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 2019ינואר  –מסים א  פתרון מקוצר

 :1 מספר שאלה

 העברת פעילות העסק העצמאי לחברה: העברת הציוד הינו אירוע הוני. .1

וי שוק עמית ימוסה לפי שו(. 1)2מקור החיוב סעיף לפקודה,  85יחול סעיף -לגבי העברת המלאי

 ₪. 165,000המלאי המועבר, בסך 

(. משכורתו השוטפת תמוסה לפי 1)2בידי עמית כהכנסה לפי סעיף  הכנסה מדמי ניהול תמוסה .2

. יש להזכיר פסיקה רלוונטית (. יש לבחון האם אכן ניתנים שירותי ניהול לחברה2)2סעיף 

עמית הינו בעל מקצוע חופשי ולכן יכול לבחור לדווח על בסיס מזומן  .)כדוגמת קרן תל אביב(

שהוא בעל שליטה בחברה אם לא ידווח על ההכנסה  )המלאי הינו של החברה(, אולם מכיוון

)לא יחושב ניקוד . 2017לא תותר לחברה הוצאה בגין דמי הניהול בשנת )ב(, 18כנדרש לפי סעיף 

 לציון סעיף ההוצאה(.

ימים  183-מ של המעצב ההולנדי. בהתחשב בכך ששהה בשנת המס יותר בתושבותיש לדון  .3

שהוא תושב חוץ, הוא חייב במס בגין ההכנסות שהפיק מו. בהנחה ושאשתו וילדיו היו עי

תשלום הטיסה והוצאות  שראל. יש להזכיר פסיקה רלוונטית  )כדוגמת מיכאל ספיר(.בי

עסקת החליפין   (.1)2ספות להכנסתו ממתן שירותים לעמית, שתמוסה לפי סעיף השהייה מתוו

ם פסיכולוגיים ולמעצב הכנסה המעצב לבין עמית חייבת במס. לחברה הכנסה ממתן שירותי ןבי

 נוספת בשווי שוק עיצוב דירה. 

(. 1)2קבלת דירות כמוה כקבלת הכנסה משירותים פסיכולוגיים והיא תמוסה בחברה לפי סעיף  .4

( יש לדון 6)2( או לפי סעיף 1)2שאז תמוסה לפי סעיף  יש לדון האם ההשכרה מגיעה לכדי עסק

. יש להזכיר 122האם שיעור מס חברות או סעיף בשיעור המס על הכנסות מהשכרת הדירות, 

היקף, מחזוריות, מנגנון ועוד. יש להזכיר פסיקה רלוונטית )כגון: פס"ד בירן -מבחני העסק

  ולשם(

לדון מה ) יש לבחון האם אינטגרלית לפעילות העסקית, לפי מבחני הפסיקה. -הכנסה מפיקדון

הכנסת שכ"ד  יש לדון.-(4)2תדווח לפי סעיף ההכנסה (  לעניין  יש תחנות יציאההמשמעות ש

 יש לדון. –ב 8פי סעיף מראש, האם יש למסותה ל

 ( .1)2חייבות במס בידי תושב ישראל. ההכנסה תמוסה לפי סעיף -הכנסות מחו"ל .5

החברה התאגדה בקפריסין, יש לדון האם השליטה והניהול בחברה -לגבי פעילות החברה הזרה

יקה רלוונטית )כגון: פס"ד ינקו וייס(. אם החברה תושבת ישראל, הינם מישראל יש להזכיר פס

 (.4)2מלוא הכנסותיה ימוסו בישראל. הכנסתו של עמית מדיבידנד תמוסה לפי סעיף 

יש לזקוף לה הכנסת עבודה בגין נסיעותיה לחו"ל, שכן "טובת -בהנחה שאורלי עובדת בחברה

 ים(.-פס"ד עיריית בת העובד גוברת". יש להזכיר פסיקה רלוונטית )כגון

( בידי גילה, שכן לא נקבע מועד 2)2יש לדון האם מדובר בהלוואה או במענק שימוסה לפי סעיף  .6

( יש לזקוף לגילה הכנסה כנדרש 2)2-)ט( ו3ההלוואה תטופל במסגרת סעיף  פירעון להלוואה.

