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 2018חורף ועד מ –בחינה במסים א' ן פתרו
 

 1פתרון שאלה מס' 

 

( לפקודה. לחברה קיים מלאי 1)2החברה בעלת עסק ולכן הכנסותיה מעסק ימוסו לפי סעיף  .1

זכיר ולכן חייבת לדווח על בסיס צבירה, לכן יחויבו גם ההכנסות שטרם התקבלו במזומן יש לה

לא  יליוןמ  3 - מיליון ו 45האמור כך שהכנסה  יש ליישם את - פסיקה כדוגמת אגודת השומרים

 השנה. וידווח

יש  בהתאם למבחני הפסיקה. יש לדון האם מדובר בהכנסה הונית או פירותית, –הסכם סודיות  .2

 להזכיר פסיקה כדוגמת קרינגל, אבנר רז.לדון בעיתוי הכנסה ו

 הפרשי הצמדה פטורים בידי בעל שליטה,  )תקנות מס הכנסה –הכנסה מריבית והפרשי הצמדה 

דיון ה"ה האם  .(1998-התשמ"ח ה,בעל שליט בשל יתרה מזכה של הפרשי הצמדה פטור ממס על

 ( בידי מר שוקו.4)2הכנסה מריבית חייבת לפי סעיף  (13)9חייב / סעיף 

 יש לדון האם מדובר במחילת חוב או השקעת בעלים. –הפיכת ההלוואה לשטר הון 

האם הכנסה הונית או השכרת נכס בלתי מוחשי  –הכנסה ממכירת זכויות ההפצה לחברת הבת  .3

 ב. יש להזכיר פסיקה כדוגמת אירופורנירים.8(. יש לדון בסעיף 7)2שתמוסה לפי סעיף 

(, או 9)2( או סעיף 7)2יש לדון האם מדובר בהכנסה נוספת מסעיף  –תשלום נוסף בגין תמלוגים 

(, שכן הוא משולם כאחוז 4)2שמדובר בדיבידנד מן החברה הבת לחברה, שימוסה מכוח סעיף 

 מן הרווח.

, הכנסה 85יש לדון בסעיף המוצרים בתעריף מוזל בין חברת האם לבת. יש לדון במחירי  .4

 (.1)2מקור החיוב סעיף  שוק לחברה.שווי ממכירת מלאי ב

יחול על מר שוקו אשר רכש  85מבצע השיווק הינו מבצע לכלל הציבור. יש לדון האם סעיף 

 גרת המבצע.חבילות שי במס

תרומת החבילות מהווה שימוש בהכנסה. החברה תחויב במס בגין מכירת החבילות. יש לדון 

 לפקודה ולפסיקה. 85בחיוב לפי עלות או שווי שוק בהתאם לסעיף 

ת השכרה פאסיבית ובהכנס או אחסנה של בעסק מדובר האם –( 1)2' ס – החיוב יש לדון במקור .5

 יהודית, מרכז הקרח.  קריית פסיקה כדוגמת לאזכר יש(, 6)2 שתמוסה מכוח סעיף

החברה בהתאם למבחנים שנקבעו  בידי מדובר בהכנסה יש לדון האם – המושכר התאמת

 האם להזכיר פסיקה כדוגמת מועדון המכבים רעננה, לגבי מועד החיוב יש לבחון יש בפסיקה.

 ב על הכנסות השיפורים במושכר.8' ס יחול

האם סוגי פקדונות. יש לבחון עבור כל אחד מהם,  2ישנם דון: אלה וליש ליישם את נתוני הש .6

בית ניסיבויים,  .זכור פסיקה כגון: קי.בי.עי, מספנות ישראלהכספים נותקו ממעגל וא

והמבחנים שעלו מן הפסיקה בכדי לקבוע האם ההכנסות אינטגרליות לפעילות העסקית, או 
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. יש דון האם מדובר בהפרשי שער(. יש ל4)2יף שהינן הכנסת ריבית פאסיבית שתמוסה לפי סע

  .ג לאור העובדה שהכספים לא נמשכו8 עיףוהאם חל ס לדון בעיתוי הכנסה

(,או שמדובר בהשקעה הונית 10)2או סעיף (, 1)2 שתמוסה לפי סעיף האם מדובר בעסקת אקראייש לדון  .7

רפאל מגיד,  מזרחי, פסיקה כגון: שהניבה רווח הון. יש לדון במבחנים העולים מן הפסיקה, יש להזכיר

( יש סיקה כדוג הירשזון הכנסה אסורה )שימוש במידע פנים(. ) פיש לציין כי  בן ציון ומירון, חיים קרן.

