
 נקודות.  30 - מיסוי יחיד – 1פתרון שאלה 

נדרש 1

ניקודביאורסכוםהכנסות מיגיעה אישית

13ביאור א'101,770הכנסה מעסק

60,0001הכנסה ממשכורת

161,770סך הכנסה חייבת בשיעורי מס רגילים :

1ביאור ב'3,070הכנסות 3)ט( סיווג כדיבידנד 

1ביאור ג'120,000הכנסות משכ"ד למגורים

1הכנסות מהשכרת מבנה בארה"ב פטורות מכח סעיף 14)ב( לתושב ישראל לראשונה

הניקוד המופיע לעיל יינתן הן על שיבוץ נכון של ההכנסה בקטגריה המתאימה והן על קביעת 

שיבוץ נכון של ההכנסה הכולל שגיאה של גובה ההכנסה יפחית חצי מהניקוד

רישום נכון בטבלה ללא פירוט הסבר בביאורים יפחית חצי מהניקוד של הסעיף 

גובה ההכנסה הנכון

הכנסות פטורות

חישוב הההכנסה החייבת
הילרי

הכנסות חייבות בשיעורי מס רגילים

הכנסות חייבות בשיעורי מס קבועים

 
ביאורים

ניקודהסבר/חישובביאור א

1,000,000מחזור הכנסות

הוצאות מותרות :

0.5הסבר 150,0001שכירות משרד

0.5הסבר 723,0002משכורות

0.5הסבר 5,0003ביטוח נזקים

1הסבר 1,2604הוצאות טלפון סלולרי

1,0000.5הוצאות ריבית

1הסבר 2,0805תשלום לביטוח לאומי

882,340סך הוצאות מותרות

117,660

2הסבר 3,0006ניכוי בשל ביטוח מפני אובדן כשר עבודה

3הסבר 5,2957ניכוי בשל תשלומים לקרן השתלמות

4הסבר 7,5968ניכוי בשל תשלומים לקופת גמל לקצבה

15,890סך הכל ניכויים סוציאלים

101,77013הכנסה חייבת מעסק

רווח מעסק לפני ניכויים סוציאלים :

 חישוב הכנסתה החייבת של הילרי מעסק

 



חישובים והסברים :

הסבר 1 - הוצאות שכירות

הוצאות השכירות תקינות. הוצאה לצורך ייצור הכנסה

הסבר 2 - הוצאות משכורת

הסבר 3 - הוצאות ביטוח נזקים

הוצאה ביצור הכנסה 

הסבר 4 - הוצאות טלפון נייד

התקנה מאפשרת התרת הוצאות לפי הנמוך מבין מחצית ההוצאה או 1260 ש' לשנה

הסבר 5 - הוצאות ביטוח לאומי

סעיף 46 מתיר ניכוי בשיעור 52% מהתשלומים נטו לא כולל קנסות ולאחר החזרים. ראה חישוב 1

ניכוי בשל ביטוח לאומי :

          6,000תשלום ברוטו

             500בניכוי קנסות

1,500בניכוי החזרים

4,000תשלום נטו

52%

2080

הסבר 6

ניכוי בשל ביטוח כנגד אובדן כושר עבודה :

117,660הכנסה חייבת מעסק לפני ניכויים סוציאלים

3.5%

4,118תקרת ניכוי

הנמוך3,000תשלום בפועל

הסבר 7

ניכוי בגין קרן השתלמות:

סך תשלומים ששולמו כלקרן השתלמות של

10,000הילרי
10,000

ההכנסה הקובעת , הנמוך מבין:2,942בניכוי שיעור בגובה 2.5% מההכנסה הקובעת

117,660הכנסה מעסק 

263,000תקרה

       5,295          5,295תקרה של 4.5% מההכנסה הקובעת

          5,295הניכוי המותר בגין קה"ש הילרי :

יש לכלול רק את הוצאות המשכורת למורים לרבות ההפקדות לקופ"ג. 