קה . יש להזכיר פסילמתמחים תתווסף הכנסה בשווי שכר לימודי התואר השני בסעיף.

 רלוונטית כדוגמת בנק יהב. לגבי המחשב הנייד יש לגון טובתו של מי גוברת.

 )ב(. לספק הכנסה ממכירת מלאי.3לחברה הכנסה ממחילת חוב לפי סעיף  .7

, "דין הפיצוי יפירותייש לדון בנסיבות הנזק, האם הפיצוי הנו הוני או -לגבי הפיצוי מן הספק

 ש.ל גורדון(.כדין הפרצה שבא למלא", יש להזכיר פסיקה רלוונטית )כדוגמת פס"ד 
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 :  2שאלה 

 ( לחברה יש מלאי 8/2012חוזר מס הכנסה  –) פס"ד השומרים החברה מדווחת על בסיס מצטבר  -1

 ( נקודות 1)

 )ב(  18רישא ו 17סעיף  עומדת בהראות 2018ולא בשנת  2017יוכר בשנת  -2017בונוס שנת  -א

 נקודה  1 –)ב( 18בהנחה ועמדו בייתר תנאי הסעיף של  2017לשנת 

 (  נקודה 1)  מדובר בחלוקה אחרי המס מעודפי החברה –חלוקת דיבידנד אינה הוצאה  -ב

( 1)17 -רישא ו 17הפרשי הצמדה על הלוואה מבעל שליטה הינם הוצאה מוכרת סעיף  -ג

 ₪ .  2,000הוצאות בסך  הלוואה שימשה בעסק ולכן יוכר

בתנאי שנרשמו פרטי הזיהוי של  –לאדם ₪  210הוצאות למתנות בסכום שאינו עולה על  -ד

 17יוכר כהוצאה והיתרה הינה בגדר הוצאות פרטיות סעיף  210המקבל המתנה כך שסך של 

 , תשובה נוספת תתקבל אם יצוין כי זקפו שווי לעובד ואז הוצאה תוכר. (1)32רישא , סעיף 

 (  נקודה 1)

האם מהווה טובת הנאה חייבת במס אצל קובי. יש לבחון עניין זה לאור  – תשלום שכר הלימוד -2

 יש לדון שאם נזקפה טובתפסיקה בקשר לשאלה מי הנהנה הדומיננטי )המעביד או המעביד(. 

יש להכיר את ההוצאה אך  בנק יהבו אמיר מאיר, בלוך לילי וולף, דןפסה"ד ההנאה לאור 

לום שכר ) ניתן לסווג גם את התש ולא נזקפה טובת הנאה אזי אין להכיר בהוצאהבמידה 

 (  על שליטה בחברה ואז לראות בתשלום מעין דיבידנדקובי כבלימודים בכובעו של 

 המכשיר עומד לרשותו של קובי כעובד )מנכ"ל( של החברה, לכן יותרו כל ההוצאות -טלפון נייד

 בניכוי לחברה בתנאי שנזקף שווי לעובד. ₪  1,200ההחזקה בסך של 

( , תנאי מקדמי להכרה בהוצאה בגין חוב רעים הוא שהם "נתהוו בעסק" 4)17סעיף  -חוב אבוד -3

, כלומר יש להוכח שהחוב בגין פעילות עסקית , במקרה שלפנינו מדובר בחוב של לקוח  ולכן 

אה כי החברה הפעילה מאמצי גביית החוב ולכן יש להכיר קשור לפעילותה של החברה בנוסף נר