 בסיס הדיווח ושיעורי המס לגבי כל סוג הכנסה.את לקבוע 

 

 2פתרון שאלה מס' 

 

ן דמי שכירות ששימשו ביצור מתירים הוצאות בגי (2)17רישא+  17סעיף - 2016שנת  .1

. יש לדון האם ניתן 32. יש לדון האם מדובר בהוצאה מעורבת האסורה לניכוי סעיף הכנסה

לחלק את דמי השכירות ולהתיר חלק יחסי רק בגין החדר שמשמש ליצור הכנסה בביתה 

 מי השכירות.ד מהוצאת 1/6של רונית. נראה כי ניתן יהיה להפריד ולפיכך נתיר 

 32סעיף  –הוצאה פרטית  -2017בשנת 

 כליה ובליה הוצאות שוטפות . –( 3)17סעיף  – הוצאות שמפו ומגבות

רישא, החברה יכולה לדרוש רק חלק יחסי מדמי  17לפי סעיף  –דמי שכירות מראש  .2

ולכן יותר  2017השכירות שייצא ביצור הכנסה בשנת המס , נראה כי החלה לפעול רק במאי 

 חלק יחסי. 

( יש לדון האם מדובר בתיקונים שוטפים או בהשבחות. 3)17לפי סעיף  – הוצאות השיפוצים

הינו בגין דמי השכירות לשנה. ולכן סכום ₪ אלפי  250נראה לפי נתוני השאלה כי סך של 

העודף ששולם מעל סכום זה ייחשב כשיפורים במושכר והתאמת המושכר לשוכר. יש לדון 

בהקשר זה בתקנות מס הכנסה )כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת מושכר(. שיעור 

לפי נתוני   , ואת יתרת ההוצאה בשנת הפינוי.10%ההוצאה השנתית שניתן לדרוש הינו 

אך החברה שילמה לרפי בעלה של רונית )המנכל"ית סכום גבוה  400השאלה שווי שיפוץ 

 בקשר להפרש זה יש לדון האם מדובר בהוצאה מוגזמת ? -אלפי ש"ח 650יותר בסך 

ת ועלות רוכימדובר בעסקת חליפין. החברה רשמה הוצאת ש –  שיפוץ תמורת דמי שכירות

 ניון ירשום הכנסה.רים במושכר ומנגד הקושיפ

הינה לצורך יצור הכנסה והאם יש לדון האם ההשתלמות  –ושהייה בחו"ל הוצאות נסיעה  .3

מותרת בניכוי, האם מהווה שמירה על הקיים או יצירת יתרון מתמיד. יש להזכיר היא 

  פסיקה )לדוגמה: לילי וולף, בנק יהב(.

תותר במלואה אך  –הוצאה עבור כרטיס במחלקת תיירים / עסקים  – הוצאות בגין טיסה

 הוצאות במחלקה הראשונה תותר עד לגובה מחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה. 

 בהתאם לכללי תיאום הוצאות מסוימות .  –הוצאות לינה 

 יש לדון בטענה אולי הוצאה הינה הוצאות פרטיות שלא יותרו בניכוי, – הזמנה של לין

מדובר בהוצאה פרטית יש לבחון הליצירת קשר עיסקי עם לין, מכיוון שלין חברת ילדות 

בהוצאה מעורבת שלא מותרת לניכוי. יש לדון האם ניתן להפריד מרכיבי ההוצאה בין /

החלק העסקי לפרטי, ההוצאות המותרות, יוכרו על פי  התקנות )ניכוי הוצאות מסוימות(, 

 מעונות רוטשילד, בן עזר(. יש להזכיר פסיקה )לדוגמה:
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עד הסכום הנקוב בכללי לתיאום הוצאות  –יש לדון האם מדובר במתנה לתושב חוץ 

  . 2017מסוימות בשנת 

 עלות מלאי יוכר ביצור הכנסה  – רכישת מוצרי טיפוח

הוצאה הונית שתותר כפחת החל ממועד הפעלתה לצורך ייצור הכנסה. ניתן  -רכישת תוכנה 

  .החל מהפעלת החנותלדרוש פחת 

(. לפי ס' 1)17ההוצאה תותר בהנחה שהוצאות המימון אכן שימשו לפעילות שוטפת, לפי ס'  .4

