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  .נקודות 03 -מיסוי יחיד  – 1פתרון שאלה 

 .ראה קובץ אקסל מצורף
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 . נקודות 23 –הצהרת הון  –2פתרון שאלה 

 ('נק 4) - השוואת  הון דוח   

 11.12.11ליום  תהון מתוקנ הצהרת

 1ביאור    2120222  בעסק תיווך הון

  2 ביאור   0100222 בעסק בית קפה הון

 1ביאור    0000222  בחברה השקעה

 1ביאור   201,20222 אביב למגורים בת דירת

 ,ביאור   10,220222  בגבעתייםדירות  1

    1,20222  מכוניות 2

 0220222  פרטי רכוש

      2  חיסכון תכניות

 1220222  ערך ניירות

 

  020252333 01.12.14ליום  הון

 020032333 13.12.01ליום  הון

 120552333  (קיטון) ולגיד

 שימושים

 2ביאור     00102 ס.בגין השפעת תיקון מ מס

 ,ביאור     0,0222   ד "לעו תשלום

 ,ביאור    2120222   רכישה מס

 ,ביאור        00222   12% מס 

 0ביאור     20222,  מגניבת רכב הפסד

 0ביאור     1102,2   ריבית  מס

 0ביאור     120,22  ע"בגין רווח הון מני מס

 0ביאור   0220222   מר סמית מסים

 12ביאור   2120222   בית קפה מסים

 12ביאור     110102  ביטוח לאומי מס

    101000,02 

 מקורות

 2ביאור       100222  ס.בגין הגדלת מ תיאום

 ,ביאור      020222   שכירות דמי

 0ביאור   10222,  חסכון תכניות ריבית

 0ביאור   100222                חסכון תתכניו הצמדה

 0ביאור   1020222   ע"מני רווחים

 0ביאור    202000222  משכורת הכנסות

  0ביאור    1220222  מעסק תיווך הכנסות

 12ביאור   102020222  מבית קפה הכנסות

    100210222 
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  0312010   למחיה נותר

 

 :ביאורים

 ('נק 1) - 2211 לתיווך בעסק הון .1

 1*0220222*2%= 100222 חתלאחר ניכוי הפ םנרש המבנה

 .אין לתקן ואין לרשום חסכון בפחת במקורות בעסק הוןולכן 

 ('נק 2)–הון בעסק בית קפה  .2

 21002241.1=100222עלות המלאי שניזוק הוא 

 הון בעסק  להגדיליש . 100222 –מלאי סגירה ב  הגדלת

 100222במקורות  הוספה

 10%*100222= 00102תוספת המס  השפעת

 ('נק 2)בחברת סלקטרה  השקעה .3

מכיוון  במקורותאין לרשום את הריבית . 1120222ההלוואה תהא . 100222לתאם ריבית  יש

 .העודפים שלא חולק סכוםוירד  100222סך של  ייווסףההשקעה  ליתרת .שלא שולמה

0000222=10,2202220100222-0,20222 

 ('נק 1) .מה לתקן אין. ₪ 102,20222תא בסך משכנ בניכוי בנטונרשמה   דירה .4

 ('נק 2) מגרש .5

 דירות4 או כתוספת למגרש בשימושים 0,0222ד "עו

 בשימושים 2120222רכישה  מס

 מקורות 2*00222*0= 020222דירות  השכרת

 (לאחר חישוב כדאיות תשלום מס) בשימושים 00222 12% מס

  ('נק 2) .20222,עלות יש לרשום בשימושים לפי ה – רכב לא מבוטח גניבת

  1220222נרכש רכב נוסף בסכום של : הערה

6.  