 ₪  60,000בסך  -בחוב רע 2018בשנת 

הוצאות נסיעה לחו"ל מותרים בניכוי רק אם הנסיעה והשהייה שם היו לצורך פעילות העסקית, 

נראה כי במידה והנסיעה היתה הכרחית לגביית החוב או לחלופין להבנה כי לא ניתן לגבות את 

טיסה ולינה  ע"פ קבלות .ההוצאה מותרות בניכוי . גובה ההוצאה בהתאם לתקנות  החוב אזי

ההוצאה  –והוצאות אשל בלא צורך בקבלות כפוף לסכום תקרה מקסימלית. כרטיס טיסה 

 272$לא יוצר מ –לינה . מוכרת בגבולות סכום מחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה 

 ₪  8,000 – 2018ם הטיסה והלינה יוכר כהוצאה בשנת כל סכו  לילות( 7עבור לינה) פחות מ

מדמי שכירות. הכנסה נרשמה  נראה כי הכנסה מהשכרת מכונה תסווג אצל החברה כהכנסה -4

₪  20,000את ההוצאה נכיר על בסיס מצטבר בסך של  100,000 – ב8בהתאם לסעיף  2017בשנת

סכום הוצאת  –( והתקנות 8) 17הוצאת הפחת תוכר השנה לפי סעיף   -80,000. עלות מכונה 

 . 16,000= 80,000* 20%הפחת 

ונימק בין היתר את הסיבות לכך  2017במידה ונבחן יתייחס כי סווגה הכנסה כרווח הוון בשנת 

שנים ורוב הסיכונים והסיכויים עברו לבעלות קינוח בריא ( לא תתור כל  5) אורך חיי המכונה 

 . 2018צאה בשנת הו
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משמש ליצור הכנסתה . ההוצאה שתוכר בשנת  –( 2)17רישא ו 17הוצאות שכירות יכרו לפי סעיף   -5

 .  1/7תחילת שכירות ב, ₪  15,000הינה  2018

יש לדון בשאלה כיצד יסווג ההפסד או אופן ההכרה בהוצאות  –הוצאות טרום עסקיות שוק החרדי  -6

הטרום עסקיות שנבעו לחברה למרות שלא נצמחה לה כל הכנסה מפעילות זו. יש לבצע ניתוח זה 

הוצאה -נראה כי מדובר בהוצאת פרסום . פס"ד פי גלילות / פס"ד יעקובי /סידסבמיוחד לאור פס"ד 

 לא תוכר.₪  180,000בסך של 

 .2018תוכר בשנת  150,000בסך של  –( 16) 17גון יהוצאת מ -7

. ( 16)17סעיף  – 2018ההוצאה תוכר בשנת  –מבחינת הולך הטפל אחרי העיקר  –עלויות יועצים 

 (  16)32לא יוכר  -קנס

 הפתרון של השאלה יהיה לפי הפתרון של הנבחן בסעיפים קודמים : -8

  100,000    –   1-7הכנסה  ללא התחשבות בהפסדי עבר ואירועים 

 : הוסף הוצאות לא מוכרות לצורכי מס   

 180,000     -הוצאה טרום  עסקית שוק חרדי    

 10,000      - קנס מעריה   

 33,000       -שכר לימוד   

 : הפחת הוצאות מוכרות לצורכי מס

 (14,000)      פחת מכונה בהשכרה

 (8,000)      טיסה ולינה להולנד

 (60,000)       ( 4)17 -חוב רע

 (15,000)       הוצאות שכירות

 (150,000)      הוצאות בניית חדר מוגן 

 (30,000)     הוצאות יועצים לבניית חדר מוגן 

  53,000     – 2018הכנסה / הפסד לצורכי מס לשנת 

 ( 20,000)   ( 0.5) –)א( 28קיזוז הפסד מעסק מועבר בהתאם לסעיף 

 33,000   ( 0.25)   - 2018הכנסה החייבת לשנת 
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 :  3פתרון שאלה 