 )ה( כיוון שמדובר בהכנסה של תושב חוץ, ההוצאה תותר רק בהתקיים התנאים בסעיף. 18

 הוצאה הינה הוצאת שיווק/ פרסום. הוצאה טרום עסקית.היש לדון האם  – סלבמתנות  .5

. במימוש השובר במהלך ביצור הכנסה בעת מתן השוברלא הוצאה  - 40%הנחה של  שובר

ולפיכך תוכר הכנסה בהתאם. ההנחות ניתנו  ההנחות יופחתו מתמורת המכירות ,חודש יוני

ל החברה / הוצאות שיווק לצורכי מס מדובר במהלך העסקים ש לכלל הלקוחות ולכן יוכרו

  וקידום מכירות. 

 /יש לדון האם הוצאות במהלך העסקים של החברה / טרום עסקי - טיפוחהדגמה ממוצרי ה

  רישא ופס"ד יעקובי .  17הוצאות פרסום בהתאם להוראות סעיף 

   רסום פ –הוצאות ביצור הכנסה  - ₪  2,000עלות התזמורת בסך 

מהוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום  80%יותרו בניכוי  -₪  1,700עלות הכיבוד בסך של 

 ייחשבו שתיה קרה וחמה עוגיות וכיו"ב .  –עסק של הנישום. ככיבוד קל ה

  - חליפת מדים ייצוגית שסמל החברה ושמה מוטבע בה .6

 ר במלואה . ותההוצאה ת -אם לא ניתן להשתמש בביגוד לשימוש פרטי -

יותרו בניכוי בהתאם לכללי תיאום  –אם ניתן להשתמש בביגוד גם שלא לצורכי עבודה  -

 הוצאות מסוימות. 

לצורכי עבודה ככאלה שניתן לזהות בהם באופן בולט את  ש לדון האם הבגדים משמשיםי

 שתייכות לחברה .הה

המשמשות בייצור הכנסה )סיכון מסיכוני העסק( יותרו בניכוי, יש  הוצאות משפטיות

  להזכיר פסיקה )לדוגמה: זילברשטיין(.

הוצאות  מדווחות על בסיס צבירה. 2017יותרו בניכוי בשנת  -אות בגין סכום התביעהההוצ

(, הוצאה עד גובה השיפוי 5)32ס'  –פיצוי מחברת הביטוח  .הכרוכות בסיכוני העסק

  הביטוחי לא תותר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 3פתרון שאלה מס' 

 לפקודה. 29-ו 28סעיפים יש לקבוע את ההכנסה החייבת המינימלית בהתאם להוראות 

 2015שנת 

 נק( 4)חו"ל: 

 סל פאסיבי

  4,000               הונגריה –דיבידנד 

 ()א(1)29קיזוז לפי סעיף   (7,000)  גרמניה –הפסד בניין  

   הפסד זה יועבר לשנים הבאות לקיזוז בהתאם  -(  3,000)  יתרת הפסד פאסיבי
 ()ב(1)29להוראות  סעיף                                                                        

 

 סל אקטיבי

 )עסק נשלט(  ( 4,500)  צרפת –מוסך 

  2,850  צ'כיה –מוסך 

  1,800  אנגליה –מוסך 

   150  

 

 נק( 4)ישראל: 

  3,000     רמת השרון –הכנסה ממוסך 

 ( 10,000)    מש"קהפסד מעסק מועבר 

 להעברה לשנים הבאות לקיזוז בהתאם  -( 7,000)      הפסד מעסק
 )ב(.28להוראות סעיף                                                                          

 

 )א(28קיזוז בהתאם לסעיף     -( 2,000)                  נתניה –הפסד ממוסך 

  1,500     מבנה בירושליםהכנסה מהשכרת 

 ()ג(28שיעור מס + דיון בהוראות סעיף  קביעת) 500                   (25%הכנסה מדיבידנד )

                     0   

 

 פס"ד גוטש"ל  –)ח( 28קיזוז בהתאם ל -( 6,500)     הפסד מהשכרת מבנה בת"א
 500                      מבנה הכנסה מהשכרת 

 )ח(.28(  יקוזז בשנים הבאות בהתאם להוראות סעיף 6,000)                                                          
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 2016שנת 

 נק( 5)חו"ל: 

