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 מועד קיץ -פתרון מקוצר מסים א
 

 נקודות( 15) 1אלה מספר  ש

 :ודות נק 5 –חלק א' 

 

 1שאלה 

₪  68,000מהעסק היתה  2017למשה עסק לממכר מוצרי חשמל. הכנסתו של משה בשנת 

בלבד. בת זוגתו  של משה עובדת כמנהלת חשבונות במשרד עורכי דין, הכנסתה ממשכורת 

 ₪.  80,000הינה בסכום של  2017בשנת 

 האם משה ואשתו חייבים להגיש דו"ח שנתי למס, באופן מקוון ? 

, מכיוון שלפי התקנות הם 2017משה ואשתו אינם חייבים בהגשת דו"ח מקוון לשנת  -תשובה ד

( 2)ב131התקנות מכוח סעיף . 2017לא עברו את התקרה המחייבת בהגשת דו"ח מקוון בשנת 

  לפקודה

 

 2שאלה 

פנים מוכרת וידועה במרכז הארץ. יועץ המס של מיכל הגיש בתאריך  מיכל הינה מעצבת

. לאחר שפקיד השומה עיין 2016לפקיד השומה את הדו"ח השנתי שלה לשנת המס  28.4.17

בדו"ח שהוגש ולא הוצגו בפניו אסמכתאות לביסוס דרישת הוצאות פרסום שדרשה מיכל 

זו. בהתאם לכך, קבע  פקיד בדו"ח השנתי, החליט פקיד השומה שלא להתיר הוצאה 

לפי מיטב השפיטה בשומה חלקית את הניכויים המותרים  2017השומה בחודש אוגוסט 

 מהכנסתה של מיכל בנושא זה.

                                  מיכל אינה מסכימה עם קביעת פקיד השומה בשומה החלקית                                                                            

 מה תהיה תשובתך ?וכיועץ המס שלה היא פנתה אליך בשאלה, מה ניתן לעשות במצב זה. 

 

 יום מיום המצאת הודעת השומה, 30מיכל יכולה להגיש השגה בכתב תוך  -תשובה א

)א( לפקודה. פקיד השומה רשאי לערוך שומה לפי מיטב 150בהתאם להוראות סעיף 

 )א(150)ג( + 2א145סעיף רת הכנסתה של מיכל. השפיטה על ית

 

 נקודות 10 –חלק ב' 

 

( לפקודת מס 2)א()145. על פי הוראות סעיף 10.5.15 -הוגש ב 2014הדו"ח לשנת המס  .א

הכנסה, רשאי פקיד השומה לטפל בדו"ח השנתי תוך ארבע שנים מתום שנת המס שבה 

 2014מיטב השפיטה לשנת המס נמסר לו הדו"ח. פקיד השומה רשאי להוציא שומה לפי 

. לנוכח האמור לעיל, לא ניתן לטעון כי השומה שהוציא פקיד השומה 31.12.19עד לתאריך 

 אינה חוקית בשל טענת התיישנות.

)א( לפקודת מס הכנסה אלון יכול להגיש את ההשגה על השומה שהוציא לו 150לפי סעיף   .ב

ה. כלומר, להגיש השגה מנומקת יום מיום המצאת הודעת השומ 30פקיד השומה, תוך 

 .19.7.18 -ובכתב עד לתאריך ה
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)ג( 152( על פי סעיף 15.7.18 -בהנחה שאלון הגיש את ההשגה בזמן )נניח שההשגה הוגשה ב  .ג

לפקודת מס הכנסה, פקיד השומה יכול לטפל בהשגה תוך ארבע שנים מתום שנת המס 

 לפי המאוחר מביניהם. שבה נמסר לו הדו"ח או בתום שנה מיום שהוגשה ההשגה,

 -, לפי המאוחר שביניהם. כלומר עד ל15.7.19 -או ה 31.12.19במקרה הנדון, עד לתאריך   .ד

31.12.19. 

