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 נקודות 30 –מיסוי יחיד  –1פתרון שאלה 

ניקודביאור אבי

180,000       1

3ביאור 1       104,967

3ביאור 2         42,578

327,545       7

ביאורים

חישוב מענק פרישה חייבביאור 1

     1,000,000מענק בפועל: פרישה + מחלה1

חישוב מענק פטור:

       900,000משכורת אחרונה כפול שנות ותק

       370,200תקרה כול שנות ותק

       370,200הנמוך : מענק פטור 

       629,800מענק חייב1

פריסת מענק מותרת ל-6 שנים 

       104,967חלק המענק המיוחס לשנת 0.52014

       104,967חלק המענק שייוחס לשנת 0.52015

 לפי שיטת נוסחת הקיזוזחישוב קצבה חייבת במסביאור 2

662,418       43.5%*8,460*180=

=1.35*370,200       499,770מענקים פטורים *1.35

       162,648יתרת ההון הפטורה 1

=162,648/180              904גובה הקצבה החודשית הפטורה1

8,000גובה קצבה חודשית

              904גובה הקצבה החודשית הפטורה

7,096קצבה חודשית חייבת1

חודשים 6*42,5787096סך קצבה חייבת בשנת 2014

הכנסות בשיעורים רגילים

עבור יחיד שפרש לאחר 31.12.2011

יגיעה אישית

הכנסות ממשכורת

סה"כ ההכנסה החייבת

הכנסה מפריסת מענק חייב

קצבה חייבת

סעיף 1 - חישוב הההכנסה החייבת של אבי לשנת 2014
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ניקודביאור יפיתאבי

1ביאור 1      30,000

1ביאור 2      85,157

1ביאור 3    104,967

5ביאור 4   178,872

220,123    178,872   

                   2ביאור 5    66,560           -

230,000    1                   

450,123    245,432   11

7,096      

12           

85,157    

104,967   

500,000מחזור הכנסות

הוצאות:

50,000שכירות משרד

230,000משכורות

0לימודים

חישוב 22,5001הוצאות רכב

חישוב 5,2002תשלום לביטוח לאומי

זיכוי0תרומות

5,000ניכוי קה"ל עובדים

187,300רווח מעסק לפני ניכוי קה"ל לעצמאים

חישוב 8,4293ניכוי קרן השתלמות עצמאים

178,872רווח מעסק

חישובים:

הגבוה מבין :חישוב 1 הוצאות רכב :

       14,480סך ההוצאות פחות שווי שימוש ברכב

       22,500שיעור בגובה 45% מההוצאה

22,500סכום ההוצאה המותרת בניכוי

חישוב 2 הוצאות ביטוח לאומי :

10,000סך ההוצאה

52%השיעור המותר בניכוי

5,200ההוצאה המותרת בניכוי

חישוב 3 הוצאות קה"ל:

15,000סך התשלומים לקה"ל לעצמאים

187,300הכנסה קובעת

263,000תקרה סעיף 17

187,300הכנסה קובעת

15,000סך התשלומים לקה"ל לעצמאים

4,683בניכוי 2.5%  מההכנסה הקובעת

10,318סך ההוצאה לפני בדיקת תקרה

8,429תקרה 4.5% מהכנסה קובעת

8,429ההוצאה המותרת בניכוי

ההכנסה שייכת ליפית מאחר וקיבלה את הנכס בירושה

הכנסות הריבית זכאיות לניכוי הקבוע בסעיף 125ד' מאחר ואבי הגיע לגיל פרישה

       80,000גובה ההכנסה מריבית פקדון בנקאי

13,440ניכוי לי סעיף 125ד'