 סל אקטיבי

  (10,000)  עסק נשלט צרפת –מוסך 

 א(()2)29קיזוז לפי סעיף  3,000                  אנגליה –מוסך 

 עסק נשלט –הפסד מחו"ל  (7,000)                 יתרת הפסד 

 

 

 סל פאסיבי

  5,000  בלגיה –הכנסה מתמלוגים 

 ()ב(1)29קיזוז לפי סעיף  (3,000)  יתרת הפסד פאסיבי מש"ק

  2,000   יתרת הכנסה פאסיבית

 

 ( 7,000)  יתרת הפסד מעסק מחו"ל

 ()ב(2)29קיזוז לפי סעיף  -  2,000   יתרת הכנסה פאסיבית

 עסק נשלט –הפסד מחו"ל  (5,000)   יתרת הפסד מעסק 

 

  נק( 5)ישראל: 

      2,300   רמת השרון    –הכנסה ממוסך  

 )רווח הון בעסק(       700   רווח הון ממכירת מכונה

 )ב(28קיזוז בהתאם להוראות סעיף     -(   7,000)  הפסד מעסק מועבר מש"ק

 להעברה לשנים הבאות לקיזוז  -( 4,000)    עסקהפסד מ
 )ב(.28בהתאם להוראות סעיף                                                                                     

 
 

 )ח( פס"ד גושטל / אמינוף28קיזוז לפי סעיף     400  הכנסה מהשכרת מבנה בת"א

 )ח( פס"ד גושטל / אמינוף 28קיזוז לפי סעיף  7,000            שבח ממבנה בת"א                          

 ( 6,000)        הפסד מהשכרת המבנה מועבר מש"ק

 ( / שבח 6)2הכנסה מסעיף    1,400     

 

מבנה וכן כנגד רווח ההון ממכירת ות  מהשכרת בחר לקזז, ניתן לקזז הפסד זה כנגד הכנסבמידה וי

 נק( 2)המניות(. 

 נק( 2מבנה וכן כנגד רווח ההון ממכירת המניות )שכרת מה ותניתן לקזז הפסד זה כנגד הכנס

 כנגד כל הכנסה ₪ –()ג( 2)29(     קיזוז בהתאם לסעיף 5,000) ק שוטף מחו"ל           הפסד מעס

 חייבת בישראל.  

  3,500  רווח הון ממכירת מניות

  1,400הכנסה מהשכרת מבנה בת"א       

 (100)                           הפסד                 

 (100()ד( לשנים הבאות )2) 29הפסד להעברה בהתאם לסעיף 
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 4פתרון שאלה מס' 

חודשים מיום  3, הבקשה הוגשה תוך 2014החברה תיחשב חברה משפחתית  החל משנת  -1נדרש 
מתקיים תנאי הקרבה המשפחתית, שרית היא הבריח התיכון והנישום המייצג הוא  התאגדותה,

 יוסי, בעל הזכויות לחלק השווה והגדול ביותר ברווחים.

 :2015-2014ת המס והכנסה חייבת לשנ

 ₪ 2014שנת 
 

 

   שותפות
רווח מעסק שעולה 
 לחברה המשפחתית

קנס  תואמו הוצאות 0.5(*400,000+10,000+4,000) 207,000
רישא  לפק'  17שאינן מותרות בניכוי לפי סעיף 

והוצאות הפרשה לחופשה שאינן מותרות בניכוי לפי 
חלקה של החברה המשפחתית  -)א( לפק' 18סעיף 

 50%בשותפות 
הכנסה מדיבידנד מחברה 

עולה לחברה  –נסחרת 
 המשפחתית 

 חלקה של החברה המשפחתית בשותפות  0.5*40,000 20,000

   שפחתית החברה המ
 ההכנסה מיוחסת לנישום המייצג, יוסי 207,000 הכנסה מעסק שותפות 

הכנסה מדיבידנד מחברה 
 שותפות  -נסחרת

 ההכנסה מיוחסת לנישום המייצג, יוסי 20,000

 מועבר  לנישום המייצג, יוסי (80,000) הפסד מעסק 
הכנסה מהשכרת דירת 

 מגורים בברלין
 לנישום המייצג, פס"ד נטע עצמוןההכנסה מיוחסת  60,000

הכנסה מהשכרת בניין 
 משרדים ברעננה

 ההכנסה מיוחסת לנישום המייצג, יוסי 130,000

 רווח משיערוך מקרקעין אינו הכנסה חייבת  150,000 הכנסה מרווחי שיערוך 
דמי שכירות מהשכרת 