   2017שנת    2016שנת 

   הכנסות פסיבי חו"ל   הכנסות פסיבי חו"ל
בעלת מניות  בחברה זרה 

 1,500 אחזקה( 8%)
 8%בעלת מניות  בחברה זרה )

 7,000 אחזקה(

 (5,500) פיקדון בבנק (1,100) פיקדון בבנק

 (400) יתרת הפסד מפסיבי מש"ק 800- מדמי שכירותהפסד 
יתרת הפסד מדמי שכירות 

 1,100 יתרת רווח פסיבי (400) שאינו מפחת

        

   הכנסות מעסק חו"ל   הכנסות מעסק חו"ל

 (900) מעדנייה בחו"ל )לא נשלט( (1,200) מעדנייה בחו"ל )לא נשלט(

יעוץ עסקי בנושא שיווק 
 (2,500) יעוץ עסקי בנושא שיווק )נשלט( 7,000 )נשלט(

ייעוץ עסקי בנושא שיווק 
 (3,400) יתרת הפסד מייעוץ עסקי   5,800 )נשלט(

        

 (3,400) יתרת הפסד מייעוץ עסקי     

 1,800 מכירת נדל"ן מניב   

 (1,600) יתרת הפסד מייעוץ עסקי   

 1,100 יתרת רווח פסיבי   

 (500) מייעוץ עסקי )נשלט(יתרת הפסד    

       

   ישראל   ישראל
  10,000-    עסק לשיווק (6,000) עסק לשיווק

הכנסות מחברת בית )חלקו 
  300          (50%הכנסות מחברת בית )חלקו   700          (50%

  6,500       הכנסה מחברה משפחתית  9,000       הכנסה מחברה משפחתית

 (3,200)    3,700       הכנסות עסקיותסה"כ 
חישוב  -הכנסות שכירות 

       פטור

 4,000 הכנסה מדירה למגורים פטור   2000=7,000-5,000

5,000-2,000=3,000       
   הכנסות מפרסים   4,000=7,000-3,000
   4,000=49,000-45,000   חייב 4,000
   41,000=4,000,-45,000   פטור 3,000

  49,000-41,000=8,000   

 8,000 חייב במס   

   מכירת מבנה בתל אביב 3,300  שבח  
 (500) יתרת הפסד מייעוץ עסקי )נשלט(    
 (3,200) עסק לשיווק    
 3,700 מכירת מבנה מתל אביב    

      0 
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 :4שאלה  פתרון

 : 1נדרש 

 : 2018-2017הכנסה חייבת לשנות המס 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ₪  :2017שנת 
   

   החברה המשפחתית:
יש לפצל בין הרווח מעסק להפסד מהשכרת החנות שכן  250,000 רווח מעסק

(( שאינו ניתן לקיזוז כנגד 6)2המדובר בהפסד משכירות )
 הכנסה מעסק. 

  (50,000) הפסד מהשכרת חנות
הכנסה מתמלוגים 

 )חו"ל(
הכנסות תמלוגים מחברה הולנדית, בהתאם להוראות  50,000

 א ההכנסה הופקה בחו"ל.4סעיף 
  100,000 רווח הון 

 א ההכנסה הופקה בחו"ל.4בהתאם להוראות סעיף  50,000 הכנסות ריבית )חו"ל(
   

   נישום מייצג:  –רון 
הכנסה מהשכרת דירה 

 בתל אביב
מקוזזת מהפסד מהשכרת חנות ₪  50,000הכנסה בסך  0

(שמקורו מהחברה המשפחתית וזאת ₪  50,000-)
בהתאם לפס"ד גוטשל. )תתקבל תשובה שההכנסה 

 פטורה ולכן אין לקזז אותה כנגד ההפסד( 
 –א 122ההכנסה חייבת במס בהתאם להוראות סעיף  200,000 דירה בניו יורק

