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 דיני מסים ג'שאלון בחינה ב

  2022חורף 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         - %16 - הצהרת הון -  2שאלה 

 3במחברת פתרון    - %15 - ניכויים וגבייה -  3שאלה 

 4במחברת פתרון      - 12% – ניהול ספרים -  4שאלה 

 5במחברת פתרון - %12 - אתיקה ופלילים -  5שאלה 

 פתרון על גבי השאלון - 15% -ביטוח לאומי    –   6נושא 

 
 בהצלחה

 כל הזכויות שמורות למועצת יועצי המס ©
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 נקודות 30 -מיסוי יחיד – 1שאלה מספר 

. יעקב הינו מהנדס 1970נשואים באושר ועושר החל משנת  1947, ורחל, ילידת 1945יעקב, יליד 

שירותי פיתוח תוכנה ובנוסף הוא מחזיק במלוא תוכנה ורחל הינה יועצת מס. יעקב מנהל עסק למתן 

 .2017הון המניות של חברת נפלאות התוכנה בע"מ אשר הייתה חברה משפחתית עד לשנת 

 :2020להלן פירוט ההכנסות של בני הזוג בשנת המס 

 ביאור רחל "בן הזוג הרשום"(יעקב  ) פרטים

 (1)  658,000 הכנסה ממתן שירותי פיתוח תוכנה

  160,000 80,000 ממשכורתהכנסה 

 (2)  125,000 הכנסה מהשכרת דירה בארה"ב

 (3)  ? הכנסה מדיווידנד

 (4)  15,000 הכנסה מריבית

 (5)  900,000 רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך

 

 :ביאורים

 בספרי העסק של יעקב, טרם ניתן ביטוי לפעולות הבאות: .1

 15,000וכתוצאה מכך נבע לו הפסד הון בסך של יעקב ביצע שיחלוף למחשבים בעסקו  .א

 ₪. 80,000עלות המחשבים החדשים  ₪.

בגין הכנסותיו ₪  9,000מתוכם סך של ₪  98,000יעקב שילם לביטוח לאומי סך של  .ב

 ריבית.₪  2,000בגין הפרשים משנים קודמות וסך של  3,500ממשכורת, סך של 

כעמית עצמאי  11,000כעמית שכיר וסך של ₪  2,000יעקב  הפקיד לקרן השתלמות סך של  .ג

 ₪ . 8,000מעבידו הפקיד לקרן השתלמות סך של 

אשר מומנו בהלוואה נושאת ריבית ₪  1,500,000בתמורה לסך של  2017הדירה נרכשה בשנת  .2

 ₪. 4,500מס ששולם בארה"ב  ₪.  50,000שנתית בסך של 

 50% ₪. 700,000ידנד בסך של בחילקה חברת נפלאות התוכנה בע"מ די 31.12.2020ביום  .3

 .2016ידנד שחולק מקורו ברווחי החברה לשנת במהדי

מחברת נפלאות התוכנה בע"מ. ההלוואה ₪  400,000נטל יעקב הלוואה בסך של  1.1.2018ביום  .4

. מיד לאחר קבלת 2022והקרן תוחזר בתום שנת  3.7%נושאת ריבית שנתית בשיעור של 

לפיליפ, תושב אנגליה. ההלוואה אינה ₪  300,000ך של ההלוואה העניק יעקב הלוואה בס

 לשנה.  5%צמודה ונושאת ריבית של 

 900,000ממניות חברת ונוס, חברה פרטית, ברווח הון ריאלי של  11%מכר יעקב  1.7.2020ביום  .5

. מיד לאחר מכירת המניות רכש יעקב מניות 1.7.2009מניות ונוס נרכשו על ידי יעקב ביום ₪. 

