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 מיסוי תאגידים -1תרון שאלה פ
 

חודשים מיום  3, הבקשה הוגשה תוך 2014החברה תיחשב חברה משפחתית  החל משנת -1נדרש 
התאגדותה , מתקיים תנאי הקרבה המשפחתית )אחים( והנישום המייצג הוא דרור, בעל הזכויות לחלק 

 הגדול ביותר ברווחים.

 :2015חייבת לשנת המס הכנסה 

  ח"ש החברה המשפחתית 

 ההכנסה מיוחסת לנישום המייצג. 300,000 הכנסה מעסק 
 ההכנסה מיוחסת לנישום המייצג. 30,000 הכנסה מריבית מאג"ח 

מיוחסת לנישום המייצג לפי חלקה של  -0.85*400,000= 340,000 340,000 הכנסה מעסק מחברת בית 
 החברה בחברת הבית 

הכנסה מריבית מאג"ח מחברת 
 בית

מיוחסת לנישום המייצג לפי חלקה של  -0.85*20,000=17,000 
 החברה בחברת הבית

 רווח משיערוך מקרקעין אינו הכנסה חייבת  500,000 הכנסה מרווחי שיערוך מחברת בית 
דמי שכירות מהשכרת דירת 

 מגורים 
 עצמון.  נטע ד"פס  -הכנסה מיוחסת לנישום המיצג 25,000

  ח"ש נישום מייצג -דרור

בקיזוז הפסד מועבר מעסק שנוצר  200,000הכנסה מעסק עצמאי  0 הכנסה מעסק עצמאי
 . 50,000. יתרת הפסד מעסק להעברה 250,000בסך  2014בשנת 

הכנסה מעסק מהחברה 
 המשפחתית 

בקיזוז הפסד מועבר מהחברה  210,000=300,000-50,000-40,000 210,000
המשפחתית משנה קודמת והפסד מועבר מעסק עצמאי משנה 

 .45%)ב(. חייב במס שולי 28קודמת לפי סעיף 
)  60,000עלה לנישום מהחברה המשפחתית ועוד  340,000 400,000 הכנסה  מעסק מחברת הבית

( מיוחס אליו ישירות כחבר בחברת הבית. חייב 400,000*15%
 45%במס שולי 

הכנסה ממשכורת מהחברה 
 המשפחתית 

הכנסות ממשכורת לא ניתנות לקיזוז כנגד הפסד מעסק מועבר  600,000
 45%( במס שולי 2)2)ב( חייבת לפי ס' 28לפי סעיף 

הכנסה מריבית מאג"ח חברה 
נסחרת מחברה משפחתית, חברת 

  בית ופרטי

הכנסות החברה  30,000+17,000+3,000+10,000= 60,000 60,000
מהן  85%המשפחתית מאג"ח והכנסות חברת הבית מאג"ח ש

כחבר בחברת הבית,  15%עלו אליו מהחברה המשפחתית ועוד 
. דיון  ₪ 60,000כמו כן הכנסות במישור האישי מסתכמות ל

 מס 25% -ג125סעיף  –לעניין שיעור המס 
הדיבידנד שיוחס לנישום המייצג בגין הדיבידנד שקיבלה החברה  200,000 דיבידנד מחברת הבית 

אינו  85%*200,000=170,000המשפחתית מחברת הבית בסך 
אירוע מס, כמו כן, הדיבידנד שחולק לו באופן ישיר כחבר בסך 

 לפקודה. 64אינו אירוע מס לפי סעיף  15%*200,000=30,000
דמי שכירות מהשכרת דירות 

 מגורים 
לצורך חישוב תקרת הפטור יש לכלול את כלל המחזור מהשכרת  80,000

דירות מגורים המיוחסות לנישום מהחברה המשפחתית ובמישור 
תקרת  20=80-60האישי. יש לחשב תקרת פטור מתואמת )

פטור  -(  יש לבדוק מהו המסלול המיטבי40הפטור המתואמת היא 
יכוי הוצאות. עדיף או מס שולי ונ 122מס לפי ס'   10%חלקי או 

 מס. 10%מסלול 
מדיבידנד מחברה נסחרת ) החזקה 

 בשברי אחוזים(

הדיבידנד שקיבלה החברה  המשפחתית  -(3ב )125יחול  סעיף  50,000
 בעל מניות לא מהותי - 25%חייב במס בשיעור מס 

