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 ( 2016מבחן מיסים א' ) יולי  –פתרון מקוצר 

 נקודות( : 25) 1פתרון שאלה 

לקוחות איננו נכס בר פחת, )לא מופיע בתקנות הפחת(,  תיקהאם תיק לקוחות משמש ביצור הכנסה. יון ד .1
יש להזכיר ) אם מותר להפחיתו כנגד ייצור ההכנסהיש לדון  .אולם התיק נרכש ותורם לייצור ההכנסה

 תותר בעת מימושו. עלותוי כ, או שמדובר בנכס הוני שאינו בר פחת, ואז ייתכן (לדוגמה: נצבא .פס"ד

מכיוון שמדובר בצדדים  .( או שמדובר בחלק מהעסקה ההונית4)17, סעיף אם מדובר בחוב אבודלדון  יש .2
אם ההכנסות ייגבו בהמשך הן תרשמנה אצל החברה  .נראה שזהו חלק מהעסקה ההונית ,לא קשורים

 . הרוכשת

 הוצאות או הפעילות ממכירת חלק האם .פירותי או הוני בפיצוי מדובר אם לדון יש -תשלום לעובדים  .3
 .ניסים חיים: לדוגמה ד"פס להזכיר יש(. עבודה הכנסת העובדים אצל) בחברה משכורת

אינו מהווה הוצאה, מדובר בחלוקת רווחים מהרווח )מהעודפים(. לעניין הוצאות המימון, יש לדון  -דיבידנד .4
מעבר לכך, כיוון  ( בפס"ד לדוגמה: אנג'ל, מורן הנדסה, החברה האמריקאית לגז, פי גלילות.1)17בסעיף 

לא שולמה בשנת המס, לכן  )ה(. הריבית18יש לבחון עמידה בהוראות סעיף   -שמדובר בריבית לתושב חוץ
 ימים.  7ההוצאה לא תותר, אלא אם נוכה מס במקור והועבר לפקיד השומה תוך 

 בהוצאה מדובר אם לדון. יש בגין ניהול בפועל ולא תחליף דיבידנד אשההוצאה הי להיווכחיש  -הניהול דמי .5
 השלישי התשלום. שקד מר)ב( ההוצאות יותרו במועד ההכרה בהכנסה אצל 18 סעיף לפי. הכנסה בייצור

והמס בגין  2015כלל את ההכנסה בדוח שהגיש לשנת  שקדאלא אם מר  2016יותר רק בשנת   1.3.16 -מ
)חלק  בונוס מעין, הוני התשלום אם לדון יש, הבת תחבר ששילמה הניהול דמי לגבי ההכנסה הועבר לפ"ש.

 מבסיס לחרוג אין .אדם בני חבר על גם חל)ב( 18 סעיף אם לדון יש פירותי אם .פירותי או(, המכירה מעסקת
)ב( 18 בסעיף. )ההוראה מזומן בסיסב ניהול דמי רק על לדווח המאפשרת הוראה ואין החברה של הדיווח

 היא לעניין הכרת ההוצאה ולא לעניין הדיווח על ההכנסה(.

הוצאות  .הכנסה שמש בייצורלהחל המושכר שבו המועד מהחל שכירות יותרו ה הוצאות( 2)17לפי סעיף  .6
חתימת החוזה במחצית אפריל עד תחילת יוני( לא השכירות עבור המועד שקדם  לשימוש במושכר )היינו 

חודשים,  7, היינו 2015דצמבר  –שכר הדירה עבור חודשים יוני  וא ה 2015 -שכר הדירה שיותר ב תוכרנה. 
 אלף.  70כמראש ים לא יותרו ההוצאות לשנ .₪ף אל 58 –כ משמע 

מדמי שכירות תדווחנה במלואן במועד שבו היא קיבלה אותן, בין אם היא  כנסותהאצל גב' שושנה, ה
 ב(.8מדווחת על בסיס מזומן ובין אם היא מדווחת לפי בסיס מצטבר )וזאת לפי סעיף 

יש להזכיר  .(7)17ההוצאה מותרת לפי סעיף  אםיש לדון  -האווירלהתגוננות מפני התקפות מן  הוצאות
 -יינו . ההוצאה תותר רק אם ניתן להשתמש במבנה כמקלט, הגולדברג זוהר, רינה קולנועלדוגמה:  ."דפס

 '.דאם החדרים לא חסומים בסחורות וכ

הוצאה. הוצאת כתותרנה צור הכנסה לא ישהנכס לא שימש בי בתקופהשהוצאו  הוצאות -תשלום ארנונה  .7
 : ארקיע. לדוגמה ."דפסלהזכיר  יש .טרם שולמה ולכן יש לעמוד במבחני ההפרשהארנונה ה

