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 מבחן במיסים א מקוצר פתרון

 מיסוי תאגידים –1שאלה 

                                                                                                                         1נדרש 

אורית היא חודשים מיום התאגדותה ו 3החברה תיחשב משפחתית, הבקשה הוגשה תוך  -2014שנת  
א)א( ניתן לבחור בין אורית ליעל שכן הן בעלות 64לפי ס'  –לגבי הנישום המייצג .  "בריח תיכון"ה

 הזכויות בחלקים השווים והגדולים ביותר.

 (2014חברה משפחתית )כמו בשנת  -2015שנת 

, חדל להתקיים התנאי שבעלי 2016משפחתית, בעקבות המכירה במהלך שנת  אלחברה   -2016שנת 
(, אם בתוך שנת המס חדל להתקיים בחברה תנאי, תחדל החברה 2א)א64המניות הם משפחה . לפי ס' 

 להיות חברה משפחתית מתחילת שנת המס שבה חדל להתקיים התנאי.

  2נדרש 

   2014 שנת
  ח"ש -משפחתית  חברה

כך  60,000מחברת בית בסך  החברה הכנסות כנגד לקיזוז ניתן (120,000) הפסד מעסק
( שעובר לנישום המיצג וניתן לקיזוז 60,000שנותר הפסד בסך )

 כנגד הכנסותיו של הנישום המייצג.
   -נישום מיצג 

( חייבת במס שולי, לאחר קיזוז הפסד 1)2הכנסה לפי ס'  90,000 עסקמהכנסה 
 (150-60 =90 )  ₪ 60,000בסך מחברה משפחתית 

   2015 שנת
   משפחתית חברה

 ההכנסה מיוחסת לנישום המייצג, חייבת במס שולי. 400,000  מעסק הכנסה
  הכנסה מחברת בית מיוחסת לנישום המיצג, חייבת במס שולי. 70,000 מחברת יואב הכנסה

מס, לא יוצר הכנסה חייבת דיבידנד מחברת בית אינו אירוע  100,000 דיבידנד מחברת יואב 
 לחברה המשפחתית או לנישום המייצג בה.

עצמון, יש לחשב תקרת  נטע ד"פס - המיצג לנישום מיוחסת  80,000 מגורים דירת מהשכרת הכנסה
לכן תקרת הפטור המתואמת היא  20=60-80פטור מתואמת )

 .122לפי ס'  10%בלבד( ולכן עדיף לבחור במסלול מס  40,000

 ( 15%ג )125סעיף  –שיעור המס  מיוחסת לנישום המייצג לפי  20,000 מריבית מפיקדון לא צמודהכנסה 

   נישום מיצג 
דיבידנד שחולק מרווחי חברה  300,000*35%= ₪ 105,000 105,000 דיבידנד מחברה משפחתית 

 משפחתית אינו אירוע מס.
 לדון יש - שולי במס חייבת( 1)2' ס לפי מעסק הכנסה מהווה 160,000  ממשכורת הכנסות

 יציקה בבית שותף ד"פס בשותפות משכורת לקבל באפשרות
( לפקודה חייב במס שולי,  1)2מהווה הכנסה מעסק לפי ס'  125,000 *שותפות מעסק הכנסות

 הנישום עובד בשותפות ולכן הכנסתו מיגיעה אישית.
 נסחרת בחברה מדיבידנד הכנסה

 (מהותי לא)
 מהותי לא מניות בעל - ב125' ס - 25% מס בשיעור חייב 20,000
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 שותפות מעסק הכנסה חישוב*

                600,000    הכנסות

                                                                                        (150,000)    המכר עלות 
                                                                               (220,000)  וכלליות הנהלה הוצאות

                                                     (ב()10)32' ס לפי  20,000  מותרות לא הוצאות תיאום
 250,000    כ"סה

 125,000  50% היחיד  של חלקו

 ב.125לפי ס'  25%שותף חייבות בשיעור מס  לכל ₪ 20,000 בסך מדיבידנד הכנסות,  בנוסף

 חברה רגילה -2016שנת 

 חייבות במס חברות.  2016כל הכנסות החברה בשנת 

 הכנסה ממשכורת בשותפות בקיזוז הפסד מעסק מהשותפות   -נישום מיצג

 ( לפקודה מס שולי.1)2חייב כהכנסה מעסק לפי ס'  130,000=50,000-180,000   

 