הוצאות או ללא ניכוי  15%מס בשיעור  -א לפקודה122לפי סעיף  72,000 השכרת דירה בחו"ל 
 קיזוז הפסדים ) למעט פחת(

  ח"ש אורן 

 45%( במס שולי 2)2חייבת לפי סעיף  600,000 הכנסה ממשכורת מהחברה
מענק פרישה ששילמה  -( לפקודה3א)א()64לפי סעיף  -פטור ממס 75,000 מענק פרישה מהחברה המשפחתית

החברה לחבריה בשל השנים שבהן היתה חברה משפחתית לא 
 לה כהוצאה ולא ייחשבו כהכנסה בידי חבריה.יותרו 
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במידה וחברת ברושים היתה בעלת קרקעות כאמור, היא לא יכלה להיחשב כחברת בית לפי סעיף -2נדרש 
לפקודה מאחר שלא "כל רכושה ועסקיה הם החזקת בניינים". לפיכך, חברת ברושים היתה חייבת  64

נסותיה. כמו כן, הדיבידנד שחילקה חברת ברושים בשנת על כלל הכ 26.5%במס חברות בשיעור  2015בשנת 
 -( ו2ב )125בידי דרור  לפי סעיף  30%כל הדיבידנד היה חייב במס בשיעור  –היה נחשב כאירוע מס  2015
 ( לפקודה.)פס"ד פילפילון/ימיר(3ב)125

 

 הוצאות -2מס'  שאלה פתרון 

 

רישא, החברה יכולה לדרוש רק חלק יחסי מדמי השכירות מדי  17לפי סעיף  - דמי שכירות מראש .1

 שנה .

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

(. שיעור ת מס הכנסה )כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת מושכרותקנלדון בהקשר זה גם ב

 , ואת יתרת ההוצאה בשנת הפינוי.10%לדרוש הינה ההוצאה השנתית שניתן 

עבודת הערכת שווי מדובר עסקת חליפין. החברה תרשום הכנסה מ – שיפוץ תמורת הערכת שווי

והוצאות שיפוצים/שיפורים במושכר, ואהרון ידווח על הכנסה משירותי השיפוץ כנגד הוצאה בגין 

 עבודת הערכת השווי כדין.

ש לדון האם ההשתלמות מותרת בניכוי, האם מהווה שמירה על הקיים י – הוצאות נסיעה לחו"ל .2

 יש להזכיר פסיקה )לדוגמה: לילי וולף, בנק יהב(. רת יתרון מתמיד.יאו יצ

הוצאות נסיעת בני המשפחה הינן הוצאות פרטיות שלא יותרו בניכוי,  –הוצאות בגין בני המשפחה 

להפריד מרכיבי ההוצאה בין החלק העסקי מדובר בהוצאה מעורבת. יש לדון האם ניתן לכן ה

יש להזכיר פסיקה )ניכוי הוצאות מסוימות(,  יוכרו על פי  התקנותהמותרות, ההוצאות לפרטי, 

 .)לדוגמה: מעונות רוטשילד, בן עזר(

הוצאה הונית שתותר כפחת החל ממועד הפעלתה לצורך ייצור הכנסה. לא ניתן  – רכישת התוכנה

 .1.3.16-לדרוש פחת החל מ

 (.15)32לא יותרו כהוצאה לפי ס'  -תשלום לימודי תואר

 יותרו אם הרכב משמש לייצור הכנסה ולשירה נזקף שווי שימוש ברכב. - הוצאות החזקת הרכב

יש להזכיר בניכוי,  )סיכון מסיכוני העסק( יותרוסה המשמשות בייצור הכנ הוצאות משפטיות .3

 .פסיקה )לדוגמה: זילברשטיין(

ש לדון בהוצאות התביעה הייצוגית, האם בייצור הכנסה, או שמדובר בעסקת י -תביעה ייצוגית 

 .יש להזכיר פסיקה )לדוגמה: חיים קרן(. אקראי עבור החברה, בהתאם לכך יותרו ההוצאות

(, לכן 9)32, אחיה של שירה שהינו בעל שליטה בחברה לפי ס' שולמו לדודההוצאות המשפטיות 

 )ב(.18' הוראות סל הוצאות משפטיות המותרות בניכוי, יותרו בהתאם

(. ההוצאה תהוון לעלות 1)17, ההוצאה לא תותר לפי ס' הלוואה ספציפית לרכישת נכס לא מניבא.  .4

 הקרקע.