"ד פסלדוגמה:  .להזכיר פס"ד יש .(16)32יש לדון בסעיף זהו למעשה שוחד.  –ל למנהל "כרטיסים לחו
 .כהוצאה יותר לא שוחד המהווה תשלום. ואחרים רה וכד.חב"ד פס, הידרולה

 אםהחלפת מנוע, רכישת תכנה, צביעה(לגבי כל אחד מהשיפוצים ) לדון יש .(3)17 סעיף–הוצאות תיקונים  .8
 -בשבעה חודשים השבחה. בתקופת ההשבתה לא יותר פחת )לכן פחת יותר רק בגין באו  תיקוןמדובר ב

 יש .החדש הנמל קואופרטיב, החמצן מרכז, ארטןצמר פלדה, "ד פסלדוגמה:  .להזכיר פס"ד יש(. 2015
 .בפסיקה שנקבעו המבחנים את להזכיר
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 נקודות(  15) – 2תרון שאלה פ
 

חודשים מיום התאגדותה ורפאל  3החברה תיחשב משפחתית, הבקשה הוגשה תוך  - 4201-6201שנים  : 1נדרש 
 הזכויות לחלק הגדול ביותר ברווחים., בעל ואההוא ה"בריח התיכון". הנישום המייצג 

   2014 שנת
  ח"ש -משפחתית  חברה

 (260,000) ( 300,000הפסד מעסק ) 
מיוחס 

לנישום 
 מייצג 

יקוזז כנגד  –כל מקור  כנגד לקיזוז ניתן)א( 28לפי סעיף 
מהשכרת דירה בהרצליה למרפאה בסך  החברה הכנסות
דירת מגורים( כך שנותר הפסד בסך ש"ח  )אין פטור  40,000

צג וניתן לקיזוז כנגד י( שמיוחס לנישום המי260,000)
 הכנסותיו של הנישום המייצג.

 -(60,000) הפסד מהשכרת מבנה ברחובות
מיוחס 

לנישום 
 מייצג 

)ח( 28יקוזז בשנים הבאות לפי ס'  -מיוחס לנישום המייצג 
 כנגד הכנסה מאותו המבנה.

   -יצג ינישום מ
 קיזוז כנגד ההפסד השוטף שיוחס מהחברה המשפחתית 0 30,000הכנסה מעסק ייעוץ 

 המשפחתית מהחברה שיוחס השוטף ההפסד כנגד קיזוז 0 80,000 –הכנסה ממשכורת 
)ח( כנגד 28יוחס לנישום המייצג , יקוזז בשנים הבאות לפי ס'  (60,000) הפסד מהשכרת מבנה ברחובות

 הכנסה מאותו המבנה.
  (150,000) 2015הפסד מעסק מועבר לשנת 

   2015 שנת
   משפחתית חברה

 ההכנסה מיוחסת לנישום המייצג. 230,000  מעסק הכנסה
דמי שכירות מהשכרת דירת 

 מגורים בחולון
 עצמון.  נטע ד"פס  -צגיהכנסה מיוחסת לנישום המי 80,000

 מיוחס לנישום המייצג.הדיבידנד שקיבלה החברה  25,000 דיבידנד מחברת הבת
 ההכנסה מיוחסת לנישום המייצג.  20,000 הכנסה מריבית מפיקדון צמוד מדד

   נישום מיצג

 .כל מקור כנגד לקיזוז ניתן)א( 28לפי סעיף  0 (200,000) -הפסד מעסק לייעוץ
יתרת ש( הפסד מעסק יקוזז מהמשכורת, כך )א( 28לפי סעיף  0 הכנסה ממשכורת 

 (.80,000)היא הפסד שוטף מעסק 
שיוחסה מחברה   הכנסה מעסק 

  (230,000) משפחתית
 150,000ההכנסה תקוזז כנגד הפסד מועבר מעסק מש"ק בסך  0

 .₪ 80,000ויתרת הפסד שוטף מעסק 
דמי שכירות מהשכרת דירת 

 פס"ד נטע עצמון  -מגורים בחולון
תקרת הפטור  20=80-60יש לחשב תקרת פטור מתואמת ) 80,000

מס  10%-(  יש לבדוק מהו המסלול המיטבי 40המתואמת היא 
 מס. 10%או מס שולי. עדיף מסלול  122לפי ס'  

ד שקיבלה החברה  המשפחתית הדיבידנ -(3ב )125יחול  סעיף  25,000 דיבידנד מחברת הבת
 בעל מניות מהותי. - 30%חייב במס בשיעור מס 

 –ההכנסה מיוחסת לנישום המייצג. דיון לעניין שיעור המס  20,000 הכנסה מריבית מפיקדון צמוד מדד
 ( 25%ג )125סעיף 

 ( דיבידנד שחולק1א)א()64לפי ס'  ₪ 15,000=50,000*30% 15,000 דיבידנד מחברה משפחתית 
 מרווחי חברה משפחתית אינו חייב במס .

