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 דיני מסים ג'שאלון בחינה ב

 (2021)אוגוסט  2021קיץ 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

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

 נקודות 20 –חלק א 

  .2003החל משנת נשואים באושר ובעושר  1982ומרים, ילידת  1980, יליד מנשה

 בכל רחבי תבל. לייצור שיווק ומכירת מוצרים לאפייהעצמאי בעלת עסק מרים 

 1.7.2005אשר הוקמה על ידו ביום  מחשבה תחילה בע"ממנשה מחזיק במלוא הון המניות של חברת 

 : 2020 של בני הזוג בשנת המס להלן פירוט הכנסותיהם ועוסקת במתן ליווי פיננסי ללקוחות רבים.

 ביאור מרים "בן הזוג הרשום"() מנשה פרטים
 (1)(,2)  127,000 ממשכורתהכנסה 
 (3) 737,000  מעסקהכנסה 

 (4)  35,000 ות ממכירת חשמלהכנס
 (5)  102,000 הכנסה מהשכרה דירה בארה"ב

 (6)  85,000 הכנסה מפרסים
 (7)  ? רווח הון

 

  :ביאורים

 בתקופת לימודיובאוניברסיטה העברית בירושלים. מנשה לומד לתואר שני ומשמש כחוקר  .1

  .₪ 120,000מלגה שנתית בסך של  קיבלמנשה 

 ₪. 7,000נוהג לעבוד בעבור מפלגת ביחד בשבילך בתמורה לסך של  מנשהבכל תקופת בחירות  .2

 , טרם ניתן ביטוי לפעולות הבאות:מריםבספרי העסק של  .3

 אשר הופעלה עוד באותו היום. ₪ 700,000בעלות של  מכונהרכשה מרים  1.9.2020ביום  .א

 מהקופה הקטנה.₪  50,000כי המזכירה גנבה נודע למרים  15.10.2020ביום  .ב

שנים קודמות וסך  בגין₪  22,000מתוכם סך של ₪  35,000תשלומי ביטוח לאומי בסך של  .ג

 בגין ריבית והפרשי הצמדה. 5,000של 

 ₪. 35,000הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים בסך של  .ד

לחודש. עלות הדירה  ₪  8,500בני הזוג משכירים דירה בארה"ב בתמורה לדמי שכירות בסך של  .4

ושולמו מיסים ₪  30,000הסתכמו לסך של הוצאות המימון ₪  1,700,000הסתכמה לסך של 

 (לא כולל מרכיב הקרקע 4%שיעור הפחת הניחו: ₪. )  2,500בחו"ל בסך של 

 שמיוצר במתקן לייצור אנרגיה מתחדשת שעל גג ביתו. הכנסות ממכירת חשמלמנשה מקבל  .5

כל  ₪50,000 ) 150,000בטופס משותף עם שני חבריו, בסך של  בלוטו,זכה מנשה, בר המזל,  .6

 ₪. 35,000זכה בפיס בסך של  מנשהאחד(. בנוסף, 

בתמורה לסך  מחשבה תחילה בע"ממכר מנשה את מלוא הון המניות של חברת  1.7.2020ביום  .7

מחזיקה במלוא הון המניות של חברת  מחשבה תחילהחברת ביום המכירה  ₪. 1,700,000של 

ממנשה לחברת מחשבה תחילה הועברו ומניותיה  1.7.2010הוקמה על ידי מנשה ביום  אשר צדק

 א לפקודה. 104בפטור ממס בהתאם להוראות סעיף  1.7.2016ביום 

 ₪. 700,000 הינו  1.7.2016מחשבה תחילה ליום שווי חברת 

  ₪. 300,000הינו  1.7.2016צדק ליום שווי חברת 

 נדרש:

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

 נקודות( 20)  .כל אחד מסוגי ההכנסות. אין צורך לחשב את המס
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 נקודות 10 –חלק ב 

לארץ אוהד עלה . 1.1.2008מיום הינו תושב ישראל לראשונה איטליה וב, נולד 1970אוהד, יליד 