הוצאות המשכורת המשולמות למטפלת אינן מותרות בניכוי . פס"ד ורד פרי.

 



הסבר 8

ניכוי בשל תשלומים לקופת גמל לקצבה

מדובר בעמית שאינו מוטב כי סך הפקדות ששולמו בגינו לקצבה נמוך מ-17,779

להילרי גם הכנסות מעבודה וגם הכנסות שאינן מעבודה

ניכוי בשל הכנסה מעבודה

60,000הכנסה מעבודה

50,000הכנסה מבוטחת

10,000הכנסה שאינה מבוטחת

5%שיעור הניכוי המתייחס הכנסת עבודה

500ניכוי  המתייחס להכנסת עבודה

ניכוי בשל הכנסה מעסק

147,000הכנסה מזכה

87,600הכנסה מזכה כעצמאי

13.1%שיעור יתרת ההפקדה

1.1%שיעור ההפקדה העולה על 12%

8.1%שיעור הניכוי

87,600הכנסה מזכה כעצמאי

7,096ניכוי המתייחס להכנסה כעצמאי

7,596סך הניכוי

(12,000-500)/87600=

147,000/177,660

147,000-60,000=

1.1%+7%=

 
הכנסות 3)ט(ביאור ב'

שיעור ריבית 3)ט( הינו 4.07% בשנת 2015

שיעור ריביית על הלוואה 1%

שיעור הפרש 3.07%

חייב לפי 125ב'100,0003,070*3.07%= 

הכנסה מהשכרהביאור ג'

הילרי קיבלה הלוואה מחברה בשליטתה בריבית הנמוכה מהקבוע בסעיף 3)ט(. 

מאחר ונתון כי הילרי אינה עובדת בחברה יש לסווג את ההכנסות כדיבידנד

המסלולים האפשריים הם מסלול ה-10% על הברוטו של 

120,000 לפי סעיף 122 או לפי מסלול רגיל החייב במס לפי 

שיעורי המס הקבועים בסעיף 121 ואשר מתחילים ב-30% 

מאחר ולא מדובר על הכנסה מיגיעה אישית

מאחר והמס המחושב במסלול ה- 10% הינו 12,000 ואשר 

נמוך מהמס החל לפי מדרגות 30%*100,000 עדיף לבחור 

במסלול ה-10%

יש לשים לב כי ההפסד מהשכרת המבנה יכול להתקזז רק 

מאותו בניין לפי 28)ח(. אך מאחר ומצאנו כי שיטת המיסוי 

העדיפה היא לפי 122 אין רלוונטיות לקיזוז ההפסד
 

 

 

 

 

 



 

נדרש 2

ניקודהסברסכוםהכנסות חייבות בשיעורי מס רגילים

   161,770סך הכנסות מיגיעה אישית 

1   161,770סך הכנסות חייבות בשיעורים רגילים

2     36,456מס לפי מדרגות 121 : 

זיכויים:

סעיף 34 +36       2.255,886תושב + נסיעות

סעיף 36א       0.51,308אישה

סעיף 40       37,848ילד פעוט בשנת הולדתו השלישית להורה יחיד 

סעיף 40       12,616חד הורית

1סעיף 35       1.754,578עולה חדשה

1סעיף 46          700תרומה לפי סעיף 46

       1,892זיכוי הפקדה לקופת גמל לקצבה

          420זיכוי הפקדה לביטוח חיים

     25,247סך הכל זיכויים 

     11,209מס לאחר זיכויים

הילרי ניצלה את כל הזיכויים המותרים. לא נותרו לו זיכויים נוספים

1       3,070הכנסות 3)ט( - דיבידנד

921מס בשיעור 30% לפי סעיף ב'125

120,0001הכנסות מהשכרת דירה למגורים

12,000מס בשיעור 10% לפי סעיף 122

הילרי

13     24,130סך הכל חבות המס לשנת 2015

1

2

הכנסות חייבות בשיעורי מס קבועים

3

 