המימון לדיבידנד, אם מדובר במימון ספציפי, או לפי יש לייחס הוצאות   - השקעה בחברה ב.

 )ג(.18משקולות ההכנסות לפי ס' 

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

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

 .2016חודשים, לכן ההוצאה תותר בשנת  3נוכה והועבר תוך 
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(, מכיוון שמדובר 1)17לא משמשות בייצור הכנסה ולא יותרו בניכוי לפי ס'  הוצאות המימוןד. 

ההוצאה בחברה לא תותר האם מדובר בדיבידנד לבעלי המניות. יש לדון  לחברה קשורה,בהלוואה 

 .יש להזכיר פסיקה )לדוגמה: שמואל לוי(

מכיוון שהמנהלים הם גם בעלי ההוצאה תותר בניכוי, בעיקרון  – הבונוס למנהליםהוצאות תשלום  .5

 המניות בחברה יש לדון האם מדובר בבונוס או דיבידנד, שלא יותר כהוצאה. 

 )ב(.18יש להחיל ס'  2017כיוון שהבונוס שולם ביוני 

הכנסה, האם הוצאת שכר , האם מדובר בהוצאה בייצור יש לדון במהות ההוצאה –בונוס לז'קלין 

דירה נוספת או תשלום מיוחד שלא יותר כהוצאה, מכיוון שז'קלין הינה תושבת חוץ יחולו על 

 )ה(.18התשלום הוראות ס' 

 .יש לדון במבחני התרת הפרשה כהוצאה, יש להזכיר פסיקה )לדוגמה: ארקיע( –הפרשה לבונוס 

 לאור האמור לעיל. 2016ההוצאה ממילא לא תותר בשנת 

יש לדון האם מדובר בהוצאה בייצור הכנסה או שמדובר  – הוצאות בגין בחינת ההשקעה בפרויקט .6

בכניסה לתחום פעילות חדש )האם ההוצאה פירותית, הונית או טרום עסקית( יש להזכיר פס"ד 

 )לדוגמה: סידס, נאות מרגלית(. יש להתחשב בעובדה שהפרויקט לא יצא לפועל.

ההוצאה תותר בהתאם לתקנות )ניכוי הוצאות שהייה לתושב  – המומחההוצאות בגין אירוח 

 .חוץ(

 (, הוצאה עד גובה השיפוי הביטוחי לא תותר.5)32ס'  –פיצוי מחברת הביטוח 

יש לדון האם הגניבה מהווה סיכון בחיי העסק יש להזכיר פסיקה  – גניבה על ידי המומחה

 , בן שחר זרעים(.42)לדוגמה: פינסקר 

בחזקת התפל אחר העיקר, יש לשלב בדיון על ההוצאה העיקרית,  – בגין חוקר פרטיהוצאות 

 הגניבה עצמה.

יש לדון לפי הפסיקה )הירשזון( האם ניתן לדרוש את ההוצאה  – התרת הוצאות הגניבה למר חכם

 .2017למרות שהוצאה בשנת  2016בשנת 

(, מולר טקסטיליר פסיקה )לדוגמה: יש להזכ , לא מותרות בניכוי( 7)32לפי ס'  –הוצאות מס א.  .7

 ולכן גם הוצאות המימון בגינם לא יותרו.

 ב. קנסות אינן הוצאה מותרת בניכוי, יש להזכיר פסיקה )כגון: אלגוילאשווילי(.
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  ניקוד  3שאלה  תרוןפ

  2015שנת 

 0.25  רישא 2ומחוץ לישראל בהתאם לסעיף  תושב ישראל ממוסה על הכנסות שהפיק בישראל  גלית

 0.25  ד השומרים"יחיד + פס -מזומן  גלית ממוסה על בסיס

  גלית - ₪ 120,000+20,000יחויב  2016ובשנת  80,000₪רק  ביחוי 2015 הכנסות מדמי יעוץ שנת

