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 שאלון בחינה במסים א' ליועצי מס

 2021 קיץמועד 
 

 :לנבחן

 שעות. 3.5משך הבחינה 

 

 מבנה הבחינה

 1במחברת פתרון        - 15% -1שאלה 

 2במחברת פתרון                 - 25% -2שאלה 

 3במחברת פתרון      -25% -3שאלה 

 4במחברת פתרון       - 15% -4שאלה 

 5במחברת פתרון        - 20% -5שאלה 
 

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

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

 בהצלחה
 

 כל הזכויות שמורות למועצת יועצי המס ©
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 נקודות( 15)   1שאלה מספר 

 : נקודות 9 –חלק א' 

נקודות לכל שאלה(. בכל אחת מהשאלות, עלייך לבחור את התשובה הנכונה  3שאלות ) 3להלן 

 לא תזכה בניקוד מלא(. –, את הבחירה. )תשובה ללא נימוק ולנמק בקצרהביותר 

 

 1נדרש 

חיים ורחל הם בני זוג. חיים עובד שכיר במשרד ממשלתי. רחל בעלת רישיון לעריכת דין משנת 

 . 2014ד כעורכת דין עצמאית בשנת המס והחלה לעבו 2012

לבני הזוג קיים תיק בפקיד שומה חיפה, כאשר פקיד השומה קבע את רחל כ"בן הזוג הרשום" לפי 

 ב לפקודה. 64סעיף 

הגישו בני הזוג לפקיד השומה את הדו"ח השנתי על הכנסותיהם לשנת המס  2015בחודש מאי 

₪,  175,000 –שדווחו בדו"ח היו כדלקמן: רחל  חתומה עליו. ההכנסות בלבד, כאשר רחל 2014

 ₪.  180,000 –חיים 

פקיד השומה החזיר להם את הדו"ח בצירוף מכתב, לפיו, אין הוא רואה בדו"ח שהוגש דו"ח לפי 

 חתום על ידי שני בני הזוג.    לאלפקודה, מאחר שהדו"ח  131סעיף 

 האם פקיד השומה פעל בסמכות ?

בסמכות. רחל היא "בן הזוג הרשום" בתיק וכאשר הדו"ח חתום על ידה, פקיד השומה לא פעל  .א

  יש לראותה כמי שהצהירה שבידה יפוי כוח מחיים )בן זוגה( לחתום בשמו.

פקיד השומה פעל בסמכות. מאחר שהדו"ח הוא של שני בני הזוג, ומדווחים בו גם הכנסותיו  .ב

 ו"ח, לאישור נכונות המוצהר על חלקו.    כשכיר, כל אחד מבני הזוג חייב לחתום על הד חייםשל 

פקיד השומה לא פעל בסמכות. רחל היא העצמאית מבין שני בני הזוג והחובה להגשת הדו"ח  .ג

 נובעת ממנה, לכן מספיק שהיא זו אשר חותמת על הדו"ח.    

פקיד השומה פעל בסמכות. הכנסותיו של חיים היו גבוהות יותר מהכנסותיה של רחל, ומשכך,  .ד

 זה שהיה חייב להיות חתום על הדו"ח.  הוא
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 2נדרש 

לפקיד השומה, את הדו"ח השנתי שלהם לשנת המס  10.5.2018 -בני הזוג ישראלי הגישו בתאריך ה

2017.  