( לפקודת מס הכנסה, מסר אדם דו"ח לפי סעיף 3)א()147בהתאם להוראות סעיף  .ה

(, רשאי המנהל תוך 2)א()145( ופקיד השומה לא הפעיל את סמכותו לפי סעיף 1)א()145

נה מיום ההרשעה ובכפוף להוראות הפקודה, ליתן בעניין זה כל צו שייראה לו )שמקטין ש

 או מגדיל את השומה(. 
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 2שאלה פתרון 
 
עסק שמגיעה לכדי ( או 6)2 סעיףכוח הינה מאצל שיר  הכנסה משכירותיש לדון האם ה .1

תדירות, היקף  נתוני השאלה:, על פי עסקהמבחני יש לדון בפירוט ב(, 1)2ותמוסה מכוח סעיף 

(, מימון )אין מימון(, תקופת השכרה שירמבוצעת על ידי ה(, מנגנון )תחזוקה דירות 10מעל )

יש להזכיר , ידע ובקיאות, מבחן הנסיבות. ותחזוקה()חידוש של אחת לשנה(, השבחה )שיפוץ 

, 122, 121סעיף  ונות, יש לדון בחלופות הש מס  ייעורלשם, בירן ועוד. שדן מרדכי,  כגון: פס"ד

 .פטור לדירת מגורים 

כגון: פס"ד קבוצת  יש לדון בבסיס הדיווח של החברה בהתבסס על הפסיקה הרלוונטית .2

ולפיכך להחליט האם ההכנסה מן  ,)מחד אין לה מלאי, ומאידך הפעילות מורכבת( השומרים

שידווח בכל שנה , או שמדובר בשכר טרחה שוטף מתן הייעוץהמקדמה תדווח מיד או בגמר 

 (. 1)2ח סעיף וההכנסה הינה מכ עם מתן השירות.

 יש להזכיר פסיקה רלוונטית, כגון(. 1)2 –ריבית אינטגרליות לעסק ההכנסות לדון האם  יש

מיסוי  ג לפקודה.8בהתאם לסעיף הפרשי שער ידווחו מפלאז'ה. הכנסות מלון פס"ד קי.בי.עי ו

 לפקודה. 126במס חברות לפי סעיף 

 ההוני או הכנסה במישור ולבחון האם הם מהוויםיים שהתקבלו הפיצו בכל סוגילדון יש 

  .רותייהפ

. מכיוון שמדובר בהכנסות (6)2(/1)בחברה ימוסו לפי סעיף שכירות ההכנסות יש לדון האם   .3

 האם, יש לבחון אם ההשכרה מגיעה לכדי עסק  .ב8לפי סעיף  יהיהמועד החיוב במס  מראש

חדר הכנסות מ פס"ד קריית יהודית.. יש להזכיר פסיקה רלוונטית כגון פס"ד ל וחיב 8סעיף 

 אינטגראלית להשכרה. נוספת לחברה המדובר בהכנסה  -כושר 

יש ( או מקור אחר. האם מדובר במתת שמיים, 10)2(, 1)2הכנסה מסעיף  יש לדון האם לשיר .4

יש להזכיר פס"ד נסה. מבחן הציפייה, מבחני העסק. גובה ההכולהזכיר את ערוך דיון ל

 .121מס לפי סעיף שיעור הפס"ד אבוחצירה. כדוגמת 

 ם שהתקבל. ו( לגבי כל הסכ1)2הכנסה מסעיף -מדובר בביטול הוצאה מן העבר .5

 ( או אינטגרליים להכנסה מעסק.4)2יש לדון האם הכנסה מסעיף -הכנסות ריבית והצמדה

יש לדון בתושבותו של מר ג'ון. יש (, 2)2הינה הכנסת עבודה לפי סעיף  ג'וןהכנסתו של מר  .6

. בהתאם א, הינו בהתאם למקום ביצוע העבודה4מקום הפקת ההכנסה עפ"י סעיף לציין כי 

לדומה, אם  להחלטה ולנימוקים לגבי תושבותו, יש לדון האם ההכנסה חייבת במס בישראל.