       66,560הכנסה חייבת מריבית

ההכנסה תיוחס לאבי בעל ההכנסה הגבוהה מיגיעה אישית

סך הכל הכנסה מיגיעה אישית

הכנסה מפריסת מענק חייב

הכנסה מעסק

הכנסות בשיעורים רגילים

יגיעה אישית

הכנסות ממשכורת

הכנסה חייבת מפנסיה

סעיף 2 -חישוב הההכנסה החייבת של בני הזוג בשנת 2015

הכנסות בשיעורים מיוחדים

הכנסה מריבית 

סה"כ ההכנסה החייבת

ביאור 1 - משכורת כמאבטח

השכר שמקבל מאשתו יפית עומד בכללים לחישוב נפרד

ביאור 4 - חישוב הכנסה חייבת מעסק יפית

ביאור 3 - פריסת מענק

ביאור 2 - הכנסה חייבת מפנסיה

הכנסה חייבת מפנסיה

חודשי השנה

תשלומים ברי ניכוי 

רווח הון מניירות ערך סחירים 

ביאור 6 - רווח הון 

4.5%*187,300

ביאור 5 - חישוב הכנסה חייבת מריבית

הפרשי הצמדה פטורים ממס ליחיד ולכן רק הריבית חייבת במס

50,000-35520=

50,000*45%=

בגין עובדים הכל מותר

2.5%*187,300

חלק המענק המיוחס לשנת 2015 
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יפיתאבי 

3ביאור 7    45,212      98,860

1סעיף 2.252.2534+36

1סעיף 36א0.5

472

1סעיף 40ג0.5

6.2510.25

2,616       2,616      

16,350      26,814    

1סעיף 46       3,500

1לפי תקרה    22,478      22,478

42,328      49,292    

2ביאור 8      8,138      56,532

12

אבי

       41,360מס מדרגות

       57,500מס רווח הון - 25%

98,860       

יפית

       28,572מס מדרגות

       16,640מס שיעורים מיוחדים-ריבית

45,212       

אבי

       42,328זיכויים

       41,360מס יגיעה אישית

יאין יתרת זיכויים הכל נוצל כנגד יגיעה אישית

יפית

       49,292זיכויים

       28,572סך המס יפית יגיעה אישית

       20,720יתרת זיכויים

         8,502ניתן לניצול כנגד הכנסה שלא י.א

       16,640מס הכנסה שלא מיגיעה אישית

         8,502זיכויים

         8,138מס לתשלום

סעיף 3 -חישוב המס לתשלום של בני הזוג בשנת 2015

ביאור 8 - מס תיאורטי

סה"כ זיכויים

מס לתשלום

נ.ז. אישה

6324+6266+12575+(220123-167881)*31%

6324+6266+12575+(178872-167881)*31%

ערך נקודת זיכוי

סכום הזיכוי מנקודות זיכוי

זיכוי תרומה

זיכוי ישובים אופקים

תושב ונסיעות

נ.ז.ילדים

תואר שני

סה"כ נ.ז.

66,560*0.25

  230,000 * 25%(אין לניאריות ניי"ע סחירים) 

ביאור 7 - מס תיאורטי

מס תיאורטי לתשלום

זיכויים
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 נקודות.  20 -הצהרת הון  – 2פתרון שאלה 

 השוואת  הון דוח   

  31.12.15ליום  תהון מתוקנ הצהרת

 1ביאור     0  השקעה בחברה

 2ביאור     212,000  הון בעסק

 4ביאור    5,526,000 דירות מגורים בת"א

 5ביאור     350,000   מכוניות

 15,700,00  עו"ש בנק

      0   פיקדון

 7ביאור     900,000  פיקדון בשוויץ

 4ביאור    (1,050,000)  הלוואת בלון

 21,638,000 31.12.15הון ליום 

 