 ₪.  400,000צדק, חברת מחקר ופיתוח כהגדרתה בחלק ה לפקודה, בתמורה לסך של  של חברת

 :נדרש

חשבו את ההכנסה החייבת המינימאלית של כל אחד מבני הזוג וקבעו את שיעור המס שיחול בגין 

 כל אחד מסוגי ההכנסות. אין צורך לחשב את המס. 
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 נקודות 12 –חלק ב 

. לאה עלתה 1.1.2015ישראל לראשונה החל מיום  תוהינה תושב, נולדה באנגליה 1980לאה, ילידת 

והיא , יהם בישראל. לאה מתגוררת בנתיבותלארץ לאחר ששמעה שקרובי משפחתה עשו חיל בעסק

 חברה תושבת ארה"ב.  MIKE, במלוא הון המניות של חברת 2000מחזיקה, החל משנת 

 :2020להלן פירוט הכנסותיה של לאה בשנת 

 ₪( 35,000)מס זר ששולם בכל חודש  MIKEמחברת ₪.  150,000משכורת חודשית בסך של  .א

 ₪. 3,000,000בסך של בסך של  MIKEדיבידנד מחברת  .ב

 

 

 :נתונים נוספים

 ואביהוא דודוהתאומים  2012ילדיה: נדב שנולד בשנת  3לאה הינה אם חד הורית המגדלת את  .1

 2017אשר נולדו בשנת 

  1.1.2020-30.6.2020בין התאריכים  2020בשנת המס לאה שהתה בישראל  .2

 לפקודה.  46לעמותת שלווה שהינה מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף ₪  330,000לאה תרמה סך של  .3

 לביטוח חייה בחברת ביטוח.₪  1,700לאה שילמה סך של  .4

 

 :נדרש

 .2020חשבו את המס לתשלום על ידי לאה בשנת 

 ₪. 204,600, תקרת הכנסה 16%ממס בשיעור של זיכוי יישובים בנתיבות : זיכוי 
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 נקודות 16  -הצהרת הון  – 2שאלה 

 ממניות חברת "אדיר בע"מ", העוסקת בייבוא ובמכירת ביגוד.  100%מר אדיר מנהל ובעל 

 גב' אדיר שכירה במשרד יועצי מס. לבני הזוג ילדים בוגרים. 

ובמסגרתה נערכה  2022על ידי פקיד השומה בינואר נערכה  2017-2021ביקורת שומה לשנים 

 השוואת הון.

 :31.12.2021טיוטת הצהרת הון ליום  ו 31.12.2017יום ל שהגישו בני הזוג הוןה להלן נתוני הצהרת

 31.12.2021 31.12.2017 ביאור 

השקעה בחברת 

 "אדיר"
1 600,000 900,000 

 ? 500,000 2 מלאי בעסק 

 ? 100,000 3 רכב

 2,000,000 2,000,000  דירת מגורים

 ?  - 4 קרקע 

 1,500,000 550,000 5 קופות גמל

 ? 250,000 6 תוכניות חיסכון

  4,000,000  סה"כ

 

 :נתונים נוספים

 השקעה בחברת "אדיר" .1

2021    2017 

 200,000    350,000 הון מניות + פרמיה

  0    100,000   עודפים

 (100,000)   (150,000) משיכות מהחברה

 500,000    600,000  הלוואת בעלים

   900,000    600,000 

 .2018מתוך העודפים שנעשתה בשנת  הטבהגידול בהון המניות נובע מחלוקת 

שנזקפה בגין התקופה בין שתי  ₪ 20,000)ט( לפקודה בגובה  3יתרת ההלוואה כוללת ריבית 

 הצהרות ההון. 

פריטים במחיר  500נערכה ספירת מלאי בעסק. ספירת המלאי כללה  31.12.2021ביום  .2

כאשר מבדיקה שנערכה ברישום החשבוניות נראה כי שתי קניות ₪,  4000מכירה של 

כל פריט( ₪  2,300פריטים במחיר  340)  17.12.2021המלאי האחרונות בעסק היו ביום 

(. הערכת המלאי נעשית לפי כל פריט₪  2,500פריטים במחיר   240)  23.11.2021וביום 

 . FIFOשיטת ה 

באותו היום רכש רכב אחר ₪.  50,000מכר מר אדיר את רכבו תמורת  31.12.2021ביום  .3

הרכב שנמכר נרכש ארבע שנים לפני מכירתו, שימש בעסק ₪.  160,000חדש בעלות של 

מס רווחי . 15%ונדרשו בגינו הוצאות בספרי העסק. שיעור הפחת על רכב לצרכי מס הינו 

 .25%הון 
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מס ₪.  700,000בסכום של  30.6.2018בני הזוג רכשו חצי דונם לבנייה באזור המרכז ביום  .4