 ? 2017מהו המועד האחרון שבו פקיד השומה רשאי לערוך שומה לשנת המס 

לפי מיטב השפיטה בהסכם, עד בהנחה שבתוך התקופה הקבועה בחוק הוציא פקיד השומה שומה 

  תה בחישוב הניכויים/זיכויים/הפטורים ? ימתי ניתן לתקן טעות חשבונית שהי

. ניתן 31.12.2022 -, ובאישור המנהל עד ל31.12.2021 -פקיד השומה רשאי לטפל בדו"ח עד ל .א

 ן., לפי העניי30.6.2023 או 30.6.2022 -לתקן את הטעות כאמור בשומה שנערכה בהסכם עד ה

. אם פקיד השומה שוכנע שמדובר בטעות 31.12.2022 -פקיד השומה רשאי לטפל בדו"ח עד ל .ב

 .31.12.2023 -חשבונית, ניתן לתקן את הטעות עד ה

. ניתן 31.12.2021 -, ובאישור המנהל עד ל31.12.2020 –פקיד השומה רשאי לטפל בדו"ח עד ל  .ג

 , לפי העניין.30.6.2022 או 30.6.2021 -לתקן את הטעות כאמור בשומה שנערכה בהסכם עד ה

. אם פקיד השומה שוכנע שמדובר בטעות 31.12.2021 -פקיד השומה רשאי לטפל בדו"ח עד ל .ד

 .31.12.2022 -חשבונית, ניתן לתקן את הטעות עד ה

 

 3נדרש 

כשכירה בשני מקומות עבודה. הכנסתה השנתית במקום עבודתה  2018חנה עבדה בשנת המס 

וממנה נוכה לה מס בהתאם למדרגות המס. הכנסתה השנתית במקום ₪,  350,000 תהיהעיקרי הי

וממנה נוכה לה מס, בהתאם לתיאום מס שערך לה פקיד ₪,  150,000יתה יעבודתה הנוסף ה

 השומה. 

 ₪.   300,000בסכום של  10%תה לה הכנסה מדמי שכירות ששולם עליה מס בשיעור של יכמו כן, הי

 . 2018ה, האם היא חייבת בהגשת דו"ח למס הכנסה לשנת המס חנה פנתה אליך בשאל

 יתה תשובתך ?ימה ה

חנה חייבת בהגשת דו"ח למס הכנסה מאחר שהכנסתה מדמי שכירות עולה על סכום של  .א

 א לפקודה פוטרות מהגשת דו"ח(. 134)הסכום שעל פי התקנות מכוח סעיף ₪  250,000

ערכה תיאום מס ומהכנסתה החייבת נוכה חנה פטורה מהגשת דו"ח למס הכנסה, מאחר ש .ב

 מלוא המס.

עולה על הסכום  2018חנה חייבת בהגשת דו"ח למס הכנסה מאחר שהכנסתה החייבת בשנת  .ג

 ב לפקודה.  121והיא חייבת במס נוסף לפי סעיף ₪,  641,880של 

חנה פטורה מהגשת דו"ח למס הכנסה מאחר שאין לה הכנסה מעסק ו/או משלח יד והכנסתה  .ד

 המחייב בהגשת דו"ח.₪  651,000שכורת אינה עולה על הסכום של ממ
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 : נקודות 6 –חלק ב' 

לפקודה חל על סוגי עובדים שונים ברשות המסים. בסמכותו של  1פקיד שומה כהגדרתו בסעיף 

 המנהל לאשר בכתב ולהאציל סמכויות לפקיד השומה כאמור לבצע פעולות מכוח הפקודה.

פקיד השומה להיכנס למקום עסקו של נישום ולתפוס מסמכים, ספרים באילו מקרים רשאי  ▪

 או חשבונות ?

לתפוס ולקחת מסמכים ממקום עסקו של הנישום  1האם רשאי פקיד השומה כאמור בסעיף  ▪

 למשרד ?

 אם כן, מי רשאי לבצע זאת ובאילו תנאים ? ▪
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 נקודות( 25)  2שאלה מספר 

כדורגלן ישראלי בעל שם עולמי ומיליוני מעריצים בארץ ובעולם. ( הוא "ליעד"ליעד זהבי ) להלן: 

( תושבת החברה""– מחברת "ניצחון", חברה לשיווק מוצרי ספורט )להלן 100%ליעד מחזיק 

נים בפארק רכש ליעד, יחד עם חברו הטוב גיא, בחלקים שווים, שלושה בני 2019ישראל. בשנת 

 :2020תרחשו במהלך שנת להלן מספר אירועים שה הורוביץ ברחובות. 