 ₪ 420,000בעקבות אביו שעושה חיל בעסקיו בישראל אשר מספקים לו הכנסה שנתית בסך של 

 :2020בשנת  אוהדשל  ולהלן פירוט הכנסותי

 ₪.  3,500,000בסך של  בע"מ YOM TOVמניות של חברת מלוא הון הרווח הון ממכירת  .א

 לחודש.₪  15,000משכורת בסך של  .ב

 

 :נתונים נוספים

ומכר  1.1.2006רכש את המניות ביום  אוהד. אמריקאיתהינה חברה  YOM TOVחברת  .1

 ₪. 650,000 במכירתן שולם מס זר בסך של  .1.1.2020אותן ביום 

 .2020ימים בשנת המס  183אוהד שהה בישראל  .2

במוסד סך  ובגין החזקתו של אבישילם אוהד  2020בשנת ו 100%נכה מוגדר כ אוהדשל  ואבי .3

 ₪. 190,000של 

 

 

 :נדרש

  .2020לתשלום בשנת ואת המס  אוהדהכנסה החייבת של חשבו את ה
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 נקודות  20 -הצהרת הון  – 2שאלה מספר 

גרופית  )להלן: חברת , מחזיקים במלוא הון המניות של ישראלותושבי  1970וגב' גרופי, ילידי  מר

 חברה רגילה. נההחברה הי (."החברה"

בחו"ל של כריית יהלומים בדרום אפריקה.  סקעיש  גרופילמר בנוסף לאחזקותיהם במניות החברה, 

 .מהעלות 40%גב' גרופי מנהלת עסק בית קפה משלה בפלורנטין. הרווח הגולמי בעסק הינו 

 .31.12.2020וליום  31.12.2016הון ליום  הצהרות והגיש גרופיהזוג  בני

 נתונים מתוך שתי הצהרות ההון: להלן

    .201612.31   .202012.31  

 ?             1,000,000   בחו"ל סקבע הון

 600,000    600,000  בעסק בית קפה הון

 1,500,000   1,500,000  גרופיתבחברת  השקעה

 2,350,000   2,350,000  מגורים בתל אביב דירת

 ?            0          םבגבעתיי מגרש

 350,000    280,000   כוניותמ 2

 900,000    860,000   פרטי רכוש

 0         230,000   חיסכון תכניות

 100,000    50,000   ערך ניירות

 

 :31.12.2020 )כריית יהלומים( ליום בחו"ל העסקמאזן  להלן

 264,000  התחייבויות   270,000  "ש בנקעו

 910,000 מבנקים תהלוואו   280,000   חייבים

 000114,   הון   000738,   מכרה

   1,288,000     1,288,000 

 

 :נוספים נתונים

נרשם  המכרה₪.  900,000של  לסך תמורהב 1.1.2012ם , נרכש ביואפריקה בדרום המכרה .1

 לא היו משיכות מהעסק. לשנה.  2%בספרי העסק לאחר ניכוי פחת בשיעור של 

. רואה 31.12.2020 מיום מלאיהתגלתה טעות בספירת  הקפה אה חשבון בביתבביקורת רו .2

   לא נספר בספירת המלאי.₪  23,800 בשווי של החשבון גילה כי מלאי

שנטל  הלוואה, ₪ 800,000 בסך של כוללת הון מניות 31.12.2020ליום  גרופיתבחברת  ההשקעה .3

הלוואה כוללת ריבית יתרת ה. ₪ 850,000 בסך של ועודפים₪  150,000בסך של  בעל המניות

 ₪. 18,000 ךבס

 ₪. 1,050,000אביב רשומה בהצהרת ההון בניכוי משכנתא בסך  בתלבני הזוג  דירת .4

, בנוסף .₪ 3,500,000 תמורה לסך שלב 2017בשנת המגרש בגבעתיים נרכש על ידי בני הזוג גרופי  .5