 (%25הוצאות ) - 2מספר פתרון שאלה 

( לא מתיר סכומים ששולמו כמס 7)32יש לדון האם מדובר בהוצאה המותרת בניכוי, סעיף  .1

(, יש לדון בכלל: הולך 1)17, רישא 17הכנסה. לעניין הריבית והפרשי ההצמדה, יש לדון בסעיף 

  יחסות לאיזו שנת מס שייכת ההוצאה.הטפל אחר העיקר, התי

בהתרת הוצאות עמלות ניהול החשבון באם דווחו הכנסות המימון, בהתאם לסעיפים  יש לדון .2

( לפקודה, וכן בהוצאות שכר הטרחה ששולמו ליועץ המס, יש לדון גם בסעיף 1)17ו רישא 17

 . רת ההוצאהומועד הת )ב( לפקודה-( )א( ו11)17

תשלום למשרד ש לדון האם כלל ההוצאות בגין הרחבת הפעילות )הן עלויות הנסיעה והן הי .3

התיירות התאילנדי( הינן הוצאות פירותיות בייצור הכנסה, או הוצאות הוניות ליצירת עץ 

חון לבשא ורי 17ם לסעיף בהתא יד שיוצרת יתרון מתמחדש. יש לדון האם מדובר בהוצאות 

להזכיר פסיקה רלוונטית )לדוגמה: נאות מרגלית, סידס(. מכיוון שנשלחו ו עסקיתטרום 

גוברת, באם טובת המעביד תותר ההוצאה בהתאם  לחו"ל עובדי החברה, יש לדון טובת מי

לאמור לעיל, ובאם טובת העובד, תותר לחברה הוצאת שכר )כנגד זקיפת הכנסה לעובד(. יש 

לדון האם התשלום למשרד התיירות התאילנדי מהווה רכישת זכות הונית בלתי מוחשית )בגין 

או תקנות הפחת. לעניין  21(, סעיף 8)17הבלעדיות(, האם הזכות ניתנת להפחתה לפי סעיף 

ראה כי הקורס הינו לטובת המעביד. לימודי התואר לא מודים, יש לדון טובת מי גוברת, נהלי

 ( )יש להזכיר פס"ד כדוגמת: לילי וולף, בנק יהב(. 15)32יותרו לפי סעיף 

לוואה שנלקחה לצורך רכישת ההשקעה, יש לדון לגבי הה,רכישת המניות מהווה רכישה הונית  .4

( פקודה. הוצאות המימון 1)17ריישא ו  17בהוצאות המימון שנוצרו בגינה בהתאם לסעיפים 

הוצאו בגין רכישת נכס הוני, עקב חלוקת הדיבידנד, נצמחה הכנסה מן המניות אולם מדובר 

להכנסה מהדיבידנד )יש )ג(, יש לייחס הוצאות המימון 18בהכנסה "מועדפת" לפי סעיף 

 כיר פס"ד כדוגמת: בראון פישמן(. להז
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א 20השקעה בפיתוח, יש לדון האם מדובר בהוצאה בייצור הכנסה בחברה, יש לדון בסעיף  .5

את ההוצאה בהתאם להוראות וס (, לכן יש לפר2א )א()20לפקודה בכללותו, נראה כי חל סעיף 

יש לציין כי אסתר הינה בעלת שליטה בהתאם  –ר הסעיף. תשלום שירותי הייעוץ לאסת

 )ב( על התשלום בגין שירותי הייעוץ המשולמים לה. 18(, ולכן יחולו הוראות סעיף 9)32לסעיף 

 

ריישא, או בתשלום בעל אופי  17יש לדון האם מדובר בסיכון מסיכוני העסק, בהתאם לסעיף  .6

תשלומים לא חוקיים יותרו בניכוי, יש להזכיר פס"ד  עונשי, קנס. יש לדון האם הוצאות בגין

חוטא יכול בהקשר לא יהא רולה(. יש לדון אוצר לאשראי, היד)כדוגמת: אלגוליאשווילי, בנק 

. לגבי ההוצאות המשפטיות, מדובר בתשלומים נלווים, הולך הטפל אחר תקנת הציבור  -כרשנ

 העיקר. 

. כיוון שמדובר רישא 17סעיף יש לדון האם מדובר בהוצאות שכר עבודה, המותרות בניכוי לפי  .7

 בהתאם ההוצאה התרת בכללי עמידה יש האם לדון בהתחייבות לתשלום )הפרשה(, יש

)א( 18בנוסף יש לדון האם ההוצאה נכנסת לגדר סעיף  (.ארקיע ד"פס: לדוגמה) לפסיקה

 לפקודה. 