 אם הנבחן ציין שמדובר במסווה של דיבידנד התקבל ניקוד גם - ממוסה על בסיס מזומן

1 

 0.5 (13)9ח על פיקדון בבנק פועלים פטור לפי סעיף "שע כנסות מהפרשי

ולא נכלל בהגדרת    (28)9ר בסעיףפטו מקבל  +א2סעיף  -%30רווח בקזינו חייב בשיעור מס 

  לפקודה 29הכנסה פסיבית בסעיף 

0.5 

  (1)29סעיף  -ל "חו כנסות פסיביותה

 0.25 300,000  ב"ארה תמלוגים

 0.25 540,000 שכירות צרפת

  G0.25 30,000 דיבידנד מחברת 

 0.25 270,000-  גרמניה הפסד מהשכרת מבנה

 0.25 600,000 (1)29פסיביות סעיף  כ הכנסות"הס

 0.25 60,000- (2)29כ קיזוז מהפסד פסיבי מועבר "סה

 0.25 540,000 פסיביות לאחר קיזוז הפסדים פסיבי בלבד כ הכנסות"סה

    ל"בחו הכנסות מעסק / משלח יד

 0.25 920,000- 2) 29הפסד מעסק נשלט ברוסיה סעיף 

 0.25 200,000 -מחברה בהולנד קיזוז מול דמי יעוץ

 0.25 540,000 (()ב2)29סעיף  -ז הכנסות פסיביות חול קיזו

סעיף  -ל"ל ופסיבי חו"נשלט לאחר קיזוז הכנסות מעסק בחו כ הפסד מעסק"סה

 (()ג2)29

-180,000 0.25 

   
    2015הכנסות בישראל שנת

מרצים לפי  מול הכנסה בשיעור מס שולי שכר  נשלט הפסד מעסק קיזוז

 (()ג2)29סעיף

-180,000 1 

 0.25 80,000  דמי ניהול

 0.25 17,000 2(2( או)1)2שכר מרצים 

 0.5 35,000  יגיעה אישית - הכנסות מהשכרת מאפייה

 1 600,000  (יקה)פס תייצוגימתביעה  קיזוז מול הכנסה-עסק/ עסקת אקראי  יון ד

 0.5 15,000 מסשיעור  – הכנסה מדיבידנד -מהותי  בעל מניות -(4)2סעיף 

 0.5 10,000 מסשיעור – הכנסה מדמי ניכיון 2(4)  

  0 2016להעברה לשנת  יתרת הפסד מעסק נשלט
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 0.25 67,000  בירושלים בהרצליה הכנסות מהשכרת משרד

 1 93,000-  ד גוטשל"פס -   בפתח תקווה מהפסד מהשכרת מבנה תעשיה )ח(28קיזוז לפי סעיף 

 0.5 26,000- 2016מבנה בפתח תקווה להעברה לשנת  יתרת הפסד משכירות

 2016שנת 

 1   28א + אין בהוראת סעיף 2ניתנים לקיזוז סעיף  הפסדים מקזינו אינם

 0.25  משנה קודמת( 120,000)  ₪ 140,000בסיס מזומן בסך  הכנסות מדמי ניהול על

 0.5   בראל ד ארקין/קרסו/מיכל"פס  -לקיזוז ח לא ניתנים"הפסדים שנובעים משע 

   (1)  29סעיף  -ל "חו הכנסות פסיביות

 0.25 50,000 ב"תמלוגים ארה

 0.25 170,000 שכירות צרפת

 G  5,000 0.25  יבידנד מחברתד

 0.25 270,000-  גרמניה הפסד מהשכרת מבנה

 0.25 45,000- (1)29פסיביות סעיף  כ הכנסות"הס

 1.25 45,000- ((ב(1)29בהתאם לסעיף לקיזוז – ל להעברה "חו יתרת הכנסות פסיביות

    ל"בחו הכנסות מעסק / משלח יד

 0.25 130,000 בקפריסין הולנד דמי יעוץ מחברה

  50,000-  רוסיה ( מעסק נשלט2)29 בהתאם לסעיף  לקיזוז הפסד

 0.5 80,000 הכנסה מדמי יעוץ חברה בקפריסין  לקיזוז מול

 0.25 80,000 ( מהחברה בקפריסין ממוסה במס שולי )הכנסה -( 1)2יתרת הכנסה מעסק  

   2016  שראל שנתהכנסות בי

 0.25 140,000 (1)2סעיף    דמי ניהול

 0.25 25,000 (2)2/(1)2שכר מרצים 

 0.25 3,000 (4)2 מי ניכיוןד

 0.5 35,000 לפקודה 1בסעיף הגדרה  – יגיעה אישית -הכנסה מהשכרת מאפייה  2(1) 