ליעד, בעל מותג מצליח, נתן זכות שימוש במותג לחברה לצורך מכירת חולצות. בגין זכות  .1

 2020. בשנת 2020עבור שנת  2020ש"ח בדצמבר  50,000השימוש החברה שילמה לליעד 

, נפטר אחד מספקי הביגוד של החברה. 1.3.2020ביום ₪. החברה מכרה חולצות במיליון 

לאחר ₪.  400,000,  הגיע לסך של 2020ל החברה לספק, בגין ביגוד שנמכר בשנת החוב ש

 בדיקה התברר, כי לספק אין יורשים לדרישת החוב מהחברה. 

 -ששולם ב₪  200,000דיבידנד לליעד על סך על חלוקת החברה הכריזה   31.12.2020 -ב

 נקודות( 7). 1.1.2021

 

ש"ח ללא ריבית והפרשי הצמדה  500,000בסך ליעד לקח הלוואה מהחברה  2020במרץ  .2

לשם רכישת קרקע חקלאית. ליעד רכש את הקרקע בעצת חברו הטוב גיא, מתווך נדלן ידוע, 

 2020אשר ידע כי שוויה של הקרקע צפוי לעלות תוך חודשים ספורים. בחודש אוקטובר 

 נקודות( 3) והחזיר את ההלוואה לחברה.₪  1,000,000מכר ליעד את הקרקע ברווח של 

 

ששולמו ₪ לארבע שנים בתמורה למיליון  1.1.2020 -המבנים בפארק הורוביץ הושכרו ב .3

במזומן באותו היום. ליעד וגיא דואגים להחזקה ושמירת המבנים, ניקיונם וטיפוח החצר 

 נקודות( 3)המשותפת. 

 

ות בספר , ליעד מכר את הזכוי2020ליעד החליט לכתוב ספר על סודות הכדורגל. בנובמבר  .4

ש"ח. בתמורת המכירה נתן הלוואה לחברה, שהניבה לו הכנסות מריבית  400,000תמורת 

 נקודות( 3). 31.12.2020שהתקבלו ב ₪  10,000בסך 

 

חתם ליעד על חוזה העסקה עם קבוצת כדורגל בארה"ב לפיו יקבל בתחילת כל  2020ביולי  .5

הפקיד  2020והתחיל לשחק. בשנת טס לארה"ב  2020דולר. בתחילת אוגוסט  20,000חודש 

דולר, בחשבון בנק בחו"ל והשתמש בהם למחייתו, יתרת  50,000מחצית מהכנסותיו, בסך 

ת דולר ממדינ 100,000זכה ליעד בפרס  2020הכספים הועברו לאמו בישראל. בנובמבר 

 נקודות( 4), בגין היותו השחקן המצטיין. ארה"ב

 

החליט ליעד לפרוש מהקבוצה. הקבוצה הסכימה  2020בארה"ב בסוף שנת  שנשדדלאחר  .6

ש"ח. כחלק מהפיצוי האמור  2,000,000לפצות אותו בגין עוגמת הנפש שחווה בגובה  

 .31.12.2020 –התחייב ליעד שלא ישחק בארה"ב בשנתיים הקרובות. הפיצוי שולם לליעד ב 

 נקודות( 2)
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רסום החברה ובתמורה יקבל ליעד חתם על חוזה פרסום עם החברה, לפיו ליעד ישתתף בפ .7

 ₪(. 200,000)בעלות של ₪  300,000מהחברה ביגוד בשווי של 

 נקודות( 3) בלבד.₪  100,000שווי שירותי הפרסום כאמור הינם 

 

 

  :נדרש

ליעד אצל  2020הנובעות מהאירועים שהתרחשו בשנת  ההכנסותדון/י בהשלכות המס במישור 

המופיעים בשאלה. התייחס/י בתשובתך למקור ההכנסה, מקום הפקת ההכנסה, מועד  והחברה

 החיוב, שיעורי המס ונמק/י את תשובתך תוך ציון סעיפי חוק ופסיקה רלוונטיים.
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 נקודות( 25)  3שאלה מספר  

אופק מחזיק  אופק הינו איש עסקים מוכר וידוע בעל שם עולמי המשווק משחקי מחשב בארץ ובעולם.