חישוב זיכוי בשל ביטוח חיים והפקדות לקופות גמל לקצבה

סך הפקדות לקופות גמל לקצבה

        12,000עמית עצמאי

         7,596-נוצל עמית עצמאי לניכוי

4,404          

          1,000בתוספת הפקדה כעמית שכיר

          5,404סך הפקדות לקופ"ג לצורך חישוב הזיכוי

חישוב הסכום שבשלו ינתן הזיכוי:

תקרה 60,000104,400ההכנסה המזכה בהכנסת עבודה 

7%

4,200          

117,660

-60,000

57,66057,660הכנסה אחרת בניכוי הכנסת מעבודה

5%

2,883          

          7,083סך הסכום שבשלו ינתן זיכוי

ביטוח חייםקצבה

קטן מ-2,000       54041,679

35%25%

1892420           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נקודות.  20 -הצהרת הון  – 2פתרון שאלה 

 השוואת  הון דוח   

 31/12/15ליום  תהון מתוקנ הצהרת

 31.12.2015   31.12.2011  ביאור   

  3,150,000   1,800,000  1  דירות מגורים

 1,131,200    520,000  3,9  הון בעסק

 300,000    197,000  5  ניירות ערך

 807,000    670,000  5 קופ"ג ותוכניות חיסכון

  507,000    507,000    תכשיטים ורכוש

 (500,000)    -  1  משכנתא

  5,395,200   3,694,000     סה"כ

  5,395,200 31/12/15ליום  הון

 3,694,000 11/31/12ליום  הון

 1,701,200  יטון()ק גידול

 שימושים

 1ביאור   310,000   מס רכישה

 1ביאור   35,000   ריבית משכנתא

 4ביאור   105,000   נסיעות לחו"ל

 5ביאור   63,750  מס רווחי הון מני"ע

 6ביאור   54,000   הפקדות לקצבה 

 7ביאור   611,000  מס שומה עצמית

 9ביאור   5,000   מס מכירת מזגן

 1,183,750    סה"כ

 מקורות

 2ביאור   380,000   פחת ציוד 

 3ביאור   43,200  טעות בספירת המלאי

 5ביאור   255,000   רווח מני"ע

 5ביאור   20,000  רווח שטרם מומש בני"ע

 6ביאור   83,000 רווח שטרם מומש חסכונות

 7ביאור  1,800,000   הכנסות מעסק

 7ביאור   182,200  הכנסות משכורת

 8ביאור   7,860   מסהחזר 

 9ביאור   20,000   רווח הון מזגן

 9ביאור   37,000   פחת מזגנים

 2,828,260    סה"כ

 56,690    גידול

 יש לדון באפשרויות ובהשלכות. למחיה הנותר סכוםה

  