שכר מתווך  ,₪ 20,000שולם חודשיים לאחר מכן. שכר טרחת עו"ד  42,000רכישה בסך 

35,000 .₪ 

 בתקופה בין שתי הצהרות ההון.₪  10,500הפקדות חודשיות לקופות גמל  .5

)כולל רווחים לאחר  200,000פדיון ₪.  100,000חיסכון: הפקדות במהלך השנים  תוכניות .6

 ₪. 198,000הינו  31.12.2020שווי תוכניות החיסכון ליום ₪(.  30,000מס בסך 

המוחזקים ₪(,  100,000)רווחים מני"ע ₪  600,000לגב' אדיר ניירות ערך בשווי של  .7

 גב' אדיר.בנאמנות אצל עו"ד כערובה לעסקת יזמות של 

שלושת ילדי בני הזוג רכשו דירות בעיר מודיעין במסגרת פרויקט "מחיר למשתכן" ומימנו  .8

הרכישה בוצעה ב ₪.  1,900,000את הקנייה בהלוואה מההורים. מחירה של כל דירה 

 ₪. 2,000. הילדים מחזירים להורים בכל חודש סכום של 1.1.2020

₪. מיליון  2של  בגובהותיו בהליך של גילוי מרצון על הכנס  1.12.2019מר אדיר דיווח ביום  .9

 ₪. 400,000שולם בגינה מס בסך 

מר אדיר דיווח במסגרת הליך הגילוי מרצון, בנוסף על האמור לעיל, גם על דיבידנד מחברה  .10

 ( לפקודה.1)ב()ב()75)חברה נשלטת זרה( לפי סעיף ₪  900,000נשלטת זרה בסך של 

בני הזוג עמדו בתשלומים הבאים: נסיעות משפחתיות לחו"ל במהלך השנים בין הצהרות  .11

 .₪ 24,000ביטוחים פרטיים , , ₪ 300,000ההון בסכום של 

₪.  1,050,000בתקופה בין שתי הצהרות ההון שולם מס הכנסה לפי שומה עצמית בסך  .12

₪.  105,000טרה ומע"מ קנסות חנייה, מש₪.  204,000בנוסף, מס שנוכה במקור ממשכורת 

ששולמו בשני תשלומים ₪  310,000 1.12.2020תשלומי ביטוח לאומי לפי שומה מיום 

 ₪. 50,000נותר חוב למס הכנסה בסך  2021חודשיים. לשומה לשנת 

 ₪. 940,000משכורת מר אדיר מחברת "אדיר" במהלך השנים בין הצהרות ההון:  .13

 : לאחר מסהכנסות מוצהרות  .14

 800,000גב' אדיר  סה"כ משכורת

 750,000סה"כ הכנסות מעסק מר אדיר 

על סמך  תשלומיםבמהלך ביקורת שומה בפקיד השומה התברר שבעסק של מר אדיר נכללו  .15

פקיד השומה לא התיר את הוצאתן. תוספת ₪.  250,000חשבוניות פיקטיביות בסך של 

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

יש להתעלם מהעלות של המלאי.  40%. רווח גולמי 47%נתונים נוספים: שיעור מס שולי  .16

 ממס יסף.

 

 :נדרש

 למחייה. וחשבו את הסכום הנותר 31.12.2021 -31.12.2017השוואת הון לתקופה שבין  ערכו .1

 (.ודותנק 14מתאימה )יש לדון בתוצאות ובהסברים ולהסתמך בין היתר על פסיקה 

בשל קושי בהמצאת מסמכים ביקש מר אדיר להגיש דוח על נכסים והתחייבויות לגבי נכסיו  .2

רב ועל כן בסופו של דבר הוגשה הצהרת הון משותפת. דונו בלבד ללא בת זוגו. פקיד השומה סי

 (.ודותנק 2אדיר )באפשרויות שעמדו בפני מר 
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 נקודות  15 - ניכויים וגבייה – 3שאלה מספר 

 