ואימרי, אחיו של אופק, שהינו מנכ"ל  99%בבעלות של  "החברה"(" )להלן: בחברת "גיימינג בע"מ

 בחברה. 1%החברה מחזיק ב 

 2,500,000משכורת למנכ"ל אימרי שהייתה מורכבת משכר עבודה בסך  2020החברה שילמה בשנת  .1

החברה דרשה את כל עלויות השכר ₪.   1,500,000, מסלול הוני בסך 102 סעיף והענקת אופציות לפי₪ 

 נקודות( 2)בדוחותיה הכספיים למעט האופציות. 

 500,000בעלות של  נשרף, מלאי גדול של משחקיםופרצה שריפה באחד ממחסני החברה  2020במאי  .2

ובדה כי החברה לא מעלות הסחורה בשל הע 30%של בגובה החברה קיבלה פיצוי מחברת הביטוח ₪. 

 2020שמרה על כל כללי הבטיחות שהייתה צריכה לנקוט על מנת למנוע את האסון. בתחילת יולי 

ודמי השכירות מחסן גדול לסחורה שנותרה תקינה, הסכם השכירות היה לשנתיים  שכרההחברה 

קימה החברה עשתה התאמות במבנה וה₪.  100,000מראש עבור כל תקופת ההשכרה סך של  שולמו 

 נקודות( 6)₪.  50,000מיגוניות מיוחדות מפני שריפה בעלות כוללת של 

פעל ייצור בקניה שמייצר את החומרה של המשחקים. בחודש ספטמבר נתגלו מחלוקות מלחברה יש  .3

. לאחר דין של מדינת קניהבין החברה לבין ממשלת קניה על ניצול כח עבודה שלא בהתאם לדין 

את עלויות ביתו הפרטי וכן נתנה  של ממשלת קניה, לפקיד הממשלתי הזוטרודברים שילמה החברה 

 דות(נקו 3משחקים לילדיו על מנת להמשיך ולהעסיק את העובדים באותם תנאים. )

בארה"ב. סך הוצאות הריבית בגין הלוואה  UBSמבנק ₪  1,000,000בסך של  החברה לקחה הלוואה  .4

החברה חילקה דיבידנד ₪ .  25,000פרשי ההצמדה בסך של וה₪   60,000זו הסתכמו בריבית בסך של 

 4) .2021 שנתמאותה הלוואה. ההוצאות שולמו לבנק במומן שמחציתו ₪  2,000,000בשנה זו בסך 

 נקודות(

הסתכמו  2020בליסינג תפעולי רכבים שישמשו את עובדי החברה. הוצאות הרכב בשנת  שכרההחברה  .5

 נקודות( 2. )זקפה שווי בגין הרכב שניתן לאימרי המנכ"להחברה לא ₪.  150,000לסך של 

החברה נפגשה עם מומחה שיווק משחקים בארה"ב. המומחה מביא עימו ידע בפיתוח משחק ראשון  .6

שלא נראה כמותו. החברה התקשרה עם אותו מומחה בהסכם לפיתוח אותו מוצר ושילמה לו  ,מסוגו

ממכירת כל מוצר.  40%ם כי חלקו ברווחים יהא עוד נקבע בהסכ₪.  100,000עבור הידע סך של 

 נקודות(. 4) ש"ח. 400,000סך של  2020החברה שילמה למומחה עבור רווחים בשנת 

, נתגלעו מחלוקות בין אימרי לאופק ולאחר בדיקת הדוחות הכספיים עולה כי 2020בחודש דצמבר  .7

