות , כמו כן .רשויות המס

יג עצמו בפני הרשויות כמי שפועל בשמו וכך ייפתחו בפניו כל דלתות כי יצ יונתןאמר ל שלמה. זאת

 .סות המשרד בהיעדרו, יועברו אליוכי כל הכנ יונתןהבטיח ל שלמההרשויות. 

 נקודות( 4דונו בכל הסוגיות האתיות העולות מהקטע הנ"ל בהתאם לחקיקה הרלוונטית. )