 נקודות 3 - 1שאלה 

 15% -לקה דיבידנד לבעלי מניותיה, דוד המחזיק ביחברת שמיים כחולים ח 11.10.2020ביום 

החברה ניכתה מס במקור מהתשלום ₪.  167,000ממניות החברה זכאי לפי חלקו לסכום של 

ביום  2020דוד הגיש דוח שנתי לשנת המס  .25.7.2021והעבירה את הניכוי למס הכנסה ביום 

 ו אישור כי ניהל פנקסים קבילים. . דוד הגיש את כל הדוחות השנתיים כנדרש ויש ביד20.5.2021

 מה סכום הניכוי שעל החברה לנכות מתשלום הדיבידנד?  .א

 ?מה המועד בו חייבת החברה להעביר לפקיד השומה את הסכום שניכתה .ב

 ?  2020האם יותר סכום הניכוי במקור בדוח של דוד שהוגש לשנת המס  .ג

 רלוונטיות החוק התוך הפנייה להוראות  וריוהסב ונמק

 

 נקודות   3  -  2שאלה 

תוך הפנייה  וריוהסב ואת סכום הניכוי, נמק והאם קיימת חובת ניכוי מס במקור וחשב וקבע

 להוראות החוק הרלוונטיות.

 34,890לחגי המוביל  2020לם בשנת ייואל חקלאי המגדל עגבניות שרי במושב קדש ברנע, יואל ש .א

לחגי המוביל אין אישור בכתב מפקיד  עבור הובלת העגבניות לשוק הסיטונאי בצריפין.₪ 

 הל פנקסים והגיש את כל הדוחות שחויב בהגשתם.יהשומה כי נ

דיבידנד לג'ורג, תושב חוץ, ג'ורג כ₪  450,000 סך של  3.6.2020ביום  שלמהחברת לולה קיי,  .ב

 ממניות חברת לולה קיי. 20% -מחזיק ב

עבור ₪   1,345,000שירותי בניה לדוד עבור  2020למה בשנת יש הילה הילה הינה קבלנית בניה, .ג

עובדים. דוד  20וילות בשכונת סביונים. דוד הינו קבלן משנה מצליח מאוד המעסיק  2בניית 

 הציג להילה את כל האישורים הנדרשים.

 

 נקודות   3  -3שאלה 

פקיד השומה ערך ביקורת שומה לחברה אשר לאחריה, נחתם הסכם שומות. הכנסה חייבת של 

 -הכנסה חייבת של החברה בהסכם השומות הינה ₪. 1,400,000 -בשומה המוצהרת הינההחברה 

.פקיד השומה השתכנע כי הנישום התרשל בעריכת  23%.שיעור מס החברות הינו ₪  3,020,000

 הדוח .

 הסבר ופרט האם ניתן להטיל קנס גרעון על החברה .א

 חשב את גובה קנס הגרעון שיוטל.  .ב

 רלוונטיות החוק התוך הפנייה להוראות  וריוהסב ונמק
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 נקודות   3  - 4 שאלה 

לו הכנסות יכללו במחזור העסקאות ילחברת שומר החומות הכנסות בשנה הקובעת כמפורט מטה, א

 רלוונטיות החוק הלקביעת מקדמות לשנה הקובעת, נמק והסבר תוך הפנייה להוראות 

 במקור בגינו.רווח ממכירת נייר ערך זר שלא נוכה מס  .א

 (. 1)ב()3הכנסה חייבת ממחילת חוב על פי סעיף  .ב

 .שבח ממכירת דירת מגורים בבעלות החברה .ג

 

 נקודות   3  - 5שאלה 

וחשב ייב במקדמות על חשבון הוצאות עודפות חקבע האם ההוצאה מותרת, קבע האם התשלום 

 את המקדמה.

לקוח מרכזי של החברה אשר הגיע רחה לקוח מחו"ל, מר ג'וזף הינו יחברת החיים היפים א .א

ח "ש 700ימי לינה בבית מלון בעלות של  3. האירוח כלל  2021לחתימת הסכם פעילות לשנת 

 ללילה.