 דירת מגורים בתל אביב
 . עצמון טענ ד"פס  -הכנסה מיוחסת לנישום המיצג 50,000

הכנסה מריבית מאג"ח 
 של חברה נסחרת

 ההכנסה מיוחסת לנישום המייצג, יוסי 30,000

   נישום מייצג -יוסי
הכנסה מעסק מחברה 

 משפחתית 
בקיזוז הפסד שוטף מחברה  207,000הכנסה משותפות  82,550

)א( לפק'. יתרת 28( לפי סעיף 80,000משפחתית בסך )
 לא ניתן( 6א)א()64לפי סעיף₪.  127,000רווח בסך 

לקזז את יתרת ההפסד מועבר מעסק עצמאי משנת 
כנגד הכנסות מעסק של החברה ( ₪ 45,000בסך ) 2013

שום לפני תקופת המשפחתית מכיוון שההפסד נוצר לני
( לפק' לפי 5)9ההטבה. יוסי זכאי לפטור לפי סעיף 

( ברווחי החברה בהתאם לסעיף 35%) חלקו היחסי
פטור והיתרה  44,450= 0.35*127,000( לפק': 8א)א()64

 45%חייבת במס שולי  82,550= 44,450-127,000בסך 
הכנסה מדיבידנד מחברה 

 נסחרת )משותפות( 
הדיבידנד חייב במס בשיעור  -( לפק'3ב)125לפי סעיף  20,000

 בעל מניות לא מהותי -25%
הכנסה מהשכרת דירת 

 מגורים בברלין
מסלולים: האחד לפי  מסלול הכנסה  2יש לבדוק  66,000

רגילה בניכוי כל ההוצאות וחיוב במס שולי והאחר 
א ללא ניכוי הוצאות או הפסדים, למעט 122לפי סעיף 

א עדיף יש לתאם הוצאות 122פחת. מסלול סעיף 
שאינן מותרות בניכוי לפי סעיף ₪  6,000תיקונים בסך 

  66,000=60,000+6,000א לפק'. 122
 15%חייבת במס בשיעור 

הכנסה מהשכרת בניין 
 משרדים ברעננה

 בידי יוסי 45%חייב במס שולי  130,000

דמי שכירות מהשכרת 
 דירת מגורים בתל אביב

פטור ממס לפי פסק דין נטע עצמון, ההכנסה נמוכה  50,000
 מתקרת הפטור.

 
דיבידנד מהחברה 

 המשפחתית 

מחצית  43,750= 0.5*87,500= 0.35*250,000 87,500
הדיבידנד שחילקה החברה המשפחתית ליוסי מרווחי 

( 1א)א()64חברה משפחתית אינו אירוע מס לפי סעיף 
 43,750לפקודה. מחצית הדיבידנד האחרת בסך 
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)בעל  30%שחולק מרווחי שיערוך חייב במס בשיעור 
 מניות מהותי( 

הכנסה מריבית מאג"ח 
 נסחרתשל חברה 

 ג 125סעיף  –דיון לעניין שיעור המס  30,000

 2015שנת 
 

  

   שותפות
 

הפסד שוטף מעסק 
שעולה לחברה 

 המשפחתית 

חלקה של החברה המשפחתית  0.5(*120,000) (60,000)
 בשותפות

   החברה המשפחתית

 ההכנסה מיוחסת לנישום המייצג, יוסי 250,000  הכנסה מעסק

הכנסה מהשכרת דירת 
 מגורים בברלין

 ההכנסה מיוחסת לנישום המייצג, פס"ד נטע עצמון 70,000

 ההכנסה מיוחסת לנישום המייצג, יוסי 75,000 דיבידנד מחברת יואב

דמי שכירות מהשכרת 
 דירת מגורים בתל אביב

 ההכנסה מיוחסת לנישום המייצג, פס"ד נטע עצמון 80,000

   נישום מייצג -יוסי

מחברה  הכנסה מעסק
 משפחתית

הכנסה מחברה משפחתית בקיזוז הפסד שוטף  123,500
)א( לפק'. יתרת 28( לפי סעיף 60,000מהשותפות בסך )

( 5)9יוסי זכאי לפטור לפי סעיף ₪.  190,000רווח בסך 
( ברווחי החברה בהתאם 35%) חלקו היחסילפק' לפי 

פטור  66,500= 0.35*190,000( לפק': 8א)א()64לסעיף 
חייבת במס  123,500= 66,500-190,000ה בסך והיתר
 45%שולי 