 נקודות( 2)ח מהחברה והחברה דרשה זאת כהוצאה בדוחותיה הכספיים. "ש 1,500,000אימרי גנב 

כנגד החברה הוגשה תביעה בגין משחק לקוי שגרם לחנק של ילד. החברה הפסידה בתביעה ונדרשה  .8

 נקודות( 2. )פיצוי₪  180,000 ללשלם להורי הילד סך ש

 

 :נדרש      

. קבע/י האם ההוצאה מותרת  2020המוזכרים, לשנת דון/י באירועי המס שלעיל, עבור כל הנישומים 

 ומהו מועד התרתה. בתשובתך אזכר/י סעיפי חוק ופסיקה רלוונטית.
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 נקודות( 15)   4שאלה מספר 

על ידי בני הזוג ישראל וישראלה  1.6.2018"( הוקמה בתאריך החברהחברת ישראל בע"מ )להלן: "

 ישראלי, המחזיקים בה בחלקים שווים.

 עוסקת במתן שירותי מחשוב, בנוסף בבעלותה מספר נכסי נדל"ן ותיק ניירות ערך. החברה

ביקשה החברה להיחשב חברה משפחתית החל מיום התאגדותה וכן ביקשה  1.7.2018בתאריך 

 לרשום את ישראל כנישום המייצג.

המוחזקת על ידם " )האחיםאת חברת ", יוסי בן דודוהקים ישראל, יחד עם  1.8.2018בתאריך 

בחלקים שווים(  לאחר כחודש הם רכשו בניין משרדים בתל אביב, המושכר לשוכרים רבים 

 לתקופות שונות.

לאחר  –התלבטו ישראל ויוסי האם להירשם כחברת בית או חברה משפחתית  1.10.2018בתאריך 

 התייעצות שקיימו עם יועץ מס הם הגישו את הבקשה המתאימה לפקיד השומה.

 ₪. 600,000וחילקה דיבידנד בסך הכריזה חברת האחים  1.1.2019 - ב

 מגרשי חניה הסמוכים לבניין המשרדים בתל אביב. 2רכשה חברת האחים  1.12.2019בתאריך 

הקים ישראל שותפות יחד עם אחיו שלום )בחלקים שווים( העוסקת במכירת  1.1.2019בתאריך 

 ."(השותפותמחשבים לאנשים פרטיים )להלן: "
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להלן נתונים נוספים לגבי הכנסותיהם של החברה, חברת האחים, השותפות וישראל לשנים 

2018-2019: 

 נתונים נוספים 2019 2018 

    החברה

  500,000 300,000 הכנסה חייבת מעסק

 הכנסה לא מעסק (50,000) 150,000 רווח )הפסד( מהשכרת חנות

 החזקה זניחה 50,000 40,000 "ע הכנסות מדיבידנד מני

    חברת האחים

  1,200,000 400,000 הכנסות שכירות

  - 200,000 הכנסות משערוך בניין

  50,000 - הכנסות מחניונים

    ישראל

 2017משנת  - (35,000) הפסד מועבר מעסק

  - (30,000) י"ע בישראלהפסד הון ממכירת נ

הכנסות מהשכרת דירת מגורים 

 )לפני קיזוז הוצאות(בת"א 

 50,000תקרת הפטור  100,000 100,000

 30,000סך הוצאות בגין הדירה 

 )כולל פחת(

  (10,000) 20,000 הכנסות )הפסד( מריבית בחו"ל

    שותפות

ישראל נתן לבנו מחשב בשווי של  90,000 - הכנסה חייבת ממכירת מחשבים

4000 ₪ 

 

 :נדרש

א לפקודת מס 64האם חברת ישראל בע"מ יכולה להיחשב "חברה משפחתית" על פי סעיף  .1

  (דהנקו 1)? נמק את תשובתך 2018-2019הכנסה, בכל אחת מהשנים 

"חברת  אוא לפקודה 64האם חברת האחים בע"מ יכולה להיחשב "חברה משפחתית" על פי סעיף  .2