 בני התקשרומיד לאחר רכישת המגרש, ₪.  210,000המגרש שולם מס רכישה בסך  ברכישת

יחידות דיור. בתמורה לעבודות  6בניין ובו יבנה על מגרש לפיו הקבלן עם קבלן  בהסכם הזוג

. עלויות הבנייה נאמדו בסך בבניין הדירות שייבנו 6דירות מתוך  3הקבלן יקבל הבניה 

 ₪. 85,000סך של שערך את ההסכם עם הקבלן,  ,לעורך דיןבני הזוג גרופי שילמו ₪.  3,400,000
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תמורה ב 2020 וליהושכרו החל מחודש י רות. שתי די2020יוני  חודשהסתיימה ב בנייןבניית ה

 , לכל דירה.לחודש₪  6,000 לדמי שכירות בסך של

 בתשובתך התעלם מהשלכות מס השבח על עסקת החליפין )קומבינציה( עם הקבלן.

 של ה בתמורה לסךנרכש. המכונית נבהמקיף, נג חממכוניות המשפחה, עליה אין ביטו אחת .6

 ₪. 20,000הוא  ןומחירה לפי מחירו₪  50,000

נפדו ביום  תכניות החיסכון. 1.1.2016יום הזוג החלו לחסוך בתוכניות חסכון צמודות מדד ב בני .7

 ₪.  53,000ריאלית בסך  ריביתו₪  36,000הצמדה בסך  הפרשיונשאו  31.12.2019

של  בתמורה לסךערך סחירים בבורסה  ניירותנרכשו  ,במהלך התקופה שבין הצהרות ההון .8

 ₪. 350,000של נמכרו ניירות ערך בתמורה לסך  2020בשנת ו ,₪ 230,000

 2,100,000הסתכמו לסך של  ההשוואה בתקופת סהמ בשנות ממשכורת גרופי מר של הכנסותיו .9

ך של מעסק הסתכמו לס ההכנסותש"ח.  3,800הטבה בגין שימוש בסלולרי בסך  יפתכולל זק₪, 

וסה"כ המס לפי שומתו ₪  150,000בסך  ,2020 בשנת, מקדמות מס שילם גרופי מר₪,  300,000

כי המס  יובהרכל הסכום שולם. ₪.  700,000העצמית, לשנות המס האמורות, עמד על סך של 

 הסעיפים השפעות את כולל אינו, 2017-2020, לשנות המס גרופילפי שומתו העצמית של מר 

 .לעיל האמורים

סך המס ₪.  1,080,000 של בסך והסתכמ 2017-2020בשנות המס  גרופיגב'  הכנסותיה של .10

 ₪. 86,400 סך של ביטוח לאומיגב' גרופי ל בנוסף שילמה₪.  210,000ששולם לפי שומה עצמית 

יובהר כי המס לפי שומתה העצמית של גב' גרופי, לשנות המס האמורות אינו כולל את השפעות 

 הסעיפים האמורים לעיל.

 .47%שיעור המס השולי ,של כל אחד מבני הזוג, הינו  .11

 

 :נדרש

 ההון. ותאת הדרוש תיקון בהצהר נוותק 31.12.2020ליום  וןהצהרת ה ערכו .1

 את הסכום הנותר למחייה. ווחשב 31.12.2020 -31.12.2016השוואת הון לתקופה שבין  ערכו .2

גרופי טוען שאינו חייב לשלם מס בארץ מכיוון שמדובר בעסק נשלט בחו"ל כאשר  מר .3

 לעניין ובהשלכות בטענתו דונוהרישיונות לכרייה ניתנים על ידי ממשלת דרום אפריקה. 