   2016שנת 
   חברה משפחתית 

 ההכנסה מיוחסת לנישום המייצג. 800,000 הכנסה מעסק 
   נישום מיצג

הכנסה מעסק שיוחסה מחברה 
 משפחתית

הכנסה זו פטורה בידי הנישום המייצג  240,000=0.3*800,000 800,000
( הנישום 8א)א()64()א(. לפי סעיף 5)9בשל היותו  נכה לפי סעיף 

( רק לפי חלקו היחסי בהכנסות 5)9המייצג זכאי לפטור לפי ס' 
 תחויב במס  שולי.  560,000החברה. יתרת ההכנסה בסך 

=  240,000+180,000()א( יגיעה אישית  )5)9פטורה לפי ס'  180,000 משכורת מהחברה
 נמוכה מתקרת הפטור בסעיף( -420,000

 (7)9ס'  -פטור לפי פסק דין הדר לב 100,000 פיצוי בשל פגיעת גוף
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עומדת ולכן אין היא  אין לחברה "בריח תיכון"  2015בשנת שבו רפאל מכר את מניותיו בחברה, במקרה  -2נדרש 
(, אם בתוך שנת המס חדל להתקיים בחברה תנאי, תחדל 2א)א64)ד(. לפי ס' 76בתנאי הקרבה המשפחתית לפי ס' 

החברה  ,החברה להיות חברה משפחתית זכאית מתחילת שנת המס שבו חדל להתקיים התנאי האמור. כלומר
 והכנסתה תחויב במס חברות. 2015תחדל להיות חברה משפחתית כבר משנת המס 

אם במהלך השנה שבה חדלה חברה להיות חברה משפחתית חולקו דיבידנדים , (3א )א64לפי סעיף  -3נדרש 
פטירת   -חריגים 2)ב( למעט 126( ולא יחול ס' 3ב)125לחברה המשפחתית, הדיבידנדים יהיו חייבים במס לפי ס' 

 זכויות בחברה.מה 25%חבר בה/ הצטרפות משקיע לא קשור לה או לחבריה באמצעות רכישה של 
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שאלה 3  ניקוד פיתרון 

נדרש א- 

קובי שנת 2014

700,0001הכנסה מעסק/משלח יד בישראל - סעיף 2)1( לפקודה בסך 700,000 , בשווי השוק של המחסן.

720,0001דמי שכירות בישראל - 6*120,000= 720,000 ₪ הכנסה משכירות 2)6(, סעיף 8ב

01דיון הכנסה משיפוץ מחסן 60,000 - טובת מי גוברת/ מי הנהנה העיקרי/ חוזר מה"ס - הכנסה 2)6(- מבחן המתנדב -אין לייחס לקובי הכנסה בשנת 2014 +פס"ד 

קובי שנת 2015 

35,000-1הוצאות פחת 5% סעיף 17)8( - 0.05*700,000= 35,000 ₪ יכול להתקזז כנגד כל מקור 8ב בשנת 2014 לא יכול לקזז

4סה"כ נדרש א 

נדרש ב -

שנת 2014

0.1קובי תושב ישראל ממוסה על הכנסות שהפיק בישראל ומחוץ לישראל בהתאם לסעיף 2 רישא 

0.4 קובי הינו בעל מניות מהותי בחברת AAבארה"ב ובחברת א בע"מ  יחד עם קרובו- שיעור מס 125ב 30% 

הכנסות פסיביות חו"ל - סעיף 29 ) 1(

2,0000.25תמלוגים מקנדה

50,0000.25שכירות בלונדון

AAA 3,0000.25דיבידנד מחברת

10,000-0.5הפסד מהשכרת מבנה גרמניה 

45,0000.25סה"כ הכנסות פסיביות סעיף 29)1(

5,000-0.5קיזוז מהפסד פסיבי מועבר 29)2(

40,0000.25סה"כ הכנסות פסיביות לאחר קיזוז הפסדים פסיבי בלבד

הכנסות מעסק / משלח יד בחו"ל 

300,000-0.75הפסד מעסק נשלט ארה"ב סעיף 29 2(

150,0000.75דמי יעוץ מחברה בהולנד- גם על 100,000ימוסה בשנת 2014- קובי נישום על בסיס מזומן - סעיף 29)2()א(

40,0001קיזווז הכנסות פסיביות חול - סעיף 29)2()ב(

110,000-0.25סה"כ הפסד מעסק נשלט לאחר קיזוז הכנסות מעסק בחו"ל ופסיבי חו"ל- סעיף 29)2()ג(

שנת 2014 הכנסות בישראל 

1,420,0000.25לפי נדרש א- הכנסה מעסק/משלח יד בישראל - סעיף 2)1( לפקודה בסך 700,000 , בשווי השוק של המחסן.+ דמי שכירות מחסן 8ב-720,000 ₪ 