התקבלה בגין  יש לחשב את החלק היחסי של הכנסתו אשריוחלט כי מר ג'ון הינו תושב חוץ 

 .עבודתו בחו"ל ורק החלק המתקבל בגין עבודתו בישראל יחויב במס בישראל

 דון.הסביר ולההכנסה אינה בבסיס המס. יש ל .7

יש  . 2019(. המס יחול ביום החלוקה בשנת 4)2 הכנסה מדיבידנד שתמוסה מכוח סעיףלשיר  .8

הנדל"ן, רווח  ערוךלדון בשאלת מקור החלוקה. האם מדובר בדיבידנד שחולק מרווחי שי

שאינו בבסיס המס, ומה השלכותיה של חלוקה זו. יש להזכיר פסיקה רלוונטית כגון: קניון 

 דרורים, אורון אחזקות.
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 :3שאלה  פתרון 

 בהנחת הוצאות מימון עסקיות או פאסיביות:-פתרונות אפשריים  2התקבלו 

 :פתרון הוצאות מימון פאסיביות

ישראל 2018ישראל 2017

25,000הכנסה מחברה משפחתית בישראל

39,000הכנסה מחברת בית בישראל- חלקו של קובי     50,000הכנסה מחנות לדברי מתיקה בישראל

   37,000-הפסד מחנות לדברי מתיקה בישראל    38,000-הפסד מחברה משפחתית בישראל

20,000-הפסד ריבית העולה לכדי לעסק בישראל     12,000יתרת רווח מהכנסות מעסק

7,000סה"כ הכנסה מעסק

חו"ל 2018

פאסיבי    75,000הכנסות מהגרלות בישראל

5,000הכנסות מדיבידנד )אינו בעל מניות מהותי( ברומניה75,000-45,000     30,000

17,000הכנסות מימון על הלוואה  מבנק UBS מארה"ב45,000-30,000     15,000

20,000-הפסד שכירות ממבנה בבולגריה75,000-15,000     60,000הכנסה מהגרלות חייב במס

2,000יתרת הכנסה פאסיבית

10,000דיבידנד לבעל מניות מהותי

עסקי    50,000הכנסות שכירות דירה בתל אביב

11,500דמי ייעוץ מעסק בפורטוגל1000050,000-40,000

85,000-הפסד מעסק להכנת שוקולד נשלט ברומניה3000040,000-10,000

73,500-יתרת הפסד מעסק נשלט2000050,000-30,000הכנסה משכירות חייבת המס לפי סעיף 2)6(

73,500-יתרת הפסד מעסר נשלט

45,000מכירת מבנה תעשייתי בצרפת ששימש לעסק10%*5,00050,000מסלול 122

28,500-יתרת הפסד מעסק נשלט

חו"ל 2017

    35,000-הפסד  מחוץ לישראל מעסק נשלט בישראל מועבר משנת 2016

30,000מכירת בניין בניו יורק     23,000הכנסות מעסק להכנת שוקולד נשלט ברומניה

   10,000-הפסד מהשכרה בניין בניו יורק שנובע מפחת  12,000-יתרת הפסד מעסק נשלט מועבר משנת 2016 

    20,000סה"כ רווח הון ממכירת בניין בניו יורק

    10,000-הפסד מהשכרה בניין בניו יורק שנובע מפחת

28,500-יתרת הפסד מעסק נשלט

    20,000סה"כ רווח הון ממכירת בניין בניו יורק

    8,500-יתרת הפסד מעסק נשלט      20,000-הפסד מהשכרת דירה בלונדון 

        12,000הכנסה מתמלוגים משוויץ

          5,000הכנסה מהשכרת בניין בגרמניה

8,500-יתרת הפסד מעסק נשלט      14,000-הוצאות מימון על הלוואה  מבנק UBS מארה"ב

2,000יתרת הכנסה פאסיבית  17,000-סה"כ הפסד פאסיבי

6,500-יתרת הפסד מעסק נשלט 

    12,000-יתרת הפסד מעסק נשלט מועבר משנת 2016 

     12,000סה"כ הכנסה חייבת מעסק בישראל

6,500-יתרת הפסד מעסק שנלט         -

7,000סה"כ הכנסה מעסק

500סה,כ הכנסה מעסק בישראל 2018

 אינו בר קיזוז35,000-הפסד מהגרלות בבורגס
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 עסקיות:פתרון הוצאות מימון 