  21,638,000 31.12.15ליום  הון

 7ביאור    (4,675,000) 1112.31.ליום  הון

 16,963,000  )קיטון( גידול

 שימושים

 1ביאור   1,820,000  מניות מס ממכירת

 2ביאור    21,000   ירידת ערך מלאי

 2ביאור    5,760 מס בגין השפעת מלאי סגירה

 8ביאור    122,000   נסיעות לחו"ל

 5ביאור    45,000  טרייד אין רכב הפסד

 6ביאור    7,628  פיקדוןריבית  מס

  10ביאור    210,000  ירמיהומר  מסים

 10ביאור    51,504   ביטוח לאומי

 10ביאור    90,000   בית קפה מסים

 11ביאור    55,000  מס בגין תיאום הוצאות

 2,427,892   סה"כ שימושים

 מקורות

 1ביאור   16,000,000  תמורה ממכירת מניות

 2ביאור    12,000  טעות בספירת המלאי

 3ביאור    12,000  חיסכון הנובע מפחת

 6ביאור    50,854   ריבית פיקדון

   7ביאור    200,000  משיכה פיקדון שוויץ

 9ביאור    727,000  משכורת מר ירמיהו

 10ביאור   1,490,000 הכנסות מקליניקה מר ירמיהו

 10ביאור    310,000  הכנסות בית קפה
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 18,801,854   סה"כ מקורות

 589,038   למחיה נותר

 

 ת: חישוב רווח הון במכירת מניות החברה המשפחתי .1

  16,000,000    תמורה

 ( 1,500,000)   מחיר מקורי

 14,500,000   רווח הון

 (7א)64סעיף  (8,000,000)  רר"ל בתקופת ההטבה 

 6,500,000   רווח הון ריאלי

 6,500,000*  2/5  2,600,000 (25%לפני מועד השינוי )מס 

 6,500,000*  3/5    3,900,000 (30%אחרי מועד השינוי )מס 

 

 2,600,000*25%=650,000    וב המסחיש

     1,170,000=%30*3,900,000 

 1,820,000   סה"כ מס בשימושים

  

 0 - השקעה בחברת אלום טק

 . ₪ 16,000,000תמורה בסך של  -מקורות 

 .₪ 1,820,000מס ממכירת מניות בסך של   -שימושים 

 מלאי בית קפה: .2

. ירידת ערך המלאי לא נלקחה  35,000*  60%= 21,000עלות המלאי שניזוק הוא   .א

ואין לתת במקורות החזר  ₪ 21,000בחישוב ההכנסה החייבת. יש לרשום בשימושים 

 מס עקב הקטנת מס סגירה הואיל ולא נתקבל החזר מס. 

 21,000 –שימושים 

וההכנסה  20,000*  60%= 12,000מלאי סגירה יוגדל בסך  –טעות בספירת מלאי  .ב

 .החייבת תגדל באותו סכום

 12,000תוספת בסך של  – הון בעסק בית קפה

 . 12,000תוספת בסך של   –מקורות 

 12,000*48%= 5,760תוספת המס בגין השפעת השינוי  -שימושים 

 ציוד בית הקפה נרשם במחיר מקורי ונתבעו הוצאות פחת.  .3

 .12,000בסך  שנתבעוחיסכון הנובע בגין הוצאות הפחת  -מקורות 

 למחיר הדירה או לחילופין יירשם בשימושים.  ףוסמס רכישה ייו -דירה .4

 ירשם כהתחייבות. –משכנתא 

ייווסף לסכום הדירה יירשם הסכום ששולם בפועל וינוטרל סכום השיקים  -שיפוצים

 הדחויים )ניתן לרשום את מלוא הסכום ולרשום שיקים דחויים בהתחייבויות(. 

 ההורים.נרשמת ברכוש  18הדירה שניתנה לילדים מתחת לגיל 

עלות דירה  4,200,000בתוספת  875,000סכום הדירה שניתנה לילדים  – דירות בתל אביב

 סכום שיפוץ ששולם בפועל. 120,000עו"ד + תוספת של  21,000מס רכישה +  310,000+ 

  ₪ 5,526,000סה"כ 
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 כהתחייבות 1,050,000 –הלוואת בלון 