( 3)17יש לדון בסעיפים , רישא 17יש לדון האם מדובר בסיכון מסיכוני העסק בהתאם לסעיף  .8

(, האם מדובר בתיקון או השבחה, הוצאות השבחה לא יותרו בשוטף אלא כהוצאות 4)32 -ו

( ותקנות הפחת. יש להזכיר פס"ד )כדוגמת: ארטן(, יש להתייחס 8)17פחת בהתאם לסעיף 

 ( לעניין הסכומים שהוחזרו מחברת הביטוח. 5)32להוראות סעיף 

 

 :3פתרון שאלה 

  ב.8 -( ו6)2בהתאם לסעיף  2014בשנת   ₪ 120,000= 2*5*12ת בסך של ואבי ידווח על הכנסת שכיר

 כי ניתן לקזז הוצאות/הפסדים בשנים הבאות.לצין 

הכנסה שכירות יש להכיר ביש לדון בבסיס הדיווח של גדעון , במידה ומדווח על בסיס מזומן  -גדעון

 . 2014בשנת  ₪ 30,000( בסך של 7)2יאכטה בהתאם לסעיף הבגין 

 ()א(: 1)29קיזוז בהתאם לסעיף 

 20,000=  (40,000+)60,000 -שכירות

 70,000 -דיבידנד

 10,000+5,000 -תמלוגים

 2,000 -ריבית

 (50,000)  :(ב()1)29קיזוז בהתאם לסעיף 

  57,000  -סה"כ 
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 נתון  -( 100,000) –()ג( 2)29הפסד להעברה לפי סעיף 

  10,000 –קיזוז מול הכנסות בתאילנד 

 (90,000: ) 2015סה"כ יתרת הפסד מעסק להעברה לשנת 

 

 (40,000)+(20,000) =(60,000) -()א(2)29הפסד מעסק נשלט סעיף 

 57,000 -()ב(2)29קיזוז בהתאם לסעיף 

 7,000 –)ג( כנגד עסק בישראל (2)29יתרת הפסד מעסק נשלט לקיזוז בהתאם לסעיף 

 0 -יתרת הפסד מעסק נשלט חו"ל

 4,000 –יתרת הכנסה מעסק בישראל 

 

 

 

  סעיף חיוב /הכנסה/ התרת הוצאה  

הכנסה/)הפסד( מעסק 
 להשכרת מכונות תפירה 

 4,000 (1)2סעיף 

 120,000 שיעור מס שולי  -(2)2סעיף  הכנסה ממשכורת

הכנסת מהשכרת סטודיו 
 לצילום בגבעתיים 

 120,000 . ב8( וסעיף 6)2סעיף 

הכנסות/)הפסדים( מהשכרת 
 חנות למכירת נעלים ביפו

 50,000-5000=45,000 ח28( + סעיף 6)2סעיף 

הכנסות מהשכרת דירת 
 מגורים 

(+ חוק מס 1)29( + סעיף 6)2סעיף 
 הכנסה פטור לדירת מגורים

פטור להכנסה מהשכרת דירה בישראל , הכנסות 
בחו"ל לא זכאיות לתקרת הפטור קיזוזי הפסדים 

 ( )א(1) 29סעיף בחו"ל 

לא מוכרת הוצאה פרטית לא ביצור  הוצאות להשכרת יאכטה
  32הכנסה , סעיף 

------ 

(, שיעור מס סעיף 4)2הכנסה סעיף  ABCהכנסת דיבידנד מחברה 
 ב125

 ( )א(1) 29לסעיף קוזזה בהתאם 

 /)ב(( )א(1) 29קוזזה בהתאם לסעיף  (7)2הכנסה סעיף  הכנסות מתמלוגים 

(  , ישנו פטור להכנסות 4)2הכנסה סעיף  הכנסות ריבית 
 (13)9מהפרשי הצמדה 

 ג125( , סעיף 13)9פטור  1,000חייב ,  2,000

הכנסות/)הפסדים( מהגרלות 
 בקזינו

(, הכנסות בחו"ל 28)9א +2סעיף 
הפסדים מפעילות בקזינו  . יבות במס יח

 לא ניתן לקזז. 