ישראל 2018ישראל 2017

25,000הכנסה מחברה משפחתית בישראל

39,000הכנסה מחברת בית בישראל- חלקו של קובי        50,000הכנסה מחנות לדברי מתיקה בישראל

     37,000-הפסד מחנות לדברי מתיקה בישראל       38,000-הפסד מחברה משפחתית בישראל

20,000-הפסד ריבית העולה לכדי לעסק בישראל        12,000יתרת  מהכנסות מעסק

7,000סה"כ הכנסה מעסק

חו"ל 2018

פאסיבי      75,000הכנסות מהגרלות בישראל

5,000הכנסות מדיבידנד )אינו בעל מניות מהותי( ברומניה75,000-45,000        30,000

20,000-הפסד שכירות ממבנה בבולגריה45,000-30,000        15,000

15,000-יתרת הכנסה פאסיבית75,000-15,000        60,000הכנסה מהגרלות חייב במס

10,000דיבידנד לבעל מניות מהותי

עסקי      50,000הכנסות שכירות דירה בתל אביב

     14,000-יתרת הפסד מעסק נשלט מועבר משנת 50,000-40,0002016        10,000

11,500דמי ייעוץ מעסק בפורטוגל40,000-10,000        30,000

17,000הכנסות מימון על הלוואה  מבנק UBS מארה"ב50,000-30,000        20,000הכנסה משכירות חייבת המס לפי סעיף 2)6(

85,000-הפסד מעסק להכנת שוקולד נשלט  שוטף ברומניה

70,500-יתרת הפסד מעסק נשלט שוטף

10%*5,00050,000מסלול 122

70,500-יתרת הפסד מעסק נשלט

45,000מכירת מבנה תעשייתי בצרפת ששימש לעסקחו"ל 2017

25,500-יתרת הפסד מעסק נשלט        23,000הכנסות מעסק להכנת שוקולד נשלט ברומניה

עולה לכדי עסק UBS מארה"ב  על הלוואה  מבנק         14,000-הוצאות מימון 

30,000מכירת בניין בניו יורק       35,000-הפסד  מחוץ לישראל מעסק נשלט בישראל מועבר משנת 2016

     10,000-הפסד מהשכרה בניין בניו יורק שנובע מפחת     26,000-יתרת הפסד מעסק נשלט מועבר משנת 2016

      20,000סה"כ רווח הון ממכירת בניין בניו יורק

       26,000-יתרת הפסד מעסק נשלט מועבר משנת 2016

25,500-יתרת הפסד מעסק נשלט שוטף        12,000יתרת  מהכנסות מעסק

      20,000סה"כ רווח הון ממכירת בניין בניו יורק     14,000-יתרת הפסד מעסק נשלט מועבר משנת 2016

      5,500-יתרת הפסד מעסק נשלט שוטף

       10,000-הפסד מהשכרה בניין בניו יורק שנובע מפחת

5,500-יתרת הפסד מעסק נשלט שוטף       20,000-הפסד מהשכרת דירה בלונדון 

2,000יתרת הכנסה פאסיבית        12,000הכנסה מתמלוגים משוויץ

3,500-יתרת הפסד מעסק נשלט          5,000הכנסה מהשכרת בניין בגרמניה

            -סה"כ הפסד פאסיבי

3,500-יתרת הפסד מעסק שנלט שוטף

7,000סה"כ הכנסה מעסק

3,500סה"כ  הכנסה מעסק

 35000-הפסד מהגרלות בבורגס
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  :4נדרש 

 : 1 נדרש
 ממועד חודשים 3 תוך הוגשה הבקשה. 2018-2019 בשנים משפחתית חברה תיחשב החברה

, תמיר הוא המייצג והנישום(, זוג בני) המשפחתית הקרבה תנאי מתקיימים, החברה התאגדות
 . ברווחים ביותר והגדול השווה לחלק הזכויות בעל שהינו
 : 2 נדרש
 הכנסה מס לפקודת 64 בסעיף כאמור" בית חברת"כ להיחשב יכולה גאיה רתחב 2018 בשנת

 . לפקודה( ב)64 בסעיף המנויים התנאים בכלל עומדת היא שכן
 החניון רכישת". בית חברת" אינה כן ועל הסעיף בתנאיי עומדת אינה גאיה חברה 2019 בשנת