 ההון השוואת
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 נקודות  20 - ניכויים וגבייה – 3שאלה מספר 

 א חלק
המופיעים בשאלות. אם כן כיצד מהתשלומים קבעו האם חלה חובת ניכוי מס במקור 

 יחושב סכום הניכוי במקור ? נמקו תשובתכם תוך הפנייה להוראות החוק הרלוונטיות

 

 נקודות 3 - 1 שאלה

לשני עסק סיטונאי שמוכר צעצועים לעסקים אחרים. שיר רכשה משני לעסק שלה מוצרים בשווי 

כולל מע"מ. שיר נקלעה למשבר כספי ולכן במקום תשלום בכסף העבירה לשני ₪  100,000של 

שווי השוק של אותן בובות הינו ₪.  100,000בובות מעסקה במחיר שרכשה אותם בסך של 

על שיר חלה חובת ניכוי מס במקור. שני הציגה לשיר אישור על ניכוי מס יצוין כי ₪.  115,000

 . 10%במקור בשיעור של 

 נקודות 4 - 2שאלה 

פרס נסיעה  2020דנית היא סוכנת ביטוח עצמאית. דנית קיבלה מטעם חברת ביטוח בשנת  .א

 לחו"ל על כך שמכרה כמות מסוימת של פוליסת ביטוח. 

אודליה סוכנת שרכשה כמות גדולה של מוצרים מהיצרן ועל כך קיבלה מהיצרן פרס בצורת  .ב

שכירות רכב למשך חודש ימים. על היצרן חלה חובת ניכוי במקור מתשלומים בעד שירותים 

 ונכסים. 

יחידות של מוצר ובתמורה קיבלה עוד  1000חגית סוכנת לשיווק מוצרי ניקיון. חגית רכשה  .ג

 וספות של המוצר אותם רשמה במלאי העסקי שלה. יחידות נ 300

 נקודות 5 - 3 שאלה

   דני פתח חנות לממכר מכשירי חשמל. 09.09.2015 יוםב

 ₪. 50,000 של "אבי עבודות מתכת" עבור עבודות מתכת סך  לחברת  דני  שילם 11.11.2015 יום ב

 

 ב חלק

  נקודות 4- 1 שאלה

נדרשה לשלם פיתוח ומכירה של תוכנות והיא הינה חברה רגילה שעיקר עיסוקה ב חברת ר.א.ג.ד

 . 2020על חשבון שנת המס מס מקדמות 

, את בין היתר יכללו,והן ₪  2,500,000סתכמו לסך של י 2020לשנת צופה כי הכנסותיה החברה 

 ההכנסות הבאות:

 .23%בשיעור  קורבגינן ינוכה מס במ₪  200,000בסך של הכנסות ממכירת מניות 

 ₪. 150,000בסך של הכנסות מריבית 

תוך הפנייה לסעיפי החוק  מקדמות תשלום לצורכי החברה של תהעסקאו מחזור סכום מהו קבעו

 הרלבנטיים.
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 נקודות  4- 2שאלה 

 חשבו את ההוצאה העודפת בכל אחד מהמקרים הבאים: 

הוצאות טלפון בסך  ולריהשילמה  2019יועצת מס העובדת מביתה שברחובות. בשנת  ולריה .א

 . ולריהההוצאות שולמו בגין חשבונות הטלפון הנייח שבביתה של ₪.  40,000של 

הסתכמו הוצאות  2020מנהלת את עסקה ממשרד ששכרה במרכז המסחרי בחולון. בשנת  מזל .ב

נבעו מחיובים בגין שיחות ללקוחות בחו"ל שמזל הוצאות הטלפון ₪.  90,000הטלפון לסך של 

 ניהלה באמצעות הטלפון הנייח מביתה. 
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 נקודות  15 - ניהול ספרים – 4שאלה מספר 

 מסעדת האוכל ומסעדת המזון הן שתי מסעדות מתחרות. .1

במסעדת  סטודנטים. 7במסעדת האוכל מעסיקים סטודנטים בחצאי משרה. סה"כ מועסקים 

במסעדת "האוכל" והן הן  זוג ההורים ושני ילדיהם הבוגרים. –המזון עובדים רק בני המשפחה 

 10,000כיוון שערכו פחות מ  2021במסעדת "המזון" החליטו לא לפקוד את המצאי בסוף שנת 

 נקודות( 3) האם צדקו בעלי המסעדות? )בכל אחת מהמסעדות(.₪ 

 8מחזור עסקו של רונן  ההי 2020רונן ויגאל חברים טובים, ושניהם יצרנים מצליחים. בשנת  .2

 5עובדים ואילו יגאל העסיק  10רונן העסיק . ₪ ןמיליו 2ומחזור עסקו של יגאל  ₪  ןמיליו

 עובדים.