 ('נק 2) 10222,על  %,2מס . וריבית במקורות ה"ה – חסכון תכניות .7

 ('נק 2) -ערך ניירות .8

 20222,  .פ.י 

 2120222 רכישה     

 PN    (1020222) מכירה     

 1220222  ס.י     

 1020222=1,20222-1020222 ע"הון ממכירת ני רווח 

  120,22  %,2 מס 

בסך  מסים בשימושים (.201220222-10022) במקורות בניכוי זקיפת הטבה מר סמית הכנסות .9

 .תשכן הוא כלול במס לפי שומה עצמי אין לרשום את סכום המקדמות. ₪ 0220222של 

 ('נק 1) .1220222הכנסות מתיווך 

 2120222עצמית מס לפי שומה 0 102020222סמית מבית קפה ' גב הכנסות .11

 ('נק 1) 110102= 10%*000122לאומי החלק שאינו מותר כהוצאה  ביטוח
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 . נקודות 23 -ניכויים וגביה  – 0פתרון שאלה 

לפי צו מס הכנסה לאור מחזורי החברה היא חייבת בניהול מערכת חשבונות כפולה ולכן  :הערה    

שלומיה חייבים בניכוי מס במקור כל ת( קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה)

 ......"לפי דין אחרלמעט תשלומים שעליהם חלה חובת הניכוי במקור "....למעט 

 ליפית לגבי התשלום .  א .1

נקבע כי חייב המשלם שכר מעניקי (  א) 2סעיף ( ניכוי מסוגי שכר מסוימים)ה "בתקנות מ

היות  10% -עור המרבימשכר זה מס בשיינכה ( כולל ניהול חשבונות)שירותי  משרד 

  . וליפית אין אישור מפקיד השומה על שיעור המס של הניכוי במקור

כך שעל 2 הגדרת שכר מעניקי שירותי משרד שבצו כוללת תשלום בעד ניהול חשבונות 

כלומר מס בסכום של  40%לנכות  יש₪  20222,בונות בסך התשלום  בעד ניהול חש

 ('נק 1) .₪ 242333

 לרחלים לגבי התשלו.  ב

ל לא "שירותי ראיית חשבון לא נכללים בהגדרת מעניקי שירותי משרד כך שהתקנה הנ

ניכוי )ה "מס במקור על פי תקנות מחייבת לנכות   החברה0 לאור האמור לעיל. חלה

  .₪  02333כלומר מס בסך של  23%בשיעור של ( מתשלומים בעד שירותים או נכסים

 ('נק 1)

  לדניאל תמלוגיםלגבי תשלום .  א .2

ע "ניכוי ממשכורת ומשכ) ה "תקנות מ  רק אםחלות ( משכר סופריםניכוי )ה "תקנות מ

 .לאור הגדרת שכר סופרים בתקנות0 לא חלות( ותשלום מס מעסיקים

שמגדירה ( ע ותשלום מס מעסיקים"ניכוי ממשכורת ומשכ) ה "לתקנות מ 1תקנה 

קביעת )מים לפי צו מס הכנסה וכן תשלו".....לתקנה נאמר  0בסעיף קטן " משכורת"

 (.....".תשלומים ששולמו לבעל שליטה כהכנסה 

 מס  לצו 1סעיף התשלום ששולם לדניאל עונה להגדרת תשלומים לבעל שליטה כפי שנקבעו ב  

 לאור כך שהחברה 0 בין היתר0 ( קביעת תשלומים ששולמו לבעל שליטה כהכנסה)הכנסה   

 .12%הואיל והוא מחזיק מעל ( 0)12לפי סעיף 0 על שליטהבני אדם ודניאל ב 1י "נשלטת ע  

 ע ותשלום מס "ניכוי ממשכורת ומשכ) ה "לתקנות מ( ב)0סעיף אור האמור לעיל ולפי ל  

 כאשר לעובד לא 0 1לתקנה ( 0)מעביד המשלם לעובד משכורת כהגדרתה בפסקה (  מעסיקים  

 ('נק 0) .מס בשיעור המרבי0 וםינכה ממנה בעת התשל0 ע "שולמה משכורת חודש או שכ  

 לגבי ההלוואה שניתנה לדניאל.  ב

במקור על כל המשלם או אחראי לתשלומה של הכנסת  מס  חובת ניכוימחיל לפקודה  101סעיף    

 .....והמהווים הכנסה בידי מקבלם( ב)10או של סכומים ותשלומים שחל עליהם סעיף .....עבודה 