ערב גיבוש לעובדיה, לאירוע הגיבוש הוזמנו משפחות העובדים,  2020חברת יהלום ערכה בשנת  .ב

ת של זמרים מוכרים מהארץ האירוע התקיים ביום שישי בערב בגן אירועים יוקרתי וכלל הופעו

 ₪. 1,200,000 -והעולם, האירוע עלה לחברה כ
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 נקודות  12 - ניהול ספרים – 4שאלה מספר 

 

 ₪. 180,000, בעל מחזור הכנסה שנתי של 65רונן, נגר בן  .1

 פקיד השומה קבע כי רונן לא ניהל ספרים כדין. הנח כי קביעה זו הינה סופית.

 .31% - פקיד השומה קבע כסנקציה כי רונן ימוסה על כל הכנסתו ב

את הסעיפים  ינוהאם צדק פקיד השומה? האם לגילו של רונן יש השלכה לתשובתך? צי

   נקודות(  2) הרלוונטיים בחוק.

 

 עובדים. 2ח בשנה, והעסיק "ש ןמיליו 2היה אורי סיטונאי בעל מחזור עסקאות של  2019בשנת  .2

, בשל התפרצות הקורונה, עלה הביקוש למוצריו של אורי, ומחזור עסקאותיו עמד על 2020בשנת 

 עובדים. 7והוא העסיק ₪  ןמיליו 4.5

 (.2020)לשנת  פקיד השומה מצא כי אורי לא ניהל רשימת מלאי לתום שנה

 הנובע מהגידול בהיקף העסק. בהוראות ניהול ספרים אורי טען כי לא היה מודע לשינוי 

 נקודות( 2)  את הסעיפים הרלוונטיים בתוספת הרלוונטית. וציינולטענתו של אורי,  התייחסו

 

 דובי הינו בעל חנות לממכר עניבות וכובעים. רועי הינו בעל חנות לממכר משקפי ראייה. .3

 בשנה. ₪  ןמיליו 1.5מחזור של  ולשניהםחנויותיהם של דובי ורועי סמוכות, 

 נקודות( 2)  סעיפי הוראות החוק שיחולו עליהם? מהםנראה כי שניהם קמעונאים. 

 

 בשנה, והוא מעסיק עובד אחד.₪  ןמיליו 2.5קובי הינו קבלן הבונה בתים פרטיים. מחזור עסקו  .4

 עובדים. 2בשנה, והוא מעסיק ₪  ןמיליו 4.5ירון הינו קבלן המשפץ בתים פרטיים. מחזור עסקו 

את סעיפי  ציינואם על מי מהם לנהל יומן עבודה? האם על מי מהם לנהל ספר תנועות מלאי? ה

 נקודות( 2)   .לתשובתכםהתוספת הרלוונטית המתייחסים 

    

 אריק הוא רופא שיניים, ואורון הוא טכנאי שיניים. שניהם עובדים בשיתוף פעולה.  .5

לנהל תיק תיעוד חוץ?  םעל מי מהם לנהל רשימת מלאי של מתכות עדינות לתום שנה? ועל מי מה

   נקודות( 2) יש לציין תוספת רלוונטית וסעיף רלוונטי.

 

כדי לתקן סכום בחשבונית יש לבטלה, ולהוציא חשבונית אחרת )מתוקנת ונכונה( כי ברוני טוען:  .6

 במקומה.

אבישי טוען: כדי לתקן סכום בחשבונית יש להשאיר את המקורית, ולהוציא הודעת זיכוי על 

 יכום של שני המסמכים ייתן את הסכום הנכון(.ההפרש. )ס

    נקודות( 2) מי מהם צודק? לפי איזה הוראת חוק?
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 נקודות 12 –פלילי ואתיקה  – 5שאלה מספר 

 

 פלילי –חלק א' 

סכום  ןבעסקאות בה משה הוא חלפן כספים, בעל רישיון לפי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים. .1

מחלק משה את  א לפקודה,140בהן הוא חייב בדיווח לפי סעיף , ₪ 50,000העסקה עולה על 

בצורה כזו, שומר משה על דיסקרטיות של ₪.  50,000 –העסקה למספר עסקאות הנמוכות מ 

 לקוחותיו.

 משה מדווח על כל הכנסותיו בצורה מסודרת ובזמן.