רונן  רונן קיבל הודעה מפקיד השומה שכיוון שאינו מנהל ספר תנועת מלאי ספריו ייפסלו.

התקשר מיד ליגאל והציע לו להתחיל מיד לנהל ספר תנועת מלאי כדי שפקיד השומה לא יפסול 

 נקודות( 2) גם לו את ספריו.

האם צדק פקיד השומה בהודעתו לרונן? אם כן, לפי איזה סעיף ייפסלו הספרים? ומה  .א

 נקודות( 2) יכול לעשות רונן כדי להתגונן?

 נקודות( 2) האם צדק רונן באזהרה שנתן ליגאל? .ב

 

רענן הינו יועץ מס בעל משרד גדול בתל אביב. עיקר עיסוקו במתן הרצאות בקורסים שונים  .3

 כהכנה למבחני המועצה. לפי איזו תוספת עליו לנהל את ספריו?

 

א בעלת חנות למכשירי כתיבה, העובדת בחנות עם אחותה ובתה. רחל נוהגת לרשום ירחל ה .4

 נקודות( 2) ומי, מיד עם קבלתו. האם נהגה כדין?כל תקבול שהיא מקבלת בספר פדיון י

 

צביקה מוכר למחלבת "גבינה לי" חלב כבשים מהכבשים אשר בחצרו. צביקה מוכר רק  .5

בשנה. האם על צביקה לנהל  ₪  120,000ללקוח אחד בלבד, ומחזור הכנסותיו ממכירת החלב 

 נקודות( 2) ספר הזמנות ו/או סרט קופה רושמת? אם כן, לפי איזו תוספת?

 

איילה ₪ .  240,000ילדים בביתה בכל יום, ומחזור עסקה  6יעל היא גננת פרטית ששומרת על  .6

שיעורים פרטיים ביום בני שעה אחת כל אחד, ומחזור  6היא מורה פרטית, המלמדת בביתה 

 ₪ . 240,000 אותיהעסק

איזה סעיף עליהן  ע"פ איזה תוספת וע"פ - כם ציינוהאם עליהן לנהל ספר תלמידים ? בתשובת

 נקודות( 2) לנהל את מערכת החשבונות שלהן?
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 15% –פלילי ואתיקה  – 5שאלה מספר 

 נקודות 5 –פלילי  –חלק א' 

מיליון  10 –משה הוא בעל עסק לאספקת ציוד כבד כגון: מנופים, טרקטורונים וכד'. מחזור עסקיו כ 

 בשנה. משה מסתייע בשירותיו של יועץ המס שמעון, לצורך דיווחים כנדרש לרשויות המס.₪ 

קיבל משה חוות דעת אשר מהווה יתרון מס והדיווח בדוחותיו היה בהתאם לחוות  2019בשנת 

ותמורת חוות ₪ הדעת שקיבל. הדיווח בהתאם לחוות הדעת צמצם למשה את חבות המס במיליון 

 ₪. 150,000שילם לשמעון שכר טרחה של הדעת 

 : נדרש

וכן לציין את  כם לדון ולנמק תשובתכםעלי יכםלהלן שאלות בנוגע לאירוע המוצג לעיל. בתשובות

 הסעיפים הרלוונטיים בפקודת מס הכנסה.

 בהנחה שמשה לא דיווח על חוות הדעת, אילו הליכים פליליים יינקטו נגדו?  .1

 נקודות( 1.5)י בגין אי הדיווח של משה על חוות הדעת? האם שמעון חשוף להליך פליל

בהנחה שחוות הדעת התקבלה לאחר הגשת הדוח לאותה שנת מס, ומשה לא דיווח על  .2

 קבלת חוות הדעת, אילו הליכים פליליים יינקטו נגדו?