 עומדת אינה החברה ומשכך בניין מהווה אינו חניון. הסעיף מתחולת גאיה חברת את מוציאה
 וזאת 2019 שנת מראשית" בית חברת" מלהיות תחדל החברה. לפקודה( 3()ב)64 סעיף בתנאיי

 .  לפקודה( ד)64 סעיף להוראות בהתאם
 : 3 נדרש

 : 9201-8201 המס לשנות חייבת הכנסה

 

  ₪  :2018 שנת
   

: המשפחתית החברה
 (פרג צבי ד"פס)

  

 שכן, ₪ 100,000 בסך הון להפסד מעסק הרווח בין פצלל יש 700,000 מעסק רווח
 מעסק חייבת הכנסה כנגד בקיזוז מותר אינו הון הפסד

 (.  לפקודה 92 סעיף)
 ע"מני ריבית כנגד הון הפסד קיזוז (40,000) הון הפסד

 ((ב()4()א)92 סעיף( )40,000=)60,000-(100,000) 
 הכנסה כנגד תקוזז גן ברמת תחנו מהשכרת הפסד (80,000)  חנות מהשכרת הפסד

 ד"לפס בהתאם וזאת א"בת מגורים דירת מהשכרת
 (80,000= )120,000 -(200,000. )גוטשל

   : גאיה חברת

 מבנה מהשכרת רווח
 חיפה משרדים

. ארוכה ולתקופה בלבד אחד שוכר(, 6)2 ממקור הכנסה 200,000
 לבעל עוברת ההכנסה" בית חברת"ב והמדובר מאחר

  (.ג)64 סעיף להוראות תאםבה המניות
   :שותפות

 פרמיות( ב()10)32 סעיף לפי 50,000= 30,000+20,000 50,000  מעסק רווח
 לטובת בה שותף של חייו לביטוח שותפות ששילמה

 מעסק ברווח תמיר של חלקו. בניכוי מותרות אינן השותפות
 15,000= 30%* 50,000 השותפות של

   : מייצג נישום - תמיר

  מעסק נסההכ
 (ממשפחתית מועבר)

 . 47% שולי במס חייב 700,000

 שמקורו הון הפסד כנגד יקוזז ₪ 100,000 בסך הון רווח 60,000  הון רווח
 92 סעיף להוראות בהתאם וזאת המשפחתית בחברה
   60,000(=40,000) -100,000. הכנסה מס לפקודת

 . לפקודה א122 סעיף ,15% בשיעור במס חייב 200,000  בפריז מדירה רווח
 בניין מהשכרת רווח

 (בית מחברת מועבר)

 כנגד יקוזז, בית בחברת שמקורו בניין מהשכרת רווח 120,000
 וזאת המשפחתית בחברה שמקורו חנות מהשכרת הפסד

 47% שולי במס חייב. גוטשל ד"לפס בהתאם
  מעסק רווח

 (משותפות מועבר)

 47% שולי במס חייב 15,000



7 
 

 
 

 היחסי חלקו ובגין האישיות הכנסותיו בגין ממס לפטור זכאי יהא תמיר ,2019 בשנת :4 נדרש
( 5)9 בסעיף הקבוע הפטור גובה עד וזאת(( 8()א)א64 סעיף) המשפחתית החברה ברווחי

 .  לפקודה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ₪  :2019 שנת
   

   :המשפחתית החברה

 חנות מהשכרת רווח
 גן ברמת

, גן ברמת חנות מהשכרת הכנסה כנגד מעסק הפסד קיזוז 30,000
 30,000(=20,000)-50,000.  לפקודה( א)28 סעיף

 דירת מהשכרת הכנסה
 אביב תל מגורים

120,000  

  30,000 (ל"חו) ריבית הכנסות

   :גאיה חברת

 מבנה מהשכרת רווח
 וחניון חיפה משרדים

  אביב בתל

 יחול" בית חברת" אינה החברה 2019 משנת והחל מאחר 370,000
 חברות מס שיעור החברה של החייבת הכנסתה על