   
 0.25 26,000- ()ח28סעיף  -ממבנה בפתח תקוה  2015מועבר משנת  תרת הפסד משכירותי

 0.5 12,000 ()ח28 -שכירות  קיזוז מול הכנסות

 0.5 14,000  ()ח28סעיף  קיזוז מול הכנסה משבח

  0  משכירות יתרת הפסדים

 0.5 67,000 (6)  2 כנסות משרד בירושליםה

 0.75 30,000 30% -ב 125סעף  -מניות מהותי  ( בעל4)2דיבידנד 

 20   כ ניקוד"סה
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(  שכן החוב שנמחל בגין 1)ב()3מכוח סעיף לחברה הכנסה ממחילת חוב. את הריבית שנמחלה יש לחייב  .1

בגין מחילת קרן ההלוואה יש להכיר בהכנסה לפי  הריבית על ההלוואה נדרש כהוצאה בידי חברת הבת.

 (  שכן מדובר בחוב שנמחל הנובע מסכומים שקיבלה לצורך ייצור הכנסתה מעסק. 3)ב()3סעיף 

יש לציין כי הריבית שהיתה צריכה להיות משולמת דיון בה"ה וריבית של בעל שליטה בגין יתרת הזכות. 

 ( .1)2לבנק חייבת בידו מכח סעיף 

 לפקודה. 126לפי סעיף  –השנה בה נמחל החוב. שיעור המס  – 2015מועד החיוב במס יהיה בשנת 

יש לדון האם קיים טעם מסחרי ברכישת מניותיו של מיכאל והעברת הפעילות הרווחית של העסק אל  .2

לפקודה. ואם כן, מהו  86כל מטרת העסקה היא הפחתת מס בלתי נאותה כאמור בסעיף החברה והאם 

 יתרון המס אשר ממנו יש להתעלם.

 32%במקרה דומה נדון בע"א בן ארי ש. סוכנות לביטוח, שם נקבע כי יותר למערערת לקזז הפסדים בגובה 

רת ההפסדים. בית המשפט קבע כשיעור החזקתו של מר בן ארי במערערת בעת צבי –מההפסדים הצבורים 

כי לא היה טעם מסחרי למכלול נסיבות עסקת רכישת יתרת המניות כפי שנקבע בפס"ד רובינשטיין וכי 

 מטרת העסקה הייתה להפחית מס.  

בפס"ד בן ארי נקבע כי במקום בו נדרשת הכרעה ביחס לקיזוז הפסדים בחברה בעקבות עסקה במניותיה 

העקרונות הבאים: כאשר יש שינוי שליטה בחברה, ובעל השליטה החדש היה  שאין לה טעם מסחרי, יחולו

בעל מניות מיעוט בעת התהוות ההפסדים, יש להתיר קיזוז הפסדים בדרך יחסית ובאופן שמבטל את יתרון 

המס הלא נאות שעשוי היה לצמוח מרכישת ההפסדים שספג בעל השליטה הקודם. ההפסד שיותר לחברה 

 ההפסד הכלכלי שספג הרוכש בהיותו בעל מניות המיעוט. בקיזוז ישקף את 

לכן מהכנסתה של החברה ממכירת טיסנים יש להתיר בקיזוז את ההפסד המתקבל מהכפלת ההפסדים 

 הצבורים בחברה בשיעור ההחזקה של יובל כבעל מניות מיעוט בעת התהוות ההפסדים.  

 לפקודה.  126ויב במס לפי סעיף ( והיא תח1)2ההכנסה החייבת של החברה הינה לפי סעיף 

כמו גם העברת פעילות העסק של יובל והזיכיון הן עסקאות הוניות החייבות ,מכירת מניותיו של מיכאל 

 במס לפי חלק ה' לפקודה.         