300,0000.25שכר מרצים 2)1( או 2)2( -

110,000-0.5קיזוז מול הכנסה בשיעור מס שולי שכר מרצים לפי סעיף 29)2()ג(

1,610,000סה"כ הכנסה מסעיף 2)1(+ שיעור מס 121 

60,0000.5הכנסות מהשכרת דירת מגורים בפ"ת + רמלה - מסלול 122  )לא ניתן לדרוש פטור(

00.5הכנסות מהשכרת דירת מגורים  ברמלה - פטור חצי שנה )הפטור הוא חודשי(

שנת 2015

30,0000.25הכנסות מפרס מרצה מצטיין בסך 30,000 ₪ הינם הכנסה לפי סעיף 2)1(/2)2( 

01.25הפסדים מקזינו אינם ניתנים לקיזוז סעיף 2א + אין בהוראת סעיף 28 +29

הכנסות פסיביות חו"ל - סעיף 29 ) 1(

70,0000.25תמלוגים קנדה 

10,0000.25שכירות בלונדון

AAA 135,0000.25דיבידנד מחברת

30,000-0.5הפסד מהשכרת מבנה גרמניה 

185,0000.25סה"כ הכנסות פסיביות סעיף 29)1(

20,000-0.8קיזוז מהפסד נשלט חו"ל סעיף 29)2()2(

165,0000.2סה"כ הכנסה פסיבית חול

הכנסות מעסק / משלח יד בחו"ל 

550,000-0.25הפסד מעסק נשלט ארה"ב סעיף 29 2(

30,0000.5דמי יעוץ מחברה בהולנד-  סעיף 29)2()א(

500,0000.5הכנסות מהרצאות באוניברסיטה שכר מרצים- סעיף 2)1( משלח יד - נישום על בסיס מזומן

20,0000.5קיזווז הכנסות פסיביות חול - סעיף 29)2()ב(

0סה"כ הפסד מעסק נשלט לאחר קיזוז הכנסות מעסק בחו"ל ופסיבי חו"ל- סעיף 29)2()ג(

145,0000.5יתרת הכנסה פסיבית חו"ל - חייבת במס לפי המקורות - התקבל ניקוד לפי מקורות בהתאם לפיתרון הנבחן 

שנת 2015 הכנסות בישראל 

330,0000.5שכר מרצים + פרס 2)1(/2)2(+ הכנסות מדיבידנד בעל מניות מהותי 30%

35,000-1לפי נדרש א - הוצאות פחת 5% סעיף 17)8( - 0.05*700,000= 35,000 ₪ יכול להתקזז כנגד כל מקור 8ב

120,0000.5הכנסות מהשכרת דירת מגורים בפ"ת - מסלול 122  10%

44,0000.25הכנסות מהשכרת דירת מגורים  ברמלה -מסלול 122 10%

שאלה 3  20סה"כ ניקוד 
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 נקודות(  25)  4פתרון שאלה מספר 

)ו( לפקודה דן בהכנסות שמקורן בעסק או משלח יד המדווחות על 3סעיף   -הכנסות שהתקבלו מלקוחות של האב   .1

, סכומים סעיף זהלאחר פטירת הנישום. בהתאם לבסיס מזומן ואשר נתקבלו לאחר סיום הפעילות של העסק או 

יחשבו כהכנסות  –יד ואשר לא חויבו אצל הנפטר עסק או משלח נישום, בגין יורשים לאחר פטירת שהגיעו לידי 

 היורשים. 

מיגיעה אישית. שיעור המס על הכנסה זו  שאינהכהכנסה  הותחשב בידתיוחס לחנה  ₪ 500,000ההכנסה בסך  ,על כן

  א לפקודה.125בהתאם להוראות סעיף  40% -מוגבל ל

שיניים מוכרת מרפאת   .( לפקודה1)2חייבות במס לפי סעיף הכנסות ממשלח יד ה - 2014הכנסותיה של חנה בשנת 

היא יכולה לבחור את בסיס  השומרים"ד פסשירות ואין לה מלאי )למעט מלאי חומרים הדרוש לפעילותה(, לכן לפי 

ואילו על הכספים  2014תדווח בשנת  2014אם עובדת לפי בסיס מזומן, הרי שעל הכספים שהתקבלו בשנת הדיווח. 