 דירות מגורים .1

 (1,800,000+1,200,000) 3,000,000    דירות מגורים 

  2015רק הסכום ששולם בשנת  -  150,000 ירהלמחיר הד ושיפוצים ששולמו ייווספ

 3,150,000   סה"כ דירות מגורים

 התחייבויות

  500,000    משכנתא

  שימושים

 500,000(*1+2*0.35=)535,000 35,000    ריבית משכנתא

  310,000     מס רכישה

 מקורות .2

     4*10%*950,000=380,000  2012-2015פחת ציוד שנים 

 תיקון הון בעסק .3

 54,000*80%=  43,200   לאי שלא נספר לפי עלותמ

 43,200+1,025,000=1,068,200  31.12.2015תיקון הון בעסק עקב מלאי 

 43,200 תוספת הכנסה -הגדלת מ.ס. מקורות

  אין המס טרם שולם. שימושים

 137,000-32,000=105,000החלק הלא מוכר  שימושיםנסיעות לחו"ל  .4

 197,000  י.פ   ניירות ערך .5

 240,000  קניות      

 20,000  רווחים     

 PN (157,000)מכירות 

 300,000   י.ס    

 412,000-157,000= 255,000ע רווח מני" מקורות

 20,000רווח שטרם מומש 

  25%*255,000= 63,750מס בגין ני"ע  שימושים 

 670,000+54,000+83,000=  807,000  - 31.12.2015קופות גמל וחסכונות ליום  .6

 .₪ 54,000  - 2012-2014הפקדות קופת גמל  -שימושים 

 . ₪ 83,000רווחים שטרם מומשו   -מקורות  

 .₪ 1,800,000הכנסות מעסק של מר אביב   מקורות .7

 190,000 -7,800=182,200הכנסה ממשכורת של גב' אביב  

 .₪ 611,000מס לפי שומה עצמית  שימושים

 קורותהחזר מס. חישוב החזר המס במ –מקורות  .8

 .₪ 190,000הכנסות גב' אביב: משכורת כולל שווי שימוש בסך של 

 חישוב ההטבה:

 (60%*  190,000) ₪ 114,000סכום המשכורת במשמרות : 

 הקטנת הסכום הזכאי להטבה:

 190,000    משכורת מאת המעביד :

 128,400בניכוי תקרת משכורת במשמרות המזכה בהטבה : 



 61,600   ת :הקטנת סכום המשכורת במשמרו

 (114,000-61,600)  52,400סכום הזכאי להטבה: 

 15%שיעור ההטבה : 

 .₪ 7,860החזר המס : 

  –מקורות   .9

רווח   ₪ 100,000ורכישה של  120,000תזרים המזומנים לאותו יום קבלה של  - רווח הון

תידחה  . יתרת רווח ההון96אינו נדחה לפי סעיף  ₪ 20,000. רווח הון של 20,000הון של 

 .96ע"פ סעיף 

  -פחת

 .₪ 30,000 –פחת מזגן ישן 

 לשנה לפי חישוב כדלקמן: ₪ 7,000 –פחת מזגן חדש 

  100,000-(100,000*70%=)  30,000מכירת מזגן חישוב רווח הון שידחה 

 . 100,000-30,000=70,000חישוב עלות חדש 

 .₪ 7,000אחת  2015לשנת  10%הוצאות פחת 

 .₪ 20,000בסך של  96לפי סעיף  הרווח הון שלא ניתן לדחיימס בגין  – שימושים

20,000  *25%  =5,000 ₪. 

 לפי עלות(. )₪ 100,000מזגן  –31.12.2015תיקון הון בעסק 

 

 (3)לאחר סעיף  1,068,200 – 31.12.2015סה"כ הון בעסק 

 )מזגן(   000100,            

            1,131,200 

 

 : 3נדרש 

כום אינפלציוני ישנה אופציה לא לדחות את כל רווח ההון. במקרה  בו עלה כאשר נוצר ס

 המדד עדיף כיום לדחות את רווח ההון הריאלי בלבד. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נקודות.  15 -ניהול ספרים  – 3שאלה פתרון 

 נקודות לכל סעיף בשאלה( 2)נקודות  12 –חלק א 

 10שר לנישום לספור את המלאי בעסק עד )ב( להוראות ניהול ספרים מאפ26סעיף  ליקוי.אין  .1

 ימים לפני או אחרי יום המאזן מבלי להודיע על כך מראש לפקיד השומה.

להוראות ניהול ספרים,  החובה לנהל ספרים חלה רק על מי שיש ( א)2. עפ"י סעיף אין ליקוי .2

( 6)2( לפקודה. מאחר וההכנסה במקרה זה היא לפי סעיף 1)2לו הכנסות שמקורן בסעיף 

 לפקודה, אין חובה לנהל ספרים.

קיימת חובה להוציא שובר קבלה לגבי כל להוראות ניהול ספרים  )א(17. עפ"י סעיף יש ליקוי .3

 להוראות ניהול ספרים כוללת גם שיק 1הגדרת תקבול בסעיף  תקבול בסמוך לביצוע הפעולה.