מס חובת ניכוי לא קיימת  לום שמהווה הכנסה בידי דניאלמדובר בהלוואה ולא בתשו הואיל

 ('נק 1) .במקור

  לדניאל  דלגבי תשלום דיבידנ.  א .1



 , 

כי חבר ( א)2נקבע בתקנה (. מדיבידנד ומרווחים מסוימים0 ניכוי מריבית)ה "בתקנות מ

ינכה ממנו מס 0בני אדם תושב ישראל המשלם ליחיד תושב ישראל דיבידנד על מניות 

 .12% יש לנכות ואם מדובר בבעל מניות מהותי %,2שיעור ב

החברה צריכה לנכות מהתשלום של ( 02%מחזיק )הואיל  ודניאל הינו בעל מניות מהותי 

לנכות מס כלומר 0 (02%*  1220222) ₪ 020222מסך של  12%הדיבידנד מס בשיעור של 

 ('נק 2) .₪ 212333מהדיבידנד בסכום של 

 קי'לג דלגבי תשלום דיבידנ.  ב

כי חבר בני ( ב)2נקבע בתקנה (. מדיבידנד ומרווחים מסוימים 0ניכוי מריבית)ה "בתקנות מ

ינכה ממנו מס 0אדם תושב ישראל המשלם לתושב חוץ או לזכותו דיבידנד על מניות 

 .12%ינכה -ואם מדובר בבעל מניות מהותי  %,2בשיעור 

ה צריכה לנכות מהתשלום של החבר( 12%מחזיק )קי הינו בעל מניות מהותי 'הואיל  וג

לנכות מס כלומר 0 (12%*  1220222) ₪ 120222מסך של  12%הדיבידנד מס בשיעור של 

 ('נק 2) .₪ 02333מהדיבידנד בסכום של 

 ד.ג.לחברת ב דלגבי תשלום דיבידנ.  ג

חבר  בני אדם תושב ישראל  –( 1א)2תקנה 0 ('דיבידנד וכו0 ניכוי מריבית)ה "תקנות מ

שיעור המס  נקבע . ר בני אדם תושב ישראל ינכה מס לפי השיעור שנקבעהמשלם לחב

 . לפקודה 120בסעיף 

 החברה כך שעל 0 קובע כי דיבידנד בין חברות ישראליות פטור ממסלפקודה ( ב)120סעיף            

 ('נק 2). ד.ג.מהדיבידנד ששילמה לחברת ב אין חובת ניכוי במקור  

  לגבי תשלום בגין הובלת חפצי נוי .  א .1

עבודות חשמל 0 עבודות מתכת 0ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה)ה "תקנות מ

וזאת לאור כך שהחברה אינה עונה  0במקרה זה אינן חלות( ואלקטרוניקה ועבודות הובלה

 0עבודות מתכת 0קביעת תשלומים בעד עבודות הלבשה)ה "מ צוהקבועה בלהגדרת מזמין 

הואיל ועסקה אינו עבודות 0 (עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה כהכנסה

 .הובלה

ובהעדר ( שירותים או נכסים דניכוי מתשלומים בע)ה "מהואיל ועל החברה חלות תקנות 

ניכוי )ה "לתקנות מ (א)2על פי תקנה 0 אישור מפקיד שומה על שיעור ניכוי במקור

לאלכס לנכות מהתשלומים ששילמה החברה חייבת ( םמתשלומים בעד שירותים או נכסי

כלומר סכום המס הינו בסך ₪  220222,כפול  22%דהיינו 0  22%מס בשיעור  הובלות

 ('נק 2) . ₪ 1220222

 .לגבי תשלום בגין הובלת עובדים.  ב

 קביעת תשלומים )ה "מ בצו" מזמין"במקרה זה החברה עונה לחלופה השנייה להגדרת  

 עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה 0 עבודות מתכת0 הלבשה בעד עבודות 

 לעניין התשלום  –כל אדם המשלם בעד הולכת נוסעים לעבודה וחזרה  –(כהכנסה 

 ". האמור 

עבודות 0 ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה)לתקנות מס הכנסה ( א)2על פי תקנה 

לנכות מהתשלומים החברה חייבת ( עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה0 מתכת