 200,000 *15%=30,000  ₪ 
 ((2ב)125)סעיף  30,000= 30%* 100,000 100,000 בידנד חברת יוסףדי

 הכנסה מתמלוגים
 )מועברת ממשפחתית(

* 50,000 -(  7)2הכנסה חייבת במס הכנסה ממקור  50,000
47% =23,500  ₪ 

 
רוו הון ני"ע בורסה 

 )מועברת ממשפחתית(
 (91)סעיף ₪  25,000= 25%* 100,000 100,000

 הכנסות ריבית )חו"ל( 
 )מועברת ממשפחתית( 

* 50,000 -(  4)2ההכנסה חייבת במס הכנסה ממקור  50,000
25% =12,500  ₪ 

 ג)ב(( 125)סעיף 
 

רווח מעסק )מועבר 
 ממשפחתית(

יש לקזז את הרווח מעסק כנגד ההפסד מהשותפות  250,000
 ₪  94,000= 47%* 200,000)פעילות עסקית( 

נת הפסד מועבר )מש
2016) 

 (. 6א)64לא ניתן לקזז כנגד הכנסה מעסק, סעיף  (50,000)
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לפקודה,  245, לאחר תיקון 64ת סעיף תשובתי לא הייתה משתנה שכן בהתאם להוראו :2נדרש 

חודשים מתום השנה שבה הושקעו הכספים בחברה   12 –החברה רשאית להחזיק במזומנים כ 

ועל  2019 -ואילו הקרקע נרכשה ב 2018-((. במקרה שלנו הכספים הושקעו בחברה ב 3)ב()64)סעיף 

 כן התנאי מתקיים, אין הפרה, וחברת ליה מהווה חברת בית.  

, הוא היה מוגדר כ"תושב חוזר ותיק" בהתאם 2016במידה ורון היה שב לישראל בשנת : 3 נדרש

 14לפקודת מס הכנסה ומשכך היה זכאי להטבות בהתאם להוראות סעיף  14להוראות סעיף 

  ( בגין חלקו היחסי בהכנסות אשר הופקו בחו"ל ומקורן בחברה המשפחתית.8א)א()64וסעיף 

 

 

  

  ₪  :2018שנת 
   

   החברה המשפחתית:
 )א( 28קיזוז ההפסד תקין בהתאם לסעיף  (150,000) הפסד מעסק

הכנסה מתמלוגים 
 )חו"ל(

הכנסות תמלוגים מחברה הולנדית, בהתאם להוראות  50,000
 הופקה בחו"ל.א ההכנסה 4סעיף 

( כנגד הכנסות ריבית מני"ע 50,000-קיזוז הפסד הון ) 20,000 הכנסות ריבית )חו"ל(
 (. 4)א()92בהתאם להוראות סעיף  70,000

   חברת בית:
הכנסה מעסק, כמות שוכרים גדולה ושירותים נלווים  130,000 השכרת מבנה ת"א

)פס"ד קריית יהודית(. הכנסה מניקיון נלוות לעיסוק 
בהחזקת הבניינים ולכן לא רואים בכך הפרה לעניין 

 סיווג החברה כ"חברת בית". 
הכנסה מהשכרת שטח 

 אנטנה סלולארית
הכנסה מהשכרה נלוות להחזקת הבניין ולכן לא רואים  20,000

 הפרה לעניין סיווג החברה כ"חברת בית". בכך
   

   נישום מייצג:  –רון 
הכנסה מהשכרת דירה 

 בתל אביב
 .11,000= 10%*110,000 122ס'  110,000

( כנגד הכנסה -50,000קיזוז הפסד שכירות מחו"ל ) 0 דירה בניו יורק
שמקורה מהחברה  50,000מתמלוגים )חו"ל(, 

 המשפחתית.  
 