אם עובדת לפי בסיס מצטבר, תדווח על מלוא ההכנסה במועד שבו נוצרה . 2015תדווח רק בשנת  2015שהתקבלו בשנת 

    , אף אם התשלום טרם התקבל.2014בשנת  בפציינטיםהשלמת הטיפול מועד ב -הזכות המשפטית לקבלה, היינו 

( לפקודה במימוש הזכות 1)2 -()ב( ו1)ט()3אם לחנה הכנסה לפי סעיף יש לדון  -הנחה על רכישת חומרים למרפאה  .2

 ממי שהיא מספקת לו שירותי רפואת שיניים. –חומרים דנטליים למרפאתה  –לקבלת נכס 

אם יש לכלול את שווי המלאי שיצא מעסקו של משה בחישוב רווחי יש לבחון  -הוצאת מלאי שלא בתמורה מלאה 

)א( לפקודה: ייראו מלאי עסקי שהיה 85בהתאם לסעיף  כמכירה רעיונית ( לפקודה1)2לפי סעיף  העסק החייבים במס

 בו הוצא או הועבר מהעסק שלא בתמורה או שלא בתמורה מלאה. שעסק כנמכר בסכום השווי במקרה שייך ל

 (. גורדון"ד פס" )ין הפיצוי כדין הפירצה"ד –מיסוי פיצוי  .3

שנתקבל  מרשת   ₪מיליון  1.5שנתקבל מחברת הביטוח בגין אובדן כושר עבודה והפיצוי בסך  ₪ 300,000הפיצוי בסך 

אף חשבו במקום הכנסות מעסק וכל כן יי –במקום הכנסות ממרפאת השיניים, היינו הם בגין אבדן רווחים השיווק 

מחברת הביטוח בגין  שנתקבל ₪ 300,000ההכנסה מהפיצוי בסך ניתן לחייב את  ( לפקודה.1)2לפי סעיף הם הכנסות 

מועד החיוב במס יהיה על בסיס מזומן בהתאם לחיוב ההכנסה  )א( לפקודה.3סעיף גם לפי במס  אובדן כושר עבודה

  .)ב( לפקודה121שולי לפי סעיף ה משירותים. שיעור המס 

 ₪אלף  200הפיצוי בסף  .פס"ד דויודוביץבגין עוגמת נפש אינו חייב במס היות ואין לו מקור,  ₪אלף 200הפיצוי בסף 

 ( לפקודה: פיצוי בגין חבלת גוף.7)9בגין החזר הוצאות רפואיות פטור ממס בהתאם לסעיף 

. לפיכך, בהתאם להגדרת עסקיה וניהולם מופעלים מישראל התאגדה בישראל והשליטה על " בע"מ חברת "מחשבת .4

 . (ניאגו"ד פס)החברה  .היא חברה תושבת ישראללפקודה,  1"תושב ישראל" בסעיף 

הכנסות החברה שהופקו או נצמחו בישראל או מחוץ לישראל חייבות  ,רישא 2לפי סעיף  :הכנסות החברה באירלנד

 לפקודה. 2במס בישראל בהתאם למקורות המצוינים בסעיף 

לגבי הכנסה מעסק ( 1א)א()4לפי סעיף  –הכנסות מעסק של חברה תושבת ישראל אשר הופקו באירלנד  - מכירות  

 לפיכך,  .המקום שבו מתקיימת הפעילות העסקית מניבת ההכנסההמקום שבו הופקה או נצמחה ההכנסה הוא 

דיווח על לפקודה.  מועד ה 126( לפקודה בשיעור מס חברות לפי סעיף 1)2חייבות במס בישראל לפי סעיף המכירות 

לפי פס"ד השומרים בעל מלאי חייב לדווח לפי בסיס מצטבר. מאחר שלחברה יש מלאי, הדיווח יהיה לפי  -ההכנסות 

 . בסיס מצטבר

 לפיחייבות במס בישראל, (, 5א)א()4לפי סעיף  –מקום מושבו של המשלם ,הכנסות ריבית אשר הופקו באירלנד - ריבית

 לפקודה. 126בשיעור מס חברות לפי סעיף   ,העסקית( אם הן אינטגרליות לפעילות 1)2( או לפי סעיף 4) 2סעיף 
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פס"ד קי בי עי, פס"ד מלון ( יש לבחון בהתאם לכללים שנקבעו בפסיקה )1)2 -( או מ4)2 -האם הכנסות הריבית הן מ

(. כאשר הכספים המניבים את הכנסות הריבית הם עתודה להון חוזר בעסק והם מושקעים לזמן קצר הרי שלא פלאזה

 ( לפקודה.  1)2ות הריבית לבין ההכנסות מעסק והן חייבות במס לפי סעיף חל ניתוק בין הכנס

 :     הכנסות החברה באריאל

מאחר וחברת מחשבת היא חברה תושבת ישראל הרי היא  א לפקודה.3אריאל נכללת בהגדרת "אזור" לעניין סעיף 

הכנסתו של אזרח ישראלי אשר הופקה  א)ב(3א לפקודה. בהתאם לסעיף 3נכללת בהגדרת אזרח ישראלי לעניין סעיף 

( חייבות , ריבית, כל ההכנסות )מכירותלפיכך או נצמחה באזור יראו אותה כהכנסה שהופקה  או נצמחה בישראל. 