 ירשמו כנכס  100,000+  250,000עלות מכוניות חדשות   –מכוניות  .5

 הפסד הון ממכירת מכונית בשימושים

 350,000 –מכונית 

  50,000*90% -90,000=45,000שימושים =  

 ריבית על פיקדון .6

 700,000פיקדון י.פ 

 1.05*1.05*1.05*1.05*1.05*700,000=  850,854י.ס.  ןפיקדו

 50,854   ריבית 

  15%שיעור המס  

  7,628  מס 

 50,854ריבית  –מקורות 

 7,628מס  –שימושים 

 1,000,000 בשקלים י.פ -פיקדון חשבון בשוויץ .7

 100,000 ריבית

 (200,000) משיכה

 900,000 י.ס

ובתוספת  ₪ 3,675,000)ההון ללא הפיקדון הינו  ₪ 4,675,000 – 12/2011הון לתאריך 

 (4,675,000הינו בסך של  12/2011ההון ל ₪ 1,000,000פיקדון בסך של 

 .₪ 900,000 – 12/2015צהרת הון פיקדון בה 

 200,000בסך של  ןמשיכה מפיקדו –מקורות  

 נסיעות לחו"ל: החלק המוכר כלול בשומה העצמית של מר ירמיהו.  .8

  ₪ 122,000=174,000-52,000החלק הלא מוכר 

 122,000 –שימושים 

 ולכן אין לרשום את שהופקדה בחשבונולפי הנתונים נרשם סכום המשכורת  -משכורת .9

 סכומי ההפקדות ואין משמעות במקרה כזה גם לזקיפה ולכן אין צורך לבצע תיאום.

 727,000משכורת  – מקורות

 1,490,000קליניקה מר ירמיהו  – מקורות .10

  310,000 –הכנסות גב' ירמיהו     

 .210,000 –מס מר ירמיהו  – שימושים

 51,504=  48%*  107,300החלק הלא מותר  –ביטוח לאומי  

   90,000 -גב' ירמיהו יש להפחית את החוב למ"המס 

 .₪ 55,000מס בגין תיאום הוצאות  - שימושים-ביקורת שומה .11

קבלת סכום מחו"ל: יש לדון בקבלת ההסבר, אילו ראיות ייחשבו כמניחות את הדעת.   .12

 דיון על מי נטל הראיה. חובה הסתמכות על פס"ד, ביניהם ע"א אליהו רום, יצחק דגן.
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 נקודות 15 –ניהול ספרים  – 3שאלה פתרון 

 חלק א 

עפ"י  .)ג( בתוספת ג'2עובדים הוא ינהל לפי סעיף  3מאחר והקמעונאי הנ"ל מעסיק  יש ליקוי. .1

)ג( להוראות ניהול ספרים חייב מי שמפעיל קופה רושמת לנהל ספר צ'קים ולרשום בו 7סעיף

 6מהפטור שנקבע בסעיף  תנוליהלא יוכל )הוא בסוף כל יום את פרטי הצ'קים שנתקבלו. 

 נק'( 2) .((ד)2בתוספת ג' לקמעונאי קטן שמנהל ספרים לפי 

ימים  3( להוראות ניהול ספרים חייבים לרשום בספר הקופה בתוך 1)20. עפ"י סעיף יש ליקוי .2

 נק'( 2) מיום ביצוע הפעולה.

חייב היצרן לציין  ₪ 3,050)ב( לתוספת א' על מכירה במזומן מעל 5)א(, 5. עפ"י סעיף יש ליקוי .3

 נק'( 2) מס' ת"ז של הלקוח.

. סוכן של יצרן הוא סיטונאי שצריך לנהל ספרים עפ"י תוספת ב'. עם מחזור של אין ליקוי .4

)ד( הוא פטור 2)א(. עפ"י סעיף 2 סעיף לפיספר תנועות מלאי הוא חייב לנהל  10,000,000₪

 נק'( 2)מניהול ספר תנועת מלאי במידה והספר מנוהל ע"י מרשהו. 