 (.1ב)א()145י ס' ושטר. מאחר והחברה לא נהגה כך, פקיד השומה יפסול את ספרי החברה לפ

להוראות ניהול ספרים כוללת גם שיק ושטר. בפסק דין  1הגדרת תקבול בסעיף  .יש ליקוי .4

  גנדימהווה תקבול. גם בפסק דין  ןנקבעה הלכה פסוקה לפיה שטר ביטחו  שרותי גרר אזור

מיד עם קבלתו. פקיד השומה  חוזרים ומציינים הלכה זו. אשר על כן, יש להוציא שובר קבלה

 (.1ב)א()145יפסול את ספרי החברה לפי ס' 

באותה תוספת לא נקבעה חובה לניהול  קמעונאי מנהל ספרים על פי תוספת ג'. אין ליקוי. .5

 תעודת משלוח.

)ד( להוראות ניהול ספרים, כאשר בעל עסק מנהל דוחות כלשהם 25. על פי סעיף אין ליקוי .6

 ים בלבד.שנ 3לצרכים פנימיים, עליו לשמור אותם לתקופה של 

 

 נקודות 3 – בחלק 

קובע כי אם הנישום פנה אל פקיד שומה בבקשה לקבל  )א( + )ב( להוראות ניהול ספרים3סעיף 

חודשים או יותר מתחילתה של שנת מס כלשהי, ולא קיבל תשובה עד  3הקלה בניהול הספרים 

תנאים לתחילת אותה שנת מס, רואים את בקשתו כמאושרת במלואה )לאותה שנה(. לכן ה

הנישום  2016במהלך שנת אינם רלוונטיים, ו 01.02.2016שהוסיף פקיד השומה במכתבו מיום 

  .רשאי לפעול כפי שביקש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נקודות.  20 - ניכויים וגביה – 4שאלה פתרון 

צו מס הכנסה )קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים ב 1סעיף ובסיפא של היות  הערה:

: "....למעט קבע" נתשלומים בעד שירותים או נכסיםשמגדיר " 1977 -התשל"ז , כהכנסה(

בכל התשובות הקשורות לניכוי , ......"לפי דין אחרתשלומים שעליהם חלה חובת הניכוי במקור 

  .תחילה  אם חלות תקנות ספציפיותיש לבדוק  במקור, מס 

ד עבודות בנייה שיעור הניכוי במקור נקבע בהתאם לתקנות מ"ה )ניכוי מתשלומים בע .1

מקבל שכן הוא והובלה(. ג'קי עונה על הגדרת קבלן שבצו ודניאל עונה על הגדרת מקבל שבצו 

מכיוון שדניאל משלם  מהתקבולים  –(1)ב( )2תשלום בעד עבודת הובלה בעד קבלן. לפי תקנה 

 מכיוון שדניאל לא הגיש דוחות שהיה. 17%מקבלים היה עליו לנכות  4  -שמקבל מג'קי, ל

 .27%כך שיעמוד על  10%  - שיעור הניכוי יגדל  ב)ג( 2לפי תקנה  ,חייב בהגשתם

 נק'( 2)

 1979 –תקנות מ"ה )ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית( התשל"ט  .2

 . 20%קובעות כי חקלאי המשלם בעד עבודה חקלאית ינכה 

  הוא מקבלשכן יובב מוגדר בצו כ "ראש קבוצה"  -₪ 500,000תשלום ליובב בסך של  .א

 התוצרת של שמשון. ה שלתשלומים בעד עבודה חקלאית של שירותי עיבוד והובל

בהגדרת משלם בצו נכלל גם חקלאי המשלם לראש שכן שמשון מוגדר בצו כ"משלם" 

  קבוצה בעד עבודה חקלאית.