 במס בישראל. הניתוח שנעשה לגבי הכנסות אלו באירלנד נכון גם לגבי הכנסות אלו באזור.  

 ראש העין

 לפקודה 126לפי סעיף  ( לפקודה בשיעור מס חברות1)2במס בישראל לפי סעיף  מכירות מ ההכנסות

 :הכנסותיו של יורם

( 2)2או  ( 1)2י סעיף , לפ(10)2יש לדון האם הכנסתו בגין השתתפותו בישיבות הדירקטוריון היא הכנסה לפי סעיף      

 פס"ד סריגי ארצי( )ראו גם 2)2מאחר שדירקטורים אינם עובדים של החברה, הרי שההכנסה אינה לפי סעיף לפקודה. 

לפי סעיף ממקור אחר הכנסה  -הכנסה ממשלח יד או לחלופין  –( 1)2ניתן לראות בגמול דירקטורים הכנסה לפי סעיף 

2(10 .) 

 הכנסותיו מדיבידנד

, השנה 2015בשנת הכנסותיו של יורם מדיבידנד יחויבו במס רק , הכרזה על חלוקת דיבידנד אינה אירוע מסמאחר ש

( 2ב)125לפקודה. יורם בעל מניות מהותי החברה ולכן לפי סעיף  4)2החיוב יהיה לפי סעיף  .התקבל הדיבידנד שבה

גם הכנסה שמקורה פס"ד איילון צברי לאיזכור . חייבת במסהעסקה האם  .30%בשיעור מס של   ביחוילפקודה 

 בפעילות בלתי חוקית חיבת המס. 

( או הכנסה פס"ד קרלוס בגסאם מכירת זכות ההפצה היא מכירה הונית החייבת במס לפי חלק ה' בפקודה  )יש לדון  -6

בחני עסקת אקראי ליש לנתח בהתאם  .( לפקודה1)2החייבת במס לפי סעיף מעסק או עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי  

קצר, ידע ובקיאות באמצעות יועצים )בקיאות חזקה (: משך הוכו' פס"ד מזרחי, פס"ד ציון ומירוןשנקבעו בפסיקה )

 .(, קיומו של מנגנון, היקף כספי, אופן המימון, טיב הנכס, יעוד התמורה, מבחן הנסיבותשלוחית

   .(1)2לפי סעיף  מעסק הכנסת הבנק מריבית היא הכנסה מתן הלוואות הוא עיסוקו הרגיל של הבנק ולכן  

האם מדובר יש לדון (? 2)2ו בגינו במס לפי סעיף חויביהאם הכנס ייחשב כטובת הנאה לעובדים אשר  -7

חצי שעה בלבד מתוך כנס (. במקרה זה, ים–"ד דן, פס"ד עיריית בת פסבטובת העובד או טובת המעביד )

של שלושה ימים הוקדשה לענייני החברה בעוד שיתר הזמן הוקדש לבילוי. משום כך נראה כי הכנס הוא 

 (. 2)2ההפרש בין עלות הכנס לבין מה ששילמו העובדים יחויב במס לפי סעיף לטובת העובד ולפיכך 
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 נקודות(  15)  5  פתרון שאלה מספר 

 1שאלה 

דוד ואסתר הם בני זוג. דוד עובד שכיר בתפקיד של מנהל משמרת במסעדה איטלקית מאוד ידועה באזור המרכז. 

 . 2010והחלה לעבוד כעורכת דין עצמאית בשנת המס  2008אסתר בעלת רישיון לעריכת דין משנת המס 

ב לפקודה, בהתאם לקביעת  64רעננה, שאסתר הינה  "בן הזוג הרשום" לפי סעיף לבני הזוג קיים תיק בפקיד שומה 

  פקיד השומה.

, כאשר אסתר 2014הגישו בני הזוג לפקיד השומה את הדו"ח השנתי על הכנסותיהם לשנת המס  2015בחודש מאי 

 . ₪ 000,170 –, דוד ₪ 150,000 –חתומה עליו. ההכנסות שדווחו בדו"ח היו כדלקמן: אסתר  בלבד

 131פקיד השומה החזיר להם את הדו"ח בצירוף מכתב, לפיו, אין הוא רואה בדו"ח שהוגש דו"ח לפי סעיף 

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

  האם פקיד השומה פעל בסמכות ?

 מדוע הדוח צריך להיות חתום על ידי שני בני הזוג. שהסבירה ניקוד חלקי לתשובה ניתן  –

 

ותיו של דוד כשכיר, פקיד השומה פעל בסמכות. מאחר שהדו"ח הוא של שני בני הזוג, ומדווחים בו גם הכנס .א

 כל אחד מבני הזוג חייב לחתום על הדו"ח, לאישור נכונות המוצהר על חלקו.    