לאותה  3. טכנאי אלקטרוניקה הוא בעל מקצוע חופשי עפ"י תוספת ה', עפ"י סעיף אין ליקוי .5

 הוא פטור מניהול ספר לקוחות דרך קבע, תוספת אם הוא גובה את הכסף עם מתן השירות

 נק'( 2) .)שכן אין חובה לרשום חיוב וזיכוי של אף לקוח(

 חלק ב

ים כבלתי קבילים בשל אי ניהול סרט קופה רושמת, ב)ב(, אם נקבעו הפנקס145ע"פ סעיף  .א

 נק'( 2) לא ניתן לערער על כך. –מקום שהיה צריך לעשות כך 

לפקודה יש הבחנה בין מי שלא ניהל פנקסים קבילים, ללא תלות אם היה חייב  33בסעיף  .ב

 )ב( חלק ראשון(, ובין מי שהיה חייב לנהל פנקסי33)א(, 33לנהל פנקסי חשבונות או לא )

)ב( חלק 33חשבונות ולא ניהלם או שנמצאו בלתי קבילים או שלא ביסס עליהם את הדו"ח )

 נק'( 3) )ד( (.33)ג(, 33שני, 
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 נקודות 20 – ניכויים וגביה – 4פתרון שאלה 

בצו מס  1בכל התשובות תחילה אנו בודקים אם חלות תקנות ספציפיות היות וע"פ סעיף  הערה:

תשלומים בעד שירותים תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה(  שמגדיר " הכנסה ) קביעת

לפי דין " נאמר בסוף הסעיף : "....למעט תשלומים שעליהם חלה חובת הניכוי במקור או נכסים

 ......"אחר

בהגדרת תשלומים בתקנות מ"ה )ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה מתכת חשמל  .1

הוא באותו ענף  המזמיןהתשלום הוא כאשר עיקר עיסוקו של  אלקטרוניקה והובלה( נאמר כי

( או שהמזמין הוא חבר בני אדם שעיקר עיסוקו עבודות הלבשה, )במקרה זה עבודות מתכת

עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה. אבנר לא עוסק באחד 

שעיקר  אינו חבר בני אדםהעיסוקים לעיל. בנוסף אבנר לא נכלל בהגדרת "מזמין" שהרי הוא 

 קטרוניקה.עסקו עבודות הלבשה, עבודות מתכת או עבודות חשמל ואל

גם תקנות מ"ה )ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים( לא חלות על אבנר היות ועל פי 

ולכן בשנים  אין לו מחזורים בשנים קודמותא , מדובר בעסק חדש ולכן 2הסייג בתקנה 

. לפיכך לא חלה חובת ניכוי לא היה חייב בכפולהקודמות לא היה חייב בניכוי מס במקור ו 

   נק'( 4)בנר.  במקור על א

עבור יצירה  .170דיון בתחולת סעיף החברה שילמה לחוסה עבור ביצוע יצירות אומנותיות.  .2

לצו מס הכנסה )קביעת שכר סופרים  1" ע"פ סעיף שכר סופריםאומנותית שעונה להגדרת "

 כהכנסה( .

ס מ 2014בשנת -בהנחה שלחוסה אין אישור על ניכוי במקור ינוכה מהתשלומים מס מרבי

 נק'( 3) .48%בשיעור 

. לפי  1992על המוסד חלים הוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד( התשנ"ב  .3

 10, או שמעסיק מעל ₪ 500,000מוסד שמחזורו עולה על  –)א( להוראות לעיל  2תקנה 

 מועסקים, חייב לנהל לכל שנת מס מערכת חשבונות ע"פ שיטת החשבונאות הכפולה.