 נקודות( 1.5)האם שמעון חשוף להליך פלילי בגין אי הדיווח של משה על חוות הדעת? 

וות הדעת היא תכנון מדף, ואותה חוות דעת ניתנה לתשעה נישומים שונים לפני בהנחה כי ח .3

 שניתנה למשה.

 וכיצד? 1האם תשתנה תשובתך ביחס לסעיף 

 נקודות( 2)בתשובתך יש להתייחס הן למשה והן לשמעון. 

 

 נקודות 10 –אתיקה  –חלק ב' 

 הרלוונטית:בשאלות שלהלן, עליך לדון בכל הסוגיות האתיות בהתאם לחקיקה 

למוני עסק לשיווק מוצרי מזון. יועץ המס של מוני, מר אברהמי, נותן לו שירות כולל לכל מה  .א

שיידרש בעסק כגון: הנהלת חשבונות, טיפול בשכר לעובדים, דיווחים לרשויות המס ועריכת 

 דוחות שנתיים והצהרת הון וכן כל מה שיידרש בנוסף.

 לחודש.₪  2,500הוא  שכר הטרחה בעבור סל השירותים הכולל

בעקבות משבר הקורונה מוני נאלץ לבקש שירותים נוספים כגון: קבלת מענקים מרשות 

 המסים וטיפול בחל"ת לעובדים.

יועץ המס ביקש לקבל שכר טרחה נוסף, אך מוני טען שעל יועץ המס לתת לו את כל סל 

 השירותים הנדרש תמורת אותו שכר טרחה, כפי שקבעו מלכתחילה.

בות חילוקי הדעות, החליט מר אברהמי, שלא לתת את סל השירותים השוטף לעסק וניתק בעק

 מגע עם מוני.

 מוני התעצבן ופנה ליועץ מס אחר, מר יצחקי, אשר ביקש את כל החומר הנוגע לעסק.

 מר אברהמי סירב למסור חומרים שברשותו עד להסדרת כל המחלוקות בינו לבין מוני.

 יו בזמן והחל לצבור קנסות בגין אי דיווח לרשויות.מוני לא מסר את דיווח

 נקודות( 4)האם מר אברהמי פעל כנדרש?  .1

 נקודה( 1)האם מר יצחקי  פעל כנדרש?  .2
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ריטה היא גרפיקאית. חברתה של ריטה המליצה לה לפתוח עסק ולהשתמש בשירותיה של  .ב

הנדרש לצורך שנים ריטה העבירה לאביגיל את כל החומר  5יועצת המס אביגיל. במשך 

 מרוצה מהשירות שקיבלה. הדיווח לרשויות והיית

 לפתע אביגיל הפסיקה את הדיווחים של ריטה לרשויות המס וניתקה קשר עם ריטה.

מחלוקת כספית. כל החומר: ניהול החשבונות, ניירות העבודה והדיווחים,  הברקע לא היית

 נותר אצל אביגיל.

ס על אביגיל, אך כאשר פנתה למועצה, הסתבר לה ריטה ביקשה להתלונן למועצת יועצי המ

 יועצת מס. השאביגיל כלל לא היית

 נקודה( 1)האם יש בסמכותה של מועצת יועצי המס לפעול כנגד אביגיל?  .1

 נקודות(  2)האם תשובתך תשתנה וכיצד, אם ידוע שאביגיל היתה מתמחה לייעוץ מס?  .2

 האלקטרוני וחותמת כדלהלן:אביגיל, כמתמחה, מתכתבת עם לקוחותיה בדואר  .3

 "אביגיל כהן, יועצת מס".

האם אביגיל יכולה לחתום בצורה כזו? נמק תשובתך והסתייע/י בסעיף חקיקה  .א

 נקודות( 0.5)רלוונטי. 

 נקודות( 1.5)מה הסנקציות שניתן להפעיל עליה, אם בכלל?  .ב

 

 

 