 האם משה חשוף להליך פלילי על פי פקודת מס הכנסה?

 נקודות( 2אם כן, לפי איזה סעיף? )   

 

 נכות. 100%אליהו איש עתיר נכסים והכנסות. לאליהו בת, שלה  .2

 לבתו, על מנת להפחית את חבות המס. לתבוע הוצאות דמי ניהולהחליט אליהו 

 לבתו.₪  2,500,000העביר אליהו סכום של  2020בשנת 

כנסה ודיווחו על מלוא ההכנסות גם אליהו וגם בתו הגישו דוחות על הכנסותיהם למס ה

 בדוחות.

 האם אליהו חשוף להליך פלילי בעקבות העברת ההכנסות לבתו?

 נקודות( 3)נתחו את האירוע וציינו סעיפי חוק רלוונטיים. 

 

 אתיקה –חלק ב' 

דוד הוא יועץ מס מייצג ותיק, מקצועי ומפורסם בעירו. דוד חלה במחלה קשה אשר אילצה אותו 

ממושכת מהמשרד. על מנת שלא לפגוע בציבור לקוחותיו, החליט דוד שנכדו הצעיר  להיעדר תקופה

בעל מזג נמרץ, ייקח את המושכות ויחליפו בכל ענייני ניהול המשרד וייצוג לקוחותיו מול  -ברק 

 רשויות המס.

ברק הרגיש מאותגר ולא רק שרצה לשמור על ציבור הלקוחות של סבו, אלא אף רצה להרחיב את 

הלקוחות, ולצורך זה פרסם בפייסבוק : כי מי שיגיע למשרד דרך המודעה, יזכה להנחה של  מעגל

. דוד סומך על ברק וציין בפניו שבכל מקום בו נדרש אישורו או חתימתו, יכול ברק לחתום 25%

 בשמו. בשל העובדה כי ברק חייל משוחרר, הציע לו דוד כי כל ההכנסות בהיעדרו, יועברו אליו.

 

 נקודות( 7). כל הסוגיות האתיות העולות מהקטע הנ"ל בהתאם לחקיקה הרלוונטיתדונו ב
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 שאלון בחינה בנושא ביטוח לאומי

 2022מועד חורף 
 1 מספר רסהיג

 

 :הנחיות

יש לוודא כי מספר הנבחן על המדבקה ומספר הזהות תואמים להזמנה לבחינה  .1

 ולכל שאר המחברות המונחות על שולחנכם.

שאלות רב ברירה )שאלות אמריקאיות(, יש להקיף בעיגול את התשובה  15להלן  .2

 .גבי השאלון עצמועל הנכונה לכל שאלה, 

 בעיפרון. ולאאת התשובה הנכונה יש לסמן בעט כחול או שחור  .3

את השאלון )עם התשובות המסומנות( יש להגיש יחד עם שאר מחברות הבחינה,  .4

 להדק בגומיה ולהגיש למשגיח.

 

עובדת עצמאית ילדה וקיבלה דמי לידה בעד החודשים יוני, יולי ואוגוסט. כיצד תשלם דמי  .1

 ד חודשים אלה?ביטוח בע

 תמשיך לשלם דמי ביטוח על פי דף התשלומים שנשלח אליה בתחילת שנה. .א

 תשלומים שנשלח אליה.התשלם מחצית מדמי הביטוח שנקבעו בדף  .ב

 תהיה פטורה מתשלום דמי הביטוח. .ג

 דמי הביטוח ינוכו במקור מדמי הלידה בלבד. .ד

 

, הכנסתו החודשית 1/21-מר יעקובי היה מבוטח כעובד עצמאי שאינו עונה להגדרה החל מ .2

הגיש בקשה לשנות מעמדו כעצמאי והצהיר  6/21בחודש ₪.  1,000עליה הצהיר היא 

 ₪.  15,000שהכנסתו מחודש זה ואילך היא 

 ולפי איזה בסיס יחושבו דמי הביטוח? 2021מה יהיה מעמדו של מר יעקובי בשנת 

והחל מחודש יוני ₪.  1,000עד לחודש מאי מעמדו עצמאי שאינו עונה להגדרה לפי  .א

 ₪. 15,000עצמאי עונה להגדרה, יחויב לפי הכנסה בסך 

 2022לחודש והחל משנת ₪  1,000עצמאי שאינו עונה להגדרה לפי  2021במשך שנת  .ב

 לחודש.₪  15,000ישונה מעמדו לעצמאי עונה להגדרה שהכנסתו 

 לכל חודש.₪  15,000לפי  2021עונה להגדרה מתחילת עצמאי  .ג

 בכל חודש.₪  9,167עצמאי מתחילת השנה לפי  .ד

 