 דירת מהשכרת הכנסה
 בברלין מגורים

 הכנסה מסלול  לפי האחד: מסלולים 2 לבדוק יש 76,000
 והאחר שולי במס וחיוב ההוצאות כל בניכוי רגילה

 למעט, הפסדים או הוצאות ניכוי ללא א122 סעיף לפי
 הוצאות לתאם יש עדיף א122 סעיף מסלול. פחת

 סעיף לפי בניכוי מותרות שאינן ₪ 6,000 בסך תיקונים
חייבת במס  76,000=70,000+6,000'. לפק א122

 .15%בשיעור 
הדיבידנד חייב במס בשיעור  -( לפק'3ב)125לפי סעיף  75,000 דיבידנד מחברת יואב

 בעל מניות מהותי -30%
דמי שכירות מהשכרת 

 דירת מגורים בתל אביב
 10%פטור חלקי או  -יש לבדוק מהו המסלול המיטבי 80,000

 מס 10%עדיף  –לפקודה  122מס לפי סעיף 
 

 2נדרש 

, מכר יוסי מחצית מאחזקותיו לצד ג' )שאינו קרוב משפחה(, מפסיק 2015במידה ובמהלך שנת 
)ד( לפק' והחברה תחדל להיות חברה משפחתית 76להתקיים תנאי הקרבה המשפחתית לפי ס' 

( מתחילת שנת המס שבו חדל להתקיים התנאי כלומר כבר מתחילת שנת 2א)א64פי ס' זכאית ל
 . 26.5%במס חברות בשיעור  2015. לפיכך, הכנסות החברה תחויבנה בשנת 2015

האם  – 2015( מה דינו של הדיבידנד שקיבלה החברה מחברת יואב בשנת 3א)א()64יש לדון גם בס' 
)ב( )דיבידנד בין חברות ישראליות שאינו חייב 126( או שיחול ס' 3ב)125יהיה חייב במס לפי ס' 

 במס(? 
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 5פתרון שאלה מס' 

 

 חלק א' 

 

 :1שאלה 

לבקש מפקיד השומה  3.10.17. פקיד השומה פעל בסמכות. חגית רשאית עד לתאריך  ב

כולה או חלקה, ניתן להגיש לשנות את החלטתו. אם פקיד השומה ידחה את בקשתה, 

ימים מיום מתן ההחלטה או יחד עם הערעור על השומה שתיערך לשנת המס  60ערעור תוך 

2016. 

 ( לפקודה2)יא()130סעיף 

 :2שאלה 

. דויד עונה להגדרה של יחיד תושב ישראל לראשונה, ומשכך, הכנסתו מהשכרת המבנה ד

שנים מהמועד שהפך להיות  10) 2023בקנדה פטורה ממס. כמו כן, דויד פטור עד לשנת 

 לתושב ישראל(, מהגשת דו"ח שנתי על הכנסותיו מהשכרת המבנה בחו"ל.

 ב לפקודה134סעיף 

 :3שאלה 

. בהודעה על הצו, חובה 31.12.20 -לפקיד השומה ישנה סמכות להוציא צו עד לתאריך הב. 

 על פקיד השומה לפרט בנוסף לנימוקים, גם את הדרך לפיה נעשתה השומה. 

 א)ב( לפקודה158)ג( + 152סעיפים 

 :4שאלה 

פקיד השומה פעל בסמכות. רשאי פקיד השומה, תוך ששה חודשים מיום קבלת הדו"ח,  ג.

 תקן טעות חשבון שנפלה בדו"ח ועדיין לראות את הדוח כשומה העצמית. ל

 ( לפקודה3)א()145סעיף 

 

 חלק ב'

לפקודה. משכך, עפ"י סעיף  1היתה לחברה הכנסה כהגדרתה בסעיף  2017 -ו 2016בשנים 

 .2017 -ו 2016( לפקודה החברה חייבת בהגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנות המס 5)א()131

על החברה להגיש מאזן ודוח רווח  )ג( והתקנות מכוחו131)ב( + 131בהתאם להוראות סעיפים 

והפסד )במידה והיא מנהלת מערכת חשבונות כפולה( וכן, דוח התאמה לצורכי מס והכל 

 מאושר בידי רואה חשבון. 

 

  החברה חייבת בהגשת דוח שנתי באופן מקוון.( 1()2)ב131בהתאם להוראות סעיף

 