0 
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 : 4שאלה פתרון 

( לפקודה. 29)9כמתרגל פטורה ממס לפי סעיף  2012יש לבחון האם ההכנסה של עמוס בשנת   .1
בכלל זה יש לבחון עמידה בתנאי הסעיף לרבות בהגדרת "מלגה" על פיה הכנסתו של עמוס אינה 

 תמורה.    הפטורה ממס מכוון שניתנה בעד

 

( לפקודה כך שההכנסות 9)2האם הכנסתו של עמוס היא ממכירת פטנט לפי סעיף  יש לדון, .2
 –לפקודה או שיש למסות את ההכנסה כהכנסה הונית  125לפי סעיף  40%חייבות במס של 

( לפקודה או 7)2הכנסה מתמלוגים לפי סעיף  לעינייןודיון תייחסות ה .מכירת הזכות לנוסחה
 לפקודה.  121(, שיעור המס יהיה לפי סעיף 2)2הכנסת עבודה לפי סעיף 

קת ברישום ומכירת פטנטים. לפיכך  הכנסותיה מחברת יופי לפי נתוני השאלה  חברת ידע עוס
 לפקודה  126( החייבים במס לפי סעיף 1)2הם הכנסה לפי סעיף 

 : 2013שנת  .3

 יום ומעלה. 365הנכות לשנה זו ניתנה לתקופה של 

חודשים בשנת המס ולכן יש לבדוק את הזכאות לפטור רק בגין  6תקופת הנכות הינה עבור 
הנכות, דהיינו הכנסה עבור שישה חודשים בלבד. כמו כן גובה הפטור ההכנסה בתקופת 

 ( עבור שישה חודשים בלבד.1()א()5)9המקסימלי הוא תקרת הפטור בסעיף 

 530,000*6/12=  265,000הכנסה מיגיעה אישית בתקופת הנכות :  

 600,000*6/12=  300,000תקרת הפטור בתקופת הנכות:              

 265,000(:  1()א()5)9מכח סעיף  הכנסה פטורה 

 530,000 – 265,000=  265,000הכנסה חייבת מיגיעה אישית:               

  50,000הכנסה חייבת שלא מיגיעה אישית:        

   לפקודה תכלול ההכנסה: 1בהתאם להגדרת הכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 

שנים  10הכנסה מעסק, הכנסה ממשכורת והכנסה מדמי שכירות מהשכרת נכס שבמשך 
לפחות לפני תחילת השכרתו שימש בידי המשכיר להפקת הכנסה מיגיעה אישית מעסק או 

 משלח יד.  

  ( לפקודה ואינה הכנסה 4)2הכנסת הריבית מפיקדון ב' היא הכנסה פסיבית לפי סעיף
 מיגיעה אישית 

 :2014שנת 

 יום ומעלה. 365ות לשנה זו ניתנה לתקופה של הנכ

 200,000תקופת הנכות הינה עבור כל שנת המס ולכן ההכנסה מיגיעה אישית בסך 
 (. 1()א()5)9( פטורה במלואה מכח סעיף 100,000+80,000+20,000)

 260,000 – 200,000=  60,000הכנסת ריבית מפיקדון א' בסך:           

()ב( מאחר ומקורה מכספים שהופקדו בפיקדון אשר מקורם בפיצויים 5)9פטורה  מכח סעיף 
 .שקיבל יחיד בשל פגיעת גוף
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 (: 4)2הכנסת ריבית חייבת מכח סעיף 

 200,000 – 60,000=  140,000        פיקדון א':   

 50,000פיקדון ב':                                       

  190,000          סה"כ  

 :2015 שנת

סכומים שהגיעו לידי היורשים לאחר פטירת הנישום, בגין עסק או משלח היד של הנישום 
יחשבו כהכנסות היורשים בהתאם  –המדווחות על בסיס מזומן ואשר לא חויבו אצל הנפטר 

( לפקודה ואין 1)2)ו(. הוראות הסעיף מתייחסות להכנסות נפטר שמקורן הוא סעיף 3לסעיף 
( 5)9( לפקודה. הפטור על פי סעיף 2)2ייחסות להכנסות שמקורן הוא סעיף הוראות הסעיף מת

לפקודה שהיה לנפטר אינו חל על הכנסת הנפטר שיוחסה ליורשים עקב הוראות הסעיף )פס"ד 
 אריסון(.