 מטרתה של הגמלה לשמירת הריון היא: .3

 לפצות את העובדת בגין אובדן שכר כשאינה עובדת בשל סיכון לה או לעובר. .א

 לפצות את העובדת בגין היעדרויות לצורך בדיקות הקשורות להריון. .ב

 העובדת בגין היעדרויות מעבודתה בשל הריון רב עוברי. לפצות את .ג

 לפצות את העובדת אם פוטרה במהלך ההיריון. .ד
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לחודש והכנסה ₪  6,000בעל הכנסה שלא מעבודה )מהשכרת חנות( בסך של  72מבוטח בן  .4

 לחודש. ₪  5,000חודשית ממשכורת בסך של 

 מקבל קצבת אזרח ותיק )קצבת זקנה(. 

 כיצד יחויב?

 המבוטח ישלם דמי ביטוח ודמי בריאות רק על הכנסתו ממשכורת. .א

 המבוטח ישלם דמי ביטוח משני מקורות הכנסתו. .ב

 המבוטח ישלם דמי ביטוח רק על הכנסתו שלא מעבודה. .ג

 אף תשובה אינה נכונה. .ד

 

. מאז אינו עובד ואין לו שום הכנסות. מה 10.10.21קובי השתחרר משירות סדיר ביום  .5

 על חייל משוחרר?הכללים החלים 

חייל משוחרר פטור מתשלום דמי ביטוח במשך ששת החודשים הראשונים שלאחר  .א

 מועד שחרורו משירות החובה.

 10/21המבוטח חייב בתשלום דמי ביטוח לפי המינימום עבור החלק היחסי בחודש  .ב

 .11/21החל מחודש ₪  177ודמי ביטוח מינימליים בסך 

 חודשיים ראשונים שלאחר שחרורו.פטור מתשלום דמי ביטוח רק למשך  .ג

 אף תשובה אינה נכונה. .ד

 

שנים עד לפרישתה. מקבלת קצבת אזרח ותיק. לימים  45שולה, ילידת הארץ, עבדה  .6

התאלמנה ואושרו לה גם הקצבאות הבאות: שאירים וסיעוד. היא נסעה להתגורר עם בנה 

 בחו"ל?בחו"ל. האם שולה תמשיך לקבל את שתי הקצבאות בעת מגוריה 

 שולה תמשיך לקבל קצבת אזרח ותיק ומחצית קצבת שאירים. גמלת סיעוד תופסק. .א

שולה תמשיך לקבל קצבת אזרח ותיק בלבד ורק לשלושה חודשים מיום יציאתה  .ב

 לחו"ל. 

 רק אם יצאה למדינת אמנה תהיה לה זכאות להמשך קבלת הקצבאות הנ"ל. .ג

 לחו"ל.כל הקצבאות יופסקו בראשון לחודש שלאחר יציאתה  .ד

 

 מי אינו מבוטח על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי? .7

 מי שאינו תושב ישראל. .א

 חייל בשירות סדיר. .ב

 חודשים. 12-עציר/ אסיר השוהה בבית המעצר/ הסוהר לתקופה של יותר מ .ג

 כל התשובות נכונות. .ד

 

 מהן דרכי העברת מידע ישירות למוסד לביטוח לאומי? .8

 באופן מקוון ממערכת השכר. .א

 ייצוג לקוחות. דרך מערכת .ב

 דרך אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי. .ג

 כל התשובות נכונות. .ד
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במקדמות דמי ביטוח על בסיס נתוני ההכנסה בשומת  2020מר ישראלי חויב במהלך שנת  .9

 ₪. 120,000בסך  20.7.19שהתקבלה ביום  2018מס הכנסה לשנת 

 נכות מעבודה. 32%נפגע מר ישראלי בתאונת עבודה ונקבעו לו  1.6.20ביום 

 ₪. 250,000בסך  15.7.21התקבלה ביום  2020שומה סופית לשנת 

 מה בסיס ההכנסה שעל פיה תחושב גמלת נפגעי עבודה?