פקיד השומה לא פעל בסמכות. אסתר היא "בן הזוג הרשום" בתיק וכאשר הדו"ח חתום על ידה, יש לראותה  .ב

 )ב( לפקודה.144סעיף  ,כוח מדוד )בן זוגה( לחתום בשמו יייפוכמי שהצהירה שבידה 

פקיד השומה פעל בסמכות. הכנסותיו של דוד היו גבוהות יותר מהכנסותיה של אסתר, ומשכך, הוא זה שהיה  .ג

 חייב להיות חתום על הדו"ח. 

פקיד השומה לא פעל בסמכות. אסתר היא העצמאית מבין שני בני הזוג והחובה להגשת הדו"ח נובעת ממנה,  .ד

 לכן מספיקה החתימה שלה על הדו"ח.   

 

 2שאלה 

 הכשכיר בשני מקומות עבודה. הכנסתו השנתית במקום עבודה העיקרי היית 2014זרובבל עבד בשנת המס 

 150,000 ה, וממנה נוכה לו מס בהתאם למדרגות המס. הכנסתו השנתית במקום העבודה המשנית היית₪ 400,000

 , וממנה נוכה לו מס, בהתאם לתיאום מס שערך לו פקיד השומה. ₪

 .  ₪ 340,000לו הכנסה חייבת מריבית בסכום של  הכמו כן, היית

 ?2014זרובבל פנה אליך בשאלה, האם הוא חייב בהגשת דו"ח למס הכנסה לשנת המס 

 זרובבל פטור מהגשת דו"ח למס הכנסה, מאחר שערך תיאום מס ומהכנסתו החייבת נוכה מלוא המס. .א

)הסכום שעל  ₪ 337,000לה על סכום של זרובבל חייב בהגשת דו"ח למס הכנסה מאחר שהכנסתו מריבית עו .ב

 א לפקודה פוטרות מהגשת דו"ח(. 134פי התקנות מכוח סעיף 

 811,560זרובבל חייב בהגשת דו"ח למס הכנסה מאחר שהכנסתו החייבת בשנת המס עולה על הסכום של  .ג

ה אינן פוטרות א לפקוד 134. תקנות מס הכנסה מכוח סעיף ב לפקודה121, והיא חייבת במס נוסף לפי סעיף ₪

 מהגשת דו"ח נישום החייב במס נוסף.

זרובבל פטור מהגשת דו"ח למס הכנסה מאחר שאין לו הכנסה מעסק ו/או משלח יד והכנסתו ממשכורת אינה  .ד

 המחייב בהגשת דו"ח. ₪ 649,000עולה על הסכום של 
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 3שאלה 

אברהם בעל עסק לממכר צמיגים באזור התעשייה של  חיפה. במסגרת ביקורות ניהול ספרים של פקיד שומה, 

ביקורת פתע בעסקו של אברהם ונמצא כי לא נרשמו כל התקבולים שהיו בתוך הקופה  1.6.2013נערכה בתאריך 

 . 2013, הגיש יועץ המס  את דו"ח המס של אברהם לשנת  13.4.2014בתאריך  הרושמת. 

ליקויים הנ"ל, נמצאו  2013פקיד השומה פסל את ספריו של אברהם, בטענה כי בביקורת שנערכה לו בשנת המס 

 אברהם הגיש ערר לוועדה לקבילות פנקסים על החלטת פקיד השומה. מהוראות ניהול ספרים. מהותיים

 

)ד(  130. סעיף נעצר עד למועד החלטת הוועדה בערר 2013ההתיישנות" לטיפול בדו"ח לשנת המס  מרוץ" .א

 ( לפקודה.2)

 בסמכות ודינה להתבטל. ניתנה החלטה לאישור המנהל לפסילת הספרים, מאחר שפקיד השומה לא קיבל את א .ב

 -המנהל עד לתאריך ה או באישור 31.12.2016 -לפקיד השומה ישנה סמכות להוציא שומה עד לתאריך ה .ג

 . מאחר שספריו של אברהם נפסלו, אין חובה לתת לאברהם הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו.31.12.2017

אברהם יכול להגיש במסגרת הערעור לבית המשפט על הצו שפקיד השומה יוציא לו, גם ערר על פסילת  .ד

 צו.  יום ממועד קבלת הודעת ה 60הספרים, בתנאי שהערעור יוגש תוך 

 

  4שאלה 

הוציא פקיד השומה לשמואל  1.11.2014שמואל בעל חנות רהיטים וחפצי נוי  מצליחה בראשון לציון. בתאריך 

. במכתב צוין כי יש להגיש את הצהרת ההון עד 31.12.2014להגשת הצהרת הון על נכסיו לתאריך  בכתבדרישה 

. שמואל פנה לפקיד השומה בטענה שאין הוא פועל בסמכות, מאחר שהמועד שנקבע לו להגשת 15.3.2015לתאריך 

 הצהרת ההון הוא קצר מידי. 