שומה כי ניהל פנקסים קבילים יובב אישור בכתב מפקיד הל)ג(, היות ואין 2לפי תקנה 

מהשיעורים  10% –והגיש את כל הדוחות שחויב בהגשתם, ינוכה מס בשיעור הגדול ב 

 ₪ 150,000. שמשון ינכה מהתשלומים ששילם ליובב סך של 30%דהיינו  ,שנקבעו בתקנות

 נק'( 2) 150,000=  30%*  500,000לפי החישוב הבא: 

 .ודה חקלאית כוללת גם הובלה של תוצרת חקלאיתעב - ₪ 50,000תשלום ליובב בסך של  .ב

 נק'( 1) 15,000=  30%*  50,000כדלקמן:  30%גם מתשלום זה יש לנכות  ,לכן

 ,הוא משלם לשחרשכן שמשון מוגדר כ "משלם"    - ₪ 80,000תשלום לשחר בסך של  .ג

בעד המשלם  ,)ב( לתקנות2בעד תוצרת חקלאית. על פי  סעיף  ואמגדל הזיתים. התשלום ה

. הואיל ולשחר קיים אישור על ניהול ספרים ואין לו אישור על 5%תוצרת חקלאית ינכה 

 4,000כלומר   ₪ 80,000מסך של  5%שיעור ניכוי במקור, שמשון ינכה מהתשלום לשחר 

 נק'( 2). ₪

צו מס הכנסה )קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים א ל2סעיף  .3

לא יראו כתשלומים בעד ..." :כי ,בין היתרקובע, "  סייגשכותרתו " 1992-גכהכנסה(, התשנ"

בכל אחת משלוש שנות המס  לא עלהמסחר ביהלומים, מאת משלם יחיד שמחזור עסקו 

מס אי החיוב בניכוי שלפני השנה שבה משתלם התשלום, על הסכום שנקוב בתוספת". כלומר, 

חייב לנכות יהונתן על מנת לדעת אם  .כפולהה הספרים בשיט תלוי בחובת ניהול ובמקור אינ

המרביים  כומיםהסעל עלו  2012עד וכולל  2010ם בשנים המחזורי םלבדוק איש במקור מס 

נמוכים  של יהונתן המחזורים בעסק .2012עד  2010שנים לגבי ההתוספת לצו  יםהנקוב

 קור מהתשלום לרביד.חייב לנכות במלא יהיה יהונתן ולכן  מהמחזורים הנקובים בתוספת. 

 נק'( 2)



 1993 -תקנות מס הכנסה )ניכוי במקור ממשכורת ומשכר עבודה(, התשנ"ג )א( ל3תקנה לפי  .4

מעביד המשלם לעובד משכורת, ינכה ממנה מס. הגדרת משכורת כוללת בתוכה שווי שימוש 

 ברכב שהועמד לרשות העובד. 

בגינה ברה צריכה לזקוף לה החשטובת הנאה לשימושה הוא בת חן קיבלה רכב החברה ש .א

ולנכות מס על סכום  1987-שווי רכב לפי תקנות מס הכנסה )שווי שימוש ברכב(, התשמ"ז

 נק'( 1) הזקיפה.

בת חן הוא  ותובו רכשה אשל הרכב לבין המחיר שבין שווי השוק  ₪ 30,000של ההפרש  .ב

י סעיף פל טובת ההנאה הינה הכנסת עבודה של בת חן  טובת הנאה שקיבלה מהמעביד.

החברה צריכה לנכות לה מס במקור משכרה בגין טובת )א( 4. על פי תקנה ( לפקודה2)2

 נק'( 2) ההנאה.