 ((2ב)125)סעיף  15,000= 30%* 50,000 50,000 דיבידנד יוסף
 הכנסות ריבית )חו"ל( 
 )מועברת ממשפחתית( 

* 20,000 -(  4)2ההכנסה חייבת במס הכנסה ממקור  20,000
25% =5,000  ₪ 

 ג)ב(( 125)סעיף 
 

 הפסד מעסק 
 )מועבר ממשפחתית(

( יקוזז כנגד הכנסה מעסק 150,000הפסד מעסק בסך ) 0
₪  150,000שמקורה ב"חברת בית" בסך 

(130,000+20,000 . ) 
הפסד מועבר )משנת 

2016) 
( יקוזז כנגד רווחי 50,000-הפסד מועבר מעסק ) (30,000)

 ( שמקורם בעסק.  20,000השותפות )
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 נקודות( 15) הליכי שומה – 5שאלה 

 :ודותנק 10 –חלק א' 

נקודות לכל שאלה(. בכל אחת מהשאלות, עלייך לבחור את התשובה הנכונה  2.5שאלות ) 4להלן 

 לא תזכה בניקוד מלא(. –, את הבחירה. )תשובה ללא נימוק בקצרה ולנמקביותר 

 1נדרש 

ר הדרום. במפעל של חברת טכנולוגיה גדולה הממוקם באזו כשכיריעקב עובד מזה שנים רבות 

לפקודת מס  164הוראות סעיף המעביד ניכה לו מס במקור בהתאם ל מאחר שזו הכנסתו היחידה,

 2017בשנת המס  יעקב היה פטור מהגשת דוחות לפקיד השומה. 2016עד לשנת המס  הכנסה.

, כהגדרתה בתקנות מס הכנסה )פטור היתה ליעקב הכנסה )מחזור פעילות( ממכירת נייר ערך

יעקב חייב בהגשת דוח האם ₪.   מיליון  1.2, בסכום של 1988 –מהגשת דין וחשבון(, התשמ"ח 

 ? 2017לשנת המס פקיד השומה ל

כלשהו  , מאחר שהיה לו מחזור פעילות2017יעקב חייב בהגשת דוח לפקיד השומה לשנת המס  .א

 הכנסה חייבת מפעילות זו. ממכירת נייר ערך ואין צורך שתהיה לו

וזאת מאחר שמחזור הפעילות שלו  2017יעקב פטור מהגשת דוח לפקיד השומה לשנת המס  .ב

מתקרת הפטור שנקבעה בתקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דין  נמוךממכירת נייר ערך, 

 ₪.מיליון  2.5על  2017, העומדת בשנת המס 1988 –וחשבון(, התשמ"ח 

 6.2.18א לפקודה מיום 134מכוח סעיף ( 5)א()3תיקון תקנה 

, מאחר שלא הוכח שיש לו הכנסה 2017הגשת דוח לפקיד השומה לשנת המס מיעקב פטור  .ג

 חייבת ממכירת נייר ערך.

וזאת מאחר שמחזור הפעילות שלו  2017יעקב חייב בהגשת דוח לפקיד השומה לשנת המס  .ד

הכנסה )פטור מהגשת דין  מתקרת הפטור שנקבעה בתקנות מס גבוהממכירת נייר ערך, 

 ₪.אלף  640,000על  2017, העומדת בשנת המס 1988 –וחשבון(, התשמ"ח 

 

 2 נדרש

מאיר בעל חנות למוצרי חשמל המנהל את ספריו עפ"י שיטת החשבונאות הכפולה, הגיש את הדוח 

. פקיד השומה סבור היה כי ההכנסה המדווחת בדו"ח 17.5.2014 -בתאריך ה 2013לשנת המס 

שמאיר הגיש, אינה משקפת את הכנסותיו האמיתיות והחליט להכניס את הדו"ח לבדיקה. לאחר 

על גובה הכנסותיו של מאיר  הושגה הסכמהמספר דיונים שערך מאיר ומייצגו עם פקיד השומה, 

יום  חתם מאיר על הסכם עם פקיד השומה ואף קיבל העתק משומה זו.  22.8.2015 -ובתאריך ה