 

נישום להגיש כדי להגיע לידיעה מלאה על הכנסתו פקיד השומה פעל בסמכות. כל דו"ח שפקיד השומה דורש מ .א

 של אדם, יימסר לפקיד השומה במועד שפורש בהודעה. 

, ומשכך, פקיד 2014פקיד השומה לא פעל בסמכות. מועד הוצאת הדרישה היה בטרם הסתיימה שנת המס  .ב

 .31.12.2014 -השומה אינו רשאי להוציא לשמואל דרישה לקבלת הצהרת הון נכון ל

פקיד השומה פעל בסמכות. הצהרת הון שפקיד השומה דורש מנישום להגיש כדי להגיע לידיעה מלאה על  .ג

יום מהמועד שהצהרת ההון  120הכנסתו של אדם, תימסר לפקיד השומה במועד שפורש בהודעה לפני תום 

 מיום הדרישה, לפי המוקדם.  אוצריכה להתייחס אליו 

הון שפקיד השומה דורש מנישום להגיש כדי להגיע לידיעה מלאה פקיד השומה לא פעל בסמכות. הצהרת  .ד

יום מהמועד שהצהרת  120על הכנסתו של אדם, תימסר לפקיד השומה במועד שפורש בהודעה לפני תום 

  ( )א( לפקודה.1) 131. סעיף מיום הדרישה, לפי המאוחר אוההון צריכה להתייחס אליו 

 

 :נקודות 5  –חלק ב' 

פקודת מס הכנסה מאפשרת לנישום החולק על השומה שהוצאה לו לפי מיטב השפיטה, לבקש מאת פקיד השומה, 

 בהודעת השגה, בכתב, לחזור ולעיין ולשנות את השומה. 

 מהו פרק הזמן שעל הנישום להגיש את ההשגה ? באיזה סעיף מדובר ?  .1

מתנהל תיקו של הנישום, מהו המועד שיחשב שבו לא  משרד פקיד שומהתום לב בבמקרה שבו הוגשה ההשגה ב .2

כמועד הגשת ההשגה על ידי הנישום ושממנו יחל מרוץ ההתיישנות לטיפול בה ?  יש לציין פסיקה. )לדוגמה: 

 ( הנישום בפקיד שומה נתניה וההשגה הוגשה בפקיד שומה באר שבע  תיק
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 תשובה 

 

שומה שהוצאה לו לפי מיטב השפיטה, )א( לפקודת מס הכנסה מאפשר לנישום החולק על  150סעיף  .1

לעיין ולשנות את השומה.  את ההשגה יש להגיש  ,, לחזורבכתב בהודעת השגה לבקש מאת פקיד השומה

 מיום המצאת הודעת השומה. שלושים יוםתוך 

הוא  ,המועד למניין ההתיישנותככלל,  כי בעניין זה היו מספר פסיקות. בפסיקות האחרונות נקבע, .2

וכי בהשגה מצוי מידע  בתום לב, ובלבד שנעשתה למשרד שומה כלשהובו הוגשה ההשגה שהמועד 

   מדויק בקשר עם זהות המשיג, זהות פקיד השומה המטפל בתיק וכיוצ"ב.

 

, ללא 4ההשגה הוגשה בפקיד שומה ת"א  –מושביץ ואח' נ' פקיד השומה למפעלים גדולים  1174/00עמ"ה 

תקופת השנה מיום הגשת מיועד לפשמ"ג. בימ"ש פסק כי לעניין ההתיישנות, ציון העובדה שדבר הדואר 

 )במקרה הנדון לפשמ"ג(. ההשגה תחל מיום הגעת ההשגה לפקיד השומה המטפל בתיק

 

והן  21.12.00 -ההשגה הוגשה בפקיד שומה פתח תקווה ב –נ' פקיד שומה חולון פרג'וס  1080/02עמ"ה 

רוץ השנה למתן התשובה בהשגה מתחיל להיספר מכי . בימ"ש פסק 31.12.00 -הגיעו לפקיד שומה חולון ב

 .ולאו דווקא בפקיד השומה שבו מתנהל התיק שומהה ימשרדבאחד ממועד הגשת ההשגה החל ממועד 

 

, כאשר התיק מתנהל סבא-כפר בפקיד שומההשגה הוגשה ה – פקיד שומה גוש דןנ'  קלנסקי 9591/05עמ"ה 

בו הוגשה ההשגה למשרד שהוא המועד  ,המועד למניין ההתיישנותגוש דן. ביהמ"ש קבע כי  בפקיד שומה

, ובלבד שנעשתה בתום לב וכי בהשגה מצוי מידע מדויק בקשר עם זהות המשיג, זהות פקיד שומה כלשהו

   השומה המטפל בתיק וכיוצ"ב.

  .  איקאפוד בע"מנ'  3פקיד שומה ירושלים  1857/05ע"א 

 