יש לדון  יש לדון האם משיכת הכספים של יובל על חשבון הקטנת יתרת הזכות מהווה הכנסה חייבת במס. .3

האם מדובר בהכנסה הונית או בהכנסה מדיבידנד כבעל מניות בה"ה וריבית על יתרת הזכות. יש לדון 

 מהותי. כמו כן יש לדון בשיעור המס החל על העסקה. 

רישא.  2הכנסה של תושב חוץ חייבת במס בישראל במידה והפיק או נצמחה לו הכנסה בישראל סעיף  .4

(. מקור 7א)א()4בישראל, מקום מושבו של המשלם, בהתאם לסעיף  ההכנסות מתמלוגים חייבות במס

ב 8לפקידה. מועד הדיווח מזומן לפי סעיף  126( לפקודה בשיעור מס חברות לפי סעיף 7)2החיוב הוא סעיף 

 פס"ד אירו פרונירים.לפקודה. 

הנכנסת בגדרו של ע"א ברנע, אבידן וקרינגל דן במחלוקת האם תשלום בגין אי תחרות הוא הכנסה פירותית  .5

( לפקודה או שמדובר בתשלום בגין ויתור על זכות או טובת הנאה ראויה והוא בבחינת מכירה של 2)2סעיף 

נכס המצמיחה רווח הון. בפס"ד נקבע כי נכונותם של המערערים להימנע מתחרות אמנם פגעה ביכולתם 

ן לומר כי היא מהווה כריתה של למצות את פוטנציאל ההשתכרות שלהם למשך פרק זמן מוגבל. אולם אי

העץ. העץ לא נגדע, אחד מענפי העץ נפגע, וגם זאת באופן זמני. לפיכך מדובר בתקבול פירותי המהווה 

 לפקודה.         121( לפקודה החייבת במס לפי סעיף 2)2הכנסת עבודה לפי סעיף 
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הטבה קובע כי כאשר קיים הפרש )ט( לפקודה המכמת את שווי ה3הענקת האופציות איננה אירוע מס. סעיף  .6

בין מחיר השוק של הנכס שניתן לעובד לבין המחיר אשר שילם העובד בגין הנכס יהיה ההפרש חייב במס 

 לפקודה.    121( לפקודה בשיעור מס שולי לפי סעיף 2)2-()א( ו1)ט()3לפי סעיפים 

ות שאינן סחירות יהיה במועד ע"א יאיר דר דן במועד החיוב במס וקובע כי מועד החיוב במס של אופצי

 המימוש ואילו מועד החיוב של אופציות סחירות שאינן חסומות יהיה ביום הענקתן. 

יראו מלאי עסקי שהיה שייך לאותו עסק כאילו נמכר בסכום  -( 2)א()85במקרה זה יחולו הוראות סעיף  .7

   השווי במקרה בו הוצא או הועבר מהעסק שלא בתמורה או שלא בתמורה מלאה.

לחברה תתווסף הכנסה בסכום השווה לשווי השוק של הטיסן כפול כמות העובדים והיא תחויב במס לפי 

 לפקודה. 126( ותשלם מס חברות לפי סעיף 1)2הוראות סעיף 

( לפקודה בסכום שווי השוק של הטיסן 2)2לכל אחד מהעובדים תיזקף הכנסה חייבת ממשכורת לפי סעיף 

 פס"ד דן + עירית בת ים. . 121ף  לפקודה. החייבת במס שולי לפי סעי

לפקודה שכן מתקיימים יחסים מיוחדים כהגדרתם בסעיף בין ( 4)2)י(+ 3סעיפיפ החברה תחויב במס  .8

יטה של אדם אחד בצדדים להלוואה(. שיעור הכנסה מריבית החברה לבין החברה מקבלת ההלוואה )של

 יקבע בהתאם לתקנות.