 . 23% – לפקודה( א)126 סעיף להוראות בהתאם
   :  שותפות

 15,000= 30%*50,000 50,000  מעסק רווח

   מייצג נישום – תמיר

 רהדי מהשכרת הכנסה
 מועבר) אביב בתל

 (  ממשפחתית

 .12,000= 10%*120,000 122' ס 120,000

 מועבר) גן ברמת חנות
 ( ממשפחתית

 . 47% – שולי מס שיעור 30,000

 דירת מהשכרת הפסד
  בפריז מגורים

 שמקורה  ₪ 30,000 בסך ל"חו מריבית חייבת ההכנסה (30,000)
 ל"בחו מדירה הפסד כנגד תקוזז, משפחתית בחברה

 תועבר ההפסד יתרת.  ₪ 60,000 בסך(( א()1)29 סעיף)
 . הבאות לשנים

  מעסק רווח
 (משותפות מועבר)

  47% – שולי מס שיעור 15,000
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 :  5שאלה תמציתי פתרון 

   תוספת זמן 

  1שאלה 

(, יתרון מתמיד , התיחסות לנושא פחת + פס"ד 3)32סעיף -הוצאה הונית  -רכישת זכויות שייוק ספר 
 נצב"א 

1 

 0.5 לילי וולף/חיים שתדלן  -דוגמא -פס"ד בקשר עם יתרון מתיד 

 1.5 )ב(18רישא +התייחסות   17הוצאה , סעיף  -הוצאות תמלוגים 

  2שאלה 

 1.5 לא תוכר הוצאה במידה וניתן להיפרע מביטוח  -(5) 32סעיף 

 1 פס"ד בנושא )לדוג בן שחר זרעים(  -חלק מסיכוי העסק  -תותר הוצאה מלאי שנשרף  -רישא  17סעיף 

 1 (+פס"ד2)17סעיף  -החכרת מחסנים הוצאה לצורך יצור הכנסה 

 1 כללי הכרה בהוצאות -חלק יחסי מהתקופה  -2018הכרת הוצאה בשנת 

 1 (4)32דיון בהקשר להוצאות התאמת המושכר/עלויות השבחה 

 1.5  10%הפחתה בשיעור  -שיפורים במושכר  -תקנות מ"ה 

  3שאלה 

 1 חלוקת דיבידנד אינה הוצאה 

 1 (1)17רישא/  17דיו האם הוצאה לייצור הכנסה סעיף  -"ה הוצאות מימון הלוואה והוצאות ה

 1 לדוג פי גלילות, האחים דויטש  -פס"ד בהקשר מימון ספציפי 

התיחסות לכללי התרת הוצאה שבמידה והוצאה אינה  -הוצאות מימון לתשובת חוץ  -)ה( 18סעיף 
 )ה( 18רישא , אין להחיל את הוראות סעיף  17מותרת לפי 

1 

  4לה שא

 1.5 הכנסת שהפיק מחוץ לישראל לא חייבת במס ולכן גם הוצאה לא תוכר  -בוב תושב חוץ

 0.5 רישא  17הוצאה סעיף -עלות הקמת התערוכה

 1 רישא  17סעיף  -פס"ד יעקובי , הוצאה מוכרת  -עלות פרסות 

   5שאלה 

 1.5 ( חוב אבוד4)17סעיף  -כללי חשבונאות  -האם בוצעה הפרשה חשבונאית  -2018שנת 

 1.5 הוצאה תוכר וכימותה בהתאם לתקנות  -לצורכי גביית הכנסה עסקית  -תקנות מה"ס עלות טיסה ושהייה 

  6שאלה 

 2 בסיס מצטבר  - 2018( הוצאות מוכרת בשנת המס 11)17סעיף 

  7שאלה 

כות מנהל הוצאה רק בסמ 30)ב( / סעיף 18יש להתייחס לסעייחף  -רישא  17הוצאה מוכרת סעיף 
מוגזמת. יצויין כי הגבלה הוצאות שכר רק עלות עלות שכר שנשא תאגיד פיננסי ) החברה במקרה 

 שלפנינו אינה תאגיד פיננסי (

3 

 25 סה"כ 

 

 

 

 