ובת ניהול חשבונאות כפולה לצורך צו מ"ה )קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים לגבי ח

קובע המחזור ע"פ ניהול ספרים כלומר המחזור של שנה קודמת  –   1977-כהכנסה(, התשל"ז

 וכו' 

( שזה הסייג של צו מ"ה )קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים 3א )2רק לגבי  תקנה 

שנים  3שמדבר על  יציאה מחובת הניכוי במקור בודקים אם ב  1977-כהכנסה(, התשל"ז

שקדמו לשנת המס שלפני שנת המס שבה משתלם התשלום לא עלה מחזור עסקיו  של המוסד 

הציבורי על הסכום הנקוב בתוספת ג' אלא אם כן העסיק בכול אחת משנות המס כאמור, 

 מועסקים.  10-למעלה מ

קור מתשלומים עבור נכסים שאינם ניירות ערך ושמכירתם אין תקנה ספציפית לגבי ניכוי במ

יוצרת רווח הון בידי מקבל התשלומים ולכן יש לבחון האם תקנות מ"ה )ניכוי מתשלומים 

 בעד שירותים או נכסים(  חלות. 

לפי תקנות מ"ה )ניהול פנקסי חשבונות בידי מוסד ציבורי( כאשר המחזור של המוסד קטן מ 

לנהל הנה"ח כפולה,   כאשר הדגש הוא  חייב עובדים, אינו 10ק פחות מ או שמעסי ₪ 500,000

"  לנהל כפולה  בפועל למרות שאינו התנדבעל חובת הניהול ולא משנה העובדה שהמוסד "

 החיוב על פי הוראות ניהול ספרים.חייב כפי שמצוין בשאלה. הדגש הוא על 
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שקדמו לשנת המס  -2012,2011,2010 ( קובעת כי במידה ובכל שלושת השנים3א)2תקנה  -סייג

עובדים והמחזור היה נמוך מהתקרה בתוספת ג' לא  10-המוסד העסיק פחות מ 2014שלפני 

 לפיכך התקנה לא חלה ולא חלה חובת ניכוי במקור על המוסד הציבורי.תחול חובת ניכוי.  

 נק'( 6) 

י שימוש ברכב שהועמד ( )א( לפקודת מס הכנסה הגדרת משכורת כוללת שוו2)2על פי סעיף  .4

 . ₪ 24,000=   ₪ 2,000חודשים כפול  12הינה בסך  2014לרשות עובד. זקיפת שווי הרכב בשנת 

( חלות על משכורת. כך שעל המוסד לנכות מס על ניכוי ממשכורת ומשכר עבודהתקנות מ"ה )

 "מעביד המשלם לעובד משכורת.....ינכה ממנה מס בעת –)א( 3סכום זה כנקבע בתקנה 

תשלום  לכל משכורת חודש, מס כמפורט בתוספת א". תוספת א מפרטת את חישוב המס שיש 

 לנכותו ממשכורת חודש.    

על המוסד לנכות מס בגין זקיפת שווי הרכב שמהווה כאמור הכנסת עבודה בידי המנכ"ל בסך 

 ,  בכול חודש.₪ 960ששווה  48כפול %  ₪  2000

)ז( לפקודת 3לפקודת מ"ה, חבר בני אדם שחל עליו סעיף ב 181לגבי הוצאות רכב, ע"פ סעיף 

( לפקודה( חייב לשלם מקדמות בשיעור 2)9מ"ה )במקרה שלנו מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 

לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות רכב(  3על הוצאות עודפות שאינן מוכרות לפי תקנה  90%

ת החזקת רכב בשל רכב שהמעביד הוצאוצמוד כל לפקודה. כשמדובר ברכב  31מכוח סעיף 

כלומר: אין הוצאות עודפות ואין חובת תשלום במלואן.  העמיד לרשות עובדו, יותרו בניכוי

 נק'( 5) (.1.1.2008מקדמות ) ע"פ תיקון הסעיף מיום 

לפקודה חובת ניכוי    164ע"פ סעיף   -לגבי ההלוואה, שהעמידה החברה לרשותו של עמיר  .5

לם או אחראי לתשלומה של הכנסת עבודה .....או של סכומים במקור חלה על כל המש

 )ב( והמהווים הכנסה בידי מקבלם.....18ותשלומים שחל עליהם סעיף 

)ב( לפקודה מדבר על "הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית, או תשלומים 18סעיף 