מומנת על ידי המעסיק מביתו של העובד למקום העבודה חייבת במס לפי כעיקרון שוויה של הנסיעה המ .9

( קובע פטור 20)9( לפקודה שכן היא נופלת לגדר טובת הנאה שניתנה לעובד ממעבידו. אולם סעיף 2)2סעיף 

על הכנסה כאמור אם המנהל קבע שהסעה מרוכזת של העובדים היא הכרחית בשל תנאי העבודה. בשל 

 בורה ציבורית  בשעות בהן נדרשת העובדת להגיע למקום עבודתה הרי שינתן הפטור.  העובדה כי אין תח

 100%( לא קיימת דרישה לפיה הנכות בשיעור 1()א()5)9בפס"ד עמיקם טיגר קבע בית המשפט כי בסעיף  .10

( 1()א()5)9ימים רציפים. לפיכך  יחול על אביו של יובל הפטור לפי סעיף   365תהיה לתקופה העולה על  

( לפקודה תהיה ההפרש שבין משכורתו לבין התקרה הנקובה 2)2והכנסתו החייבת לפי סעיף  2015בשנת 

 לפקודה.  121שיעור המס על הכנסה זו יהיה שיעור מס שולי לפי סעיף  . בסעיף לשנה זו 
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 חלק א'

 1שאלה 

 .31/12/16 -ובאישור המנהל עד ל, 31/12/15 -פקיד השומה רשאי לטפל בדו"ח עד ל .א

לפקודה, מאחר שפקיד השומה לא הוציא שומה  147המנהל לא רשאי להפעיל את סעיף 

  (.2)א()145לפי מיטב השפיטה לפי סעיף 

 (3)א()147( + סעיף 2)א()145לפקודה. סעיף  114תיקון 

 2שאלה 

, מאחר שהעביר כספים אל מחוץ 2016מיכאל חייב בהגשת דו"ח שנתי לשנת המס  .ד

  . ₪ 500,000לישראל בסכום של מעל 

 (ו5)א()131לפקודה. סעיף  223מס' תיקון 

 3שאלה 

. 31.12.19 -)ב( עד לתאריך ה 152לפקיד השומה ישנה סמכות להוציא צו לפי סעיף  .ב

, גם את בנוסף לנימוקים לאי קבלת ההשגהבהודעה על הצו פקיד השומה חייב לפרט 

 לפקודה 155סעיף )ג( + 152סעיף לפקודה.  211 מס' תיקוןהדרך שלפיה נעשתה השומה.

 4שאלה 

יום מיום קבלת הודעת פקיד השומה על פסילת הספרים,  30בני הזוג רשאים להגיש תוך  .א

 (1ב)א()145סעיף  בקשה לחזור ולעיין בהחלטה ולשנותה. 

 חלק ב'

( לפקודה, יחיד החייב בהגשת דו"ח שנתי, 2)ב131לפי סעיף  –החייבים בהגשת דו"ח מקוון 

( לפקודה, הכנסה מעבודה לפי סעיף 1)2כאשר בידיו הכנסה מעסק או משלח יד לפי סעיף 

 ( לפקודה, חייב בהגשת דוח מקוון.8)2( לפקודה, או הכנסה מחקלאות לפי סעיף  2)2

( לפקודה ותקנות מס הכנסה )פטור מהגשת 4)ב()131לפי סעיף  – פטור מהגשת דוח מקוון

בעלי , הפטורים מהגשת דוח שנתי מקוון הינם יחידים 2010 –דוח עצמאי מקוון( התש"ע 

( 2016הכנסה לזוג, נכון לשנת המס  ₪ 160,550ליחיד או  ₪ 80,270) הכנסות נמוכות

למעט יחיד שהוא "בעל שליטה"  )נישומים שהגיעו "לגיל פרישה"(,המבוגרת  האוכלוסייו

 ()א( לפקודה.9)32כהגדרתו בסעיף 

, הם ₪ 160,550על סכום של  עולהמאחר שהכנסתם החייבת של שני בני הזוג בני הזוג 

 .חייבים בהגשת דוח שנתי מקוון

בני הזוג חייבים בהגשת דוח שנתי מקוון, ומשכך, על פי  – המועד החוקי להגשת דוח מקוון

 . 2017במאי  31 -א( עליהם להגיש את הדוח השנתי עד ה1)ב()132הוראות סעיף 

לפקודה, אם בני הזוג הוכיחו להנחת דעתו של פקיד  133יחד עם זאת, על פי הוראות סעיף 

השומה, כי ישנה סיבה מספקת לדחות את מועד הגשת הדו"ח, פקיד השומה רשאי לדחות 

 את מועד הגשת הדוח למועד מאוחר יותר. 