שיוחסה כאמור ליורשים תחשב בידם כהכנסה שאינה מיגיעה  ₪ 36,000על כן ההכנסה בסך 
 א לפקודה.125בהתאם להוראות סעיף  40% -זו מוגבל ל אישית. שיעור המס על הכנסה

הפרשי שכר שהתקבלו לאחר פטירת הנישום אך בשנת הפטירה ייחשבו כחלק מהכנסתו מיגיעה 
א 125בהתאם להוראות סעיף  40% -אישית של הנפטר, שיעור המס בגין הכנסה זו יהא מוגבל ל

קודה בשנת הפטירה, יחול הפטור על ( לפ5)9לפקודה. במידה והנפטר זכאי לפטור לפי סעיף 
 הכנסה זו.      

 120הכנסות אלו מהוות הכנסות שיוחסו לנפטר עד למועד פטירתו ולפיכך בהתאם לסעיף 
 לפקודה לאחר מועד הפטירה יהא חב בהם נציגו האישי החוקי של הנישום. 

אם לסעיף ( לפקודה. בהת6)2חייבת במס מכח סעיף  ונדוןלהכנסה מהשכרת דירת המגורים ב .4
ב תיכלל בהכנסתו החייבת בשנת המס בה קיבל אותה בפועל גם אם היא הכנסה מראש. סעיף 8

במקום  15%א לפקודה מאפשר, בתנאי הסעיף, לשלם בגין הכנסה זו שיעור מס מוגבל של 122
  121המס שהנישום חייב בו לפי סעיף 

 

הכנסה מדמי שכירות על פי יש לדון האם שיפורים במושכר שבוצעו ע"י השוכר מהווים  .5
 המבחנים שנקבעו בפסיקה )מועדון המכבים רעננה( .

ב לפקודה יחלו גם לגבי הכנסות דמי שכירות ששולמו 8המידה וכן יש לדון האם הוראות סעיף 
 בדרך של שיפורים במושכר ומועד הדיווח על ההכנסות.

 )פס"ד מגדניית הדר( .  יש לדון האם קיים מקור להכנסה מתיסוף השקל ומהו סעיף המקור
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 5פתרון שאלה 

 1שאלה 

חלה על משה מכיוון שפנקסיו נמצאו בלתי קבילים עקב סטיות מהותיות חובת הראיה  -ב
 ידי רו"ח מבקר.-מהוראות ניהול ספרים והספרים לא בוקרו על

 2שאלה 

שנה והכנסתו  18אופיר פטור מהגשת דו"ח למס הכנסה מאחר שבשנת המס טרם מלאו לו  -ד
 .₪ 78,830סכום של החייבת אינה עולה על 

 3שאלה 

ניתן  .31/12/15 -עד לבאישור המנהל , ו31/12/14 -פקיד השומה רשאי לטפל בדו"ח עד ל -א
 , לפי העניין.31/12/16או  31/12/15 -ם עד הלתקן את הטעות כאמור בשומה שנערכה בהסכ

 4שאלה 

לתאריך או באישור המנהל עד  31.12.16 -לפקיד השומה ישנה סמכות להוציא צו עד לתאריך ה -ד
. לפני הוצאת הצו, על פקיד השומה לתת למנחם הזדמנות סבירה להשמיע את 31.12.17 -ה

 טענותיו. 

 

 :נקודות 5  –חלק ב' 

שם, בסכום העולה ב )ד( לפקודה קובע, כי במקרה שבו מצא פקיד השומה שתקבול לא נר145סעיף 
מסכום התקבול, זולת אם שוכנע כי  מחציתעל סכום שקבע שר האוצר, רשאי הוא לתפוס ולחלט 

 סיבה מספקת לאי הרישום שלא נרשם כאמור.   הייתה

ב)ד( 145)מכוח סעיף  2003 –בתקנות מס הכנסה )קביעת סכום תקבול שלא נרשם( התשס"ג 
)הסכום צריך להיות מתואם לפי הוראות  מינימום ₪ 20,000לפקודה( נקבע כי סכום התקבול הינו 

 ב לפקודה(. 120

למעט סגן פקיד שומה, עוזר  –. לעניין סעיף זה, "פקיד שומה" בלבדלפקיד השומה הסמכות נתונה 
 פקיד שומה וגובה ראשי

)ב( לפקודה, ובלבד שהמועד 152צו לפי סעיף  ייתההעל החלטתו של פקיד השומה ניתן לערער כאילו 
 ימים מיום מתן ההחלטה. 60להגשת הערעור יהיה בתוך 

 