למחרת החתימה על ההסכם, פקיד השומה שידר למחשב את השומה לפי מיטב השפיטה בהסכמה 

 ( לפקודה.2)א()145שהוציא לפי סעיף 

 הבחין מייצגו של מאיר, כי נפלה טעות בחישוב נקודות הזיכוי שנתן פקיד 1.3.2019 -בתאריך ה

דית לפקיד השומה י. עם התגלות הטעות פנה המייצג מי2013לשנת המס בהסכמה השומה בשומה 

בבקשה לתקן את השומה בהתאם. פקיד השומה הסכים עם המייצג שאכן נפלה בשומה טעות 
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האם פקיד בחישוב נקודות הזיכוי, אך סירב לתקנה בטענה כי השומה סופית ולא ניתן לתקנה.  

 שקיבל ?השומה טעה בהחלטה 

פקיד השומה טעה בהחלטה שקיבל. פקיד השומה רשאי, ביוזמתו או לבקשת הנישום לתקן  .א

כל טעות שנפלה בחישוב הניכויים, הזיכויים או הפטורים  31.12.2019 -עד לתאריך ה

 בשומה שהוצאה לפי מיטב השפיטה. 

  ( לפקודה2)א()145סעיף 

רשאי לתקן שומה סופית רק בשל  ואינפקיד השומה צודק בהחלטה שקיבל. פקיד השומה  .ב

 טעות בחישוב הזיכויים.

שנים ממועד החתימה על ההסכם,  4פקיד השומה טעה בהחלטה שקיבל. מאחר שטרם עברו  .ג

פקיד השומה רשאי, ביוזמתו או לבקשת הנישום לתקן כל טעות שנפלה בחישוב הניכויים, 

 הזיכויים או הפטורים בשומה שהוצאה לפי מיטב השפיטה.  

קיד השומה צודק בהחלטה שקיבל. פקיד השומה רשאי, ביוזמתו או לבקשת הנישום לתקן פ .ד

כל טעות שנפלה בחישוב הניכויים, הזיכויים או הפטורים  בלבד .201831.12 -עד לתאריך ה

 בשומה שהוצאה לפי מיטב השפיטה.  

 

 3שאלה 

)ב( לפקודת מס הכנסה קובע כי מקום בו לא הושג הסכם לאחר דיון בהשגה בשומה,  152סעיף 

  יוציא פקיד השומה צו לביהמ"ש לנישום. 

 ? מה רשאי הנישום לעשות במידה וחולק על השומה בצו שנקבעה לו

כתום שנה לאחר הנישום רשאי לערער על השומה בצו שנקבעה לו תוך התקופה המסתיימת  .א

 )ג( , לפי המאוחר. 152)א( או 145פות שנקבע בסעיפים התקו

ימים לכל בית משפט שלום או מחוזי תלוי בסכום השומה בצו  30הנישום רשאי לערער תוך  .ב

 שהוצאה לו. 

ימים לביהמ"ש המחוזי שבאזור  45רשאי לערער על השומה בצו שנקבעה לו תוך נישום ה .ג

 שיפוטו פעל פקיד השומה. 

ימים לביהמ"ש המחוזי שבאזור  30הנישום רשאי לערער על השומה בצו שנקבעה לו תוך  .ד

 שיפוטו פעל פקיד השומה. 

  הלפקוד 158והתקנות מכוח סעיף  154+  153 סעיף

  

 4שאלה 

הייתה  2016כרמל עובדת כשכירה בסופרמרקט )אחראית משמרת( והכנסתה השנתית לשנת המס 

בשל מצוקה כספית אליה היא נקלעה, כרמל החלה לספק לשכנותיה וחברותיה ₪.  42,000

הקרובות שירותי קוסמטיקה )פדיקור, מניקור וכיוצ"ב(. הכנסתה מפעילותה כקוסמטיקאית 

 נה.לש₪  15,000הסתכמה לסך של 
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בקשה לקבלת מענק עבודה )"מס הכנסה שלילי"( לפי החוק להגדלת  13.2.2017 -כרמל הגישה ב

 שיעור השתתפות בכוח העבודה. 