 ₪. 250,000בסיס של  .א

 ש"ח. 120,000בסיס של  .ב

לעניין גמלת נפגעי ₪  120,000לעניין תשלום דמי הביטוח, ובסיס ₪  250,000בסיס של  .ג

 עבודה.

 ₪. 185,000בסיס של  .ד

 

 ציין איזה מהמשפטים הבאים קובע נכונה את מעמדו של נהג מונית: .10

נהג מונית נחשב כעובד שכיר בכל תנאי העסקה, ובלבד שגמול העבודה אינו משתלם  .א

 על בסיס של יחידת זמן.

נהג מונית נחשב כעובד עצמאי בכל תנאי העסקה, ובלבד שגמול העבודה אינו משתלם  .ב

 על בסיס של יחידת זמן.

 מונית נחשב כעובד עצמאי בכל תנאי העסקה.נהג  .ג

 אף תשובה אינה נכונה. .ד

 

משה יצא לעבוד במשך שנתיים בארה"ב. הועסק אצל מעסיק לא ישראלי. דיווח על  .11

לשנה. השומה נתקבלה בביטוח ₪  300,000ההכנסות למס ההכנסה בישראל בסך של 

 הלאומי.

 סמן את התשובה הנכונה ביותר:

 ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות החל מהשקל הראשון.ההכנסה חייבת בדמי  .א

 ההכנסה חייבת בדמי ביטוח לאומי בלבד החל מהשקל הראשון. .ב

 מהשכר הממוצע. 25%ההכנסה חייבת בדמי ביטוח בריאות בלבד לאחר הפחתה של  .ג

 25%ההכנסה חייבת בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לאחר הפחתה של  .ד

 מהשכר הממוצע.

 

 אים רשאי לחתום על תביעה לקצבה בשם הלקוח?מי מהב .12

 אף אחד, רק הלקוח בעצמו. .א

 רואה חשבון או יועץ מס המייצגים את הלקוח. .ב

 אפוטרופוס. .ג

 עורך דין. .ד
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 מבוטח אשר מקבל גמלת הבטחת הכנסה: .13

 פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי החל מהחודש השלישי של קבלת הגמלה. .א

 ל זמן קבלת הגמלה.אינו פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי כ .ב

 פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי כל זמן קבלת הגמלה ובלבד שאין לו הכנסות נוספות. .ג

 אף תשובה אינה נכונה. .ד

 

 .24שירה מקבלת קצבת נכות כללית מאז היתה בת  .14

. שירה עובדת כשכירה 12ילדים. הילד הגדול בן  3היא התחתנה ונולדו לה  29בגיל 

לשנה. יש ₪  100,000-בעלה חגי עובד כעצמאי והכנסתו היא כ₪.  5,000והכנסתה מעבודה 

 לחודש. ₪  15,000-להם נכס שהם משכירים ב

 האם שירה זכאית לתוספת בקצבת הנכות עבור בעלה והילדים?

 הילדים. 2כן, שירה זכאית לתוספת גם בעד בן זוג וגם בעד  .א

 ילדים, אך לא בעד בן זוגה. 2שירה זכאית לתוספת בעד  .ב

 ההכנסות שוללות זכאות לתוספת בן זוגה והילדים.לא,  .ג

לא, אין לה זכאות לתוספת מפני שבעת אישור הזכאות לקצבה הייתה רווקה וללא  .ד

 ילדים.

 

מי מבין בעלי האשרות הבאות לא יוכל להיחשב כתושב ישראל לעניין חוק הביטוח  .15

 הלאומי?

 .1בעל אשרה מסוג א/ .א

 .2בעל אשרה מסוג א/ .ב

 .5בעל אשרה מסוג א/ .ג

 .  1בעל אשרה מסוג ב/   .ד

 