 76משמעותה בסעיף אחרים שמשלמת חברה שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם כ

 (...".9)32לאחד מחבריה שהוא בעל שליטה כמשמעותה בסעיף 

אמנם עמיר עונה על הגדרת בעל שליטה בחברת מעטים, אולם מדובר בהלוואה ולא בתשלום  

 נק'( 2) שמהווה הכנסה בידי עמיר ולכן לא חלה חובת ניכוי במקור על החברה.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 נקודות.  15 -לים אתיקה ופלי – 5פתרון שאלה 

 נק' 8 –פלילי -חלק א 

 :את אביב ניתן להאשים בסעיפים הבאים

 נק'( 1) .פסילת ספרים בשל אי רישום תקבול. סעיף אזרחי ולא פלילי - ב)א(145ס' 

 נק'( 1)אי התייצבות לדיון/חקירה  - (2)216ס' 

כי אביב לא  -רשות סירוב לקבל הודעה/ הזמנה לדיון שנשלחה לו )סעיף אישום - (3)216ס' 

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

 נק'( 1) על הכנסותיו 2014אי הגשת דוח לשנת  - (4)216ס' 

 נק'( 1) השמדת מסמכים בעלי ערך לשומה )מחברת ההזמנות שקרע(. - (6)216

יסוד עובדתי זהה, כלומר העלמת בשני הסעיפים מדובר על  - (5)220לבין ס'  217התלבטות בין ס' 

(, או כוונה ומזיד )ס' 217הכנסות. השאלה וההתלבטות היא מה היסוד הנפשי: האם רשלנות )ס' 

 נק'( 2)(. יש להתלבט ולנמק 220

 :את שלומי, רואה החשבון, ניתן להאשים בסעיפים

העובדתי והן את סיוע לאדם להתחמק ממס. רק אם ניתן יהיה להוכיח הן את היסוד  - (4)220ס' 

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

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

 

 

 נק' 7 –אתיקה  –חלק ב 

 נעברו מספר עברות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ מס

שנים בייצוג נישומים אלא רק  5ין לו וותק של יוסי לא יכול היה לאמן את בני, שכן א - (2)11ס' 

 נק'( 1) של שנתיים.

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

 נק'( 1) בפרסום שעשה יוסי באינטרנט ובהטבות שהבטיח.

הפנסיה שקיבלה מבלי שבדק ליוסי אסור היה להציע לאשתו של גדי לפרוס את כספי – )א(14ס' 

את השלכות העניין ומבלי שהתייעץ מראש. זו התנהגות שאינה הולמת יועץ מס. על יוסי  לנהוג 

 נק'( 1) במהימנות, בנאמנות, בזהירות וביושר,  הן כלפי הלקוחות והן כלפי רשויות המס.

ת שלהם, בינם לבין בני ויוסי צריכים לשמור על סודיות ואסור להם לדבר על הלקוחו -)א(15ס' 

 נק'( 1)עצמם ועם בני משפחתם בארוחות המשפחתיות 

ליוסי אסור היה להעסיק את רותי, שכן לפי הסעיף ליועץ המס אסור להעסיק  במשרדו  - )ד(14ס' 

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

, שכן יוסי לא רשאי 11סעיף הוא לא התמחה אצל מאמן כמשמעותו ב -( 4)א()10סעיף עבר על 

 נק'( 1) לאמן, ולכן ההתמחות של בני אינה כדין.

 רותי

רישיון יעוץ המס של רותי נשלל ולכן יש לבדוק האם היא המשיכה בתקופת השלילה  - 9סעיף 

, שכן אסור לאדם לעסוק בייצוג אלא אם 9לייצג לקוחות. אם המשיכה לייצג הרי שעברה על סעיף 

 נק'( 1) הרשום בפנקס עם רישיון בר תוקף. כן הוא יועץ מס

 

 