 0 

כלומר סכום ₪  220222,כפול  22%דהיינו 0  22%מס בשיעור  לאלכס הובלותששילמה 

 ('נק 2) . ₪ 1220222המס הינו בסך 

 
 

 
 תשלום לאריק בעבור עיצוב פנים .,

קביעת שכר )בצו מס הכנסה  1סעיף אינן חלות הואיל ו (ניכוי משכר סופרים)ה "תקנות מ

שלא בתחום עסקו או ממעט מהגדרת מוציא לאור תשלומים של יחיד ( נסהסופרים כהכ

 .משלח ידו

  צול 1אינן חלות הואיל וסעיף ( ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים)תקנות מס הכנסה  

 " רישום בספרי העסק שלוממעט תשלומים ששילם יחיד שלגביהם לא חלה חובת      

 
ל אדם המשלם לתושב חוץ תשלום המהווה הכנסה חייבת ה מחייב כ"לפקודת מ  102סעיף 

 . בישראל לנכות מס במקור

 .לפקודה הכנסה לעניין תושב חוץ הינה הכנסה שהופקה בישראל בלבד 2לפי סעיף 

א לפקודה מקום הפקת 1ולפי סעיף  .הכנסתו של אריק הינה ממשלח ידו כמעצב פנים

 .אלההכנסה הינו בישראל הואיל והשירות ניתן בישר

 ('נק 0).לאריקמהתשלום ששילם  25%ינכה מס בשיעור  דניאלמר  103לכן לפי סעיף 

                

 -אם אריק תושב ישראל        

 .כאמור לעיל תקנות שכר סופרים ותקנות שירותים ונכסים לא חלות

  .לא יחול אם המקבל אינו תושב חוץ 102גם סעיף 

 ('נק 1) .במקור בעת התשלוםמס לא תחול חובת ניכוי 2 לאור האמור
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 . נקודות 15 -ניהול ספרים – 4פתרון שאלה 

 נקודות 13 -חלק א

הרישום המוקדם של מתרפאים הוא חלק בלתי נפרד ' לתוספת ו 1י סעיף "עפ .יש ליקוי .1

 ('נק 2)  .שנים 0צריך לשמור את היומן ( ג),2י סעיף "עפ. ממערכת החשבונות

מספר 0 קטנועים נחשבים לרכב לימוד נהיגה אחד 1כל ' בתוספת ז( ג)2י סעיף "עפ. יקויאין ל .2

( ב)2הוא רשאי לנהל לפי . כלי רכב 1קטנועים שווים  0ולכן . לא שלם מעוגל כלפי מעלה

 ('נק 2)  .ח חד צידית"הנה

פרים משום שסוכנות ביטוח שרשאית להנפיק פוליסות ביטוח חייבת תמיד לנהל ס .יש ליקוי .1

 ('נק 2) . ו"לתוספת ט( א)2י סעיף"עפ

המילה  חייבים לציין את 0י מוסד"להוראות ניהול ספרים ע( 2()א)2י סעיף "עפ. יש ליקוי .1

  (.המנוהל בנפרד)בפנקס שוברי הקבלות 0 " תרומה"

וזאת בנוסף לקבוע 0 על גבי שובר קבלה0 מספר תיק המוסד בפקיד השומהיש לציין גם את ) 

 ('נק 2)  (.להוראות( 2)(א),בסעיף 

לעומת .  אין ליקוי -במידה ותושב חוץ ביקש שלא לציין את זהותו ,ז סעיף "י תוספת ט"עפ .,

 ('נק 2)  .יש ליקוי -זאת אם הוא לא ביקש זאת

 

 נקודות 5 –חלק ב 

 (כל עילה מזכה בנקודה אחת) – ספריםההעילות לפסילת מ חלק להלן מצוינות 

 לפקודה 1סעיף  הודאה של הנישום  .1

 לפקודה( ב)112סעיף  סטייה מהותית מהוראות המנהל בדבר ניהול ספרים .2

 לפקודה( ב)112סעיף  ליקויים מהותיים במערכת החשבונות .1

 לפקודה( 1()א)ב,11סעיף  אי רישום תקבול .1

 לפקודה( 2()א)ב,11סעיף  אי רישום תקבול פעמיים .,

 לפקודה( ב)ב,11סעיף  אי ניהול סרט קופה רושמת .0

 