 3)? נמק את תשובתך 2018-2019שנים לפקודת מס הכנסה, בכל אחת מה 64בית" על פי סעיף 

 (.ודותנק

את הכנסתם החייבת וחבות המס )באופן מיטבי( של החברה, חברת  2018-2019קבע לשנים  .3

 (.ודותנק 11) 45%שיעור המס השולי שלו הוא  - לעיל(, וישראל 2האחים )לאור תשובתך לסעיף 
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 נקודות( 20)  5שאלה מספר  

אבשלום  הינו תושב ישראל ואיש עסקים ממולח וידוע. לאבשלום נכסים מניבים ועסקים שונים 

 : 2019-2020בארץ ובחו"ל . להלן פירוט הכנסותיו והפסדיו של אבשלום בשנות המס 

 

 :2019שנת המס 

  סכום )בש"ח(  ביאור      בארץ

     70,000  הכנסה  מחנות ממתקים                                                             

 ( 350,000(                         )1הפסד מהשכרת מבנה בתל אביב                   )

 200,000(                          2הכנסה מהשכרת חנות בחיפה                       )

 80,000הכנסה ממשכורת                                                                         

                                                     50,000(                           3) הכנסה מזכיה במפעל הפיס                          

        בחו"ל

 (30,000ית אוסטריה                                                              )הפסד מריב

 (80,000(                         )4הפסד מעסק הודו                                           )

 (90,000)      (                   5הפסד מעסק יוון                                             )

 80,000הכנסה מתמלוגים  דנמרק                                                            

 ( 20,000(                          )6הפסד מהשכרת בניין בספרד                          )

 100,000                    (       5הכנסה מעסק ברזיל                                       )

 

 :2020שנת המס 

 בארץ

 (80,000(                         )2)  הפסד מהשכרת חנות בחיפה                         

 70,000הכנסה ממשכורת                                                                          

 40,000                          (1)                 הכנסה מהשכרת מבנה בתל אביב  

 10,000                                                  (הכנסה מדיווידנד )החזקה זניחה

 40,000הכנסה מריבית לא צמוד                                                               

 (20,000)(                         7)  הפסד מהשכרת טרקטור                               
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 בחו"ל

 15,000רווח הון ממכירת בניין בספרד                                                      

 50,000        הכנסה מתמלוגים דנמרק                                                      

 (40,000הפסד  מריבית אוסטריה                                                              )

 50,000(                           5הכנסה מעסק  ברזיל                                      )

 (40,000(                          )4הפסד מעסק הודו                                           )

 (25,000(                         )6הפסד מהשכרת בניין בספרד                          )

 (30,000(                         )5הפסד מעסק יוון                                             )

 

 

 :ביאורים

 יחידות דיור ומושכר לתיירים לתקופות זמן קצרות.   25מבנה בתל אביב, המונה כ  .1

 ב לפקודה.8,לפי הוראות סעיף ₪  120,000ההכנסות כוללות דמי שכירות מראש בסך של  .2

 ₪  35,000 – 2019הנח תקרת פטור להגרלות ופרסים בשנת  .3

 העסק נשלט ומנוהל מישראל. .4

 העסק נשלט ומנוהל מחוץ לישראל. .5

 ₪ . 30,000הוצאות הפחת הינן בסך של  .6

 טרקטור בודד אשר הושכר לחקלאי לתקופה של שנה.  .7

 

 :נדרש

תוך יישום הוראות  2019-2020בשנות המס  אבשלוםקבע/י את ההכנסה החייבת )או ההפסד( של 

 הפקודה, ותוך ניצול מקסימאלי של הוראות הקיזוז.

 )פרט/י ונמק/י את תשובתך תוך ציון סעיפי חוק ופסיקה רלוונטית( 

 