כרמל פנתה אליך להתייעצות האם היא חייבת בהגשת דו"ח שנתי מקוון, ומה מועד הגשת 

 הדו"ח?

מוכה מהכנסתה כרמל אינה חייבת בהגשת דוח שנתי מקוון, מאחר שהכנסתה כעצמאית נ .א

 לפקודה. 164כשכירה,  ומהכנסתה כשכירה מנוכה מס במקור עפ"י סעיף 

כרמל חייבת בהגשת דוח שנתי מקוון מאחר שהגישה בקשה לקבלת מענק עבודה )"מס  .ב

הכנסה שלילי"( לפי החוק להגדלת שיעור השתתפות בכוח העבודה. מאחר שהדו"ח שלה אינו 

י שיטת החשבונאות הכפולה, מועד הגשת הדוח הינו מבוסס על מערכת חשבונאות מלאה, לפ

 .30.4.2017 -ה

כרמל אינה חייבת בהגשת דוח שנתי מקוון, מאחר שהכנסתה השנתית לא עברה את  .ג

הסכום המחייב עפ"י התקנות בהגשת דוח שנתי מקוון. מאחר שהדו"ח שלה אינו מבוסס 

 -ד הגשת הדוח הינו העל מערכת חשבונאות מלאה, לפי שיטת החשבונאות הכפולה, מוע

30.4.2017. 

  ( לפקודה והתקנות מכוחו.4()2)ב131לפקודה + סעיף )א( 132סעיף 

כרמל חייבת בהגשת דוח שנתי מקוון מאחר שהגישה בקשה לקבלת מענק עבודה לפי החוק  .ד

 .31.5.2017 -להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה. מועד הגשת הדוח הינו ה

 

 נקודות 5 –חלק ב' 

א לפקודת מס הכנסה. משה 130משה עוסק בעשור האחרון במסחר ביהלומים כמשמעותו בסעיף 

 . 2017 -ו 2016הגיש לפקיד השומה במועד הקבוע בחוק את הדוחות השנתיים שלו לשנות המס 

האם בפקודת מס הכנסה ישנן הנחיות ייחודיות לעניין עריכת  -בשאלהיועץ מס משה פנה אליך כ

 ? אם תשובתך תהיה חיובית, מהן ההנחיות הייחודיות ? שומה ליהלומנים

 מה תהיה תשובתך?

בע כי רשאי פקיד השומה, מבלי לגרוע מסמכויותיו האחרות על פי ולפקודה ק 1א145סעיף 

הפקודה, לקבוע לפי מיטב שפיטתו את סכום הכנסתו החייבת של נישום שהוא יהלומן 

 130רישומיו כנדרש בהוראות המנהל לפי סעיף א לפקודה וניהל את 130כמשמעותו בסעיף 

  .אם סבור פקיד השומה שהכנסת היהלומן לפי רישומיו אינה סבירה לפקודה

 146 בסעיףנעשו מספר שינויים +  1א145לפקודה בוטל סעיף  244במסגרת תיקון מספר 

 1א145ף "בעררו של יהלומן על פי סעי( לפיה, 2)א()146 בסעיף אהסיפלפקודה, לרבות מחיקת 

 ישתתף בדיונים בלבד גם נציג של היהלומנים שימנה שר האוצר על פי המלצת נציגי הענף".

לינואר  1 -קובע הוראות לגבי רכישת מלאי עסקי שנרכש החל מהה)ה( 85כמו כן, הוסף סעיף 

    ואילך. 2017+ הוראות לעניין הליכי שומה אשר יחולו לגבי שנת המס  2017

 בהצלחה!!!