 

 

 

 



 0 

 

 

 

 

 . נקודות 15 -אתיקה ופלילים  – 5פתרון שאלה 

 'נק 0 – פלילי-חלק א 

 :את עומר ניתן להאשים בסעיפים הבאים

וכן לא הגיש דוח שנתי ראשון במועד ( פתיחת עסק)לא הודיע על  תחילת התעסקות  - (א)א 215' ס

  ('נק 1) (.2211לא הגיש את הדוח לשנת )

 ('נק 1)חקירה4דיוןאי התייצבות ל - (2)210' ס

כי עומר לא  -סעיף אישום רשות)הזמנה לדיון שנשלחה לו 4 סירוב לקבל הודעה -( 0)210' ס

 ('נק 1) (.בהכרח ידע שהמכתב שנשלח אליו הוא מפקיד שומה חקירות

 ('נק 1)על הכנסותיו 2211אי הגשת דוח לשנת  - (4)210' ס

 ('נק 1)אי ניהול פנקסי חשבונות -(5) 210

 ('נק 1) (.היומן שהשליך לאסלה)השמדת מסמכים בעלי ערך לשומה  - (0)210

 ('נק 1)..... השתמש בכל עורמה ותחבולה -(כוונה ומזיד)העלמת הכנסות  -(5)223' ס

כל שלושת 0 לא ניהל ספרים ולא הגיש דוחות0 בעצם זה שעומר לא הודע לרשויות על פתיחת עסק

 .תחמק ממסהדברים יחד  מהווים עורמה ותחבולה לה

 :ניתן להאשים בסעיפים2 רואה החשבון2 את יוסי

רק אם ניתן יהיה להוכיח הן את היסוד העובדתי והן את . סיוע לאדם להתחמק ממס -(4)223' ס

וזאת בנוסף לכך שנאשימו 0 ח בעבירת הסיוע"ניתן יהיה להאשים את הרו0 (כוונה)היסוד הנפשי 

 ('נק 1). גם בכל הסעיפים שנאשים את עומר

 

 'נק 0 –אתיקה  –חלק ב 

 ('נק 1) :דני עבר מספר עברות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ מס

כך שיש לדון 0 לפי כללי האתיקה ליועץ מס אסור לשדל אדם למסור לו עבודה מקצועית - (ג)14' ס

 ('נק 1) .בפרסום שעשה דני ובהטבות שהבטיח

 1שנים בייצוג נישומים אלא רק  ,אין לו וותק של שכן 0 דני לא יכול היה לאמן את שכנו - (2)11' ס

 ('נק 1) .שנים

לרמות ולשקר  לנדבלדני אסור היה להציע . עסקת ברטר הינה הכנסה חייבת במס – (א)14' ס

0 על דני  לנהוג במהימנות. זו התנהגות שאינה הולמת יועץ מס. ודווח על כל הכנסותילבאופן שלא 

 ('נק 1) .כלפי הלקוחות והן כלפי רשויות המס הן0  בזהירות וביושר0 בנאמנות



 0 

שכן לפי הסעיף ליועץ המס אסור להעסיק  0 לדני אסור היה להעסיק את משה גיסו - (ד)14' ס

 ('נק 1) .במשרדו יועץ מס שרישיונו הותלה או בוטל

 

 יונתן המתמחה

י לא רשאי שכן דנ0 11הוא לא התמחה אצל מאמן כמשמעותו בסעיף  -( 4()א)13סעיף עבר על 

 ('נק 1) .ולכן ההתמחות של יונתן אינה כדין0 לאמן

 משה הגיס

רישיון יעוץ המס של משה נשלל ולכן יש לבדוק האם הוא המשיך בתקופת השלילה  - 9סעיף 

שכן אסור לאדם לעסוק בייצוג אלא אם כן 0 0אם המשיך לייצג הרי שעבר על סעיף . לייצג לקוחות

 ('נק 1) .ם רישיון בר תוקףהוא יועץ מס הרשום בפנקס ע

 