 נק'( 1) .בת חן משלמת לחברה על רכישת הרכבאין חובת ניכוי מס במקור מהתשלום ש .ג

( לפקודת מס 1)ד( )91החברה צריכה לשלם מקדמות על רווח הון בידיה וזאת ע"פ סעיף  .ד

 נק'( 2) יום בגובה המס כמפורט להלן: 30תוך הכנסה 

 86,000    תמורה

 (46,000) יתרת מחיר מקורי 

 40,000  רווח הון  

  26.5%  מס חברות  

  10,600   מקדמת המס

 להלן פירוט התשובות: .5

)ב( שיעור המקדמות ייקבע על פי היחס שבין סכום מחזור העסקאות של 175סעיף לפי  .א

 עת לבין המס שחויב לאותה שנה על אותו מחזור.הנישום בשנת המס הקוב

 שומה הכנסת הנישום עד אחד   י"השנה הקובעת" היא שנת המס האחרונה שלגביה נ

. 2014השנה הקובעת בשאלה היא שנת  ,בינואר של שנת המס ...". כלומר, לצורך העניין

ין המחזור ברוטו )א ואהמקדמות ה שיעור לפיו יחושבשלפיכך, מחזור העסקים 

 .₪ 5,000,000 -2014רלוונטיות להוצאות( בשנת 

 .0.5%=  5,000,000חלקי  25,000=  2015שיעור המקדמות ממחזור העסקאות בשנת 

 נק'( 2)

סך   וא)ב( "מחזור עסקאות" : סך כל העסקאות כמשמעותן בחוק מע"מ ה175לפי סעיף  .ב

ות ציוד ורווח הון( מכיר-)לעניינו  'למעט מכירות שחל עליהן חלק ה ,הכנסות ברוטו

ח ומכ ,כלומר: אין לכלול במחזור העסקאות הכנסות ממכירות ציוד ורווח הון. בנוסף

הקובעות כי  1982-התשמ"ב,תקנות מ"ה )קביעת מקדמות ע"פ מחזור(תוקנו )ב( 175סעיף 

 עליהן שיעורי מס מיוחדים ע"פ סעיפים  יםעל "הכנסה מיוחדת" )מדובר בהכנסות שחל

הכנסות מדיבידנד ב 125לפי סעיף  ,ב( לא יחושבו מקדמות. לעניינו125ב,124א,122

ולכן נחשבות לצורך תשלום המקדמות כהכנסה מיוחדת וגם הן  25%ממוסות לפי שיעור 

)ב( 175ע"פ סעיף  2015לא יכללו במחזור עסקאותיו. לכן ההכנסות שיכללו במחזור בשנת 

 נק'( 2).₪ 3,000,000של סך  , ות בלבדוהצו שהותקן מכוחו הן :הכנסות ממכירות ללקוח



 כי לאחר חישוב המקדמה החודשית ניתן לקזז  קובע )א( 177סעיף  -לגבי הניכוי במקור .ג

 נק'( 1) סכומים שנוכו במקור, ולשלם את היתרה כמקדמה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 דות. נקו 15 -אתיקה ופלילים  – 5פתרון שאלה 

 נק' 8 –פלילי  -חלק א 

 :את ד"ר כהן ניתן להאשים בסעיפים הבאים .א

פתח חשבון בנק ע"ש אדם אחר וכך הסתיר מסמכים וכן עשה  -(5)220( + ס' 6)216ס'  .1

 נק'( 2) .תחבולהבזאת בעורמה ו

 נק'( 1) .2015השמטת הכנסה, שכן לא כלל את התקבולים בדוח שהגיש לשנת  -(1)202ס'  .2

נשלח בגין אי התייצבות לדיון הראשון, שכן  – (2)216לא ניתן להאשים את ד"ר כהן בס'  .3

( 2)216ס' בגין את ד"ר כהן  ניתן להאשים . מפקח ולא ע"י פקיד השומה ע"ילדיון זימון 

 נק'( 1) .וזה אסור בהליך אזרחי , דבר , שכן הגיע לדיון השני אך בחר שלא לענותסיפא

 נק'( 1)השמטת חשבון בנק מהצהרת ההון  - (2)220ס'  .4

בחר לענות אך שיקר שאין לו קשר לחשבון הבנק אם , ל פההשיב תשובה כוזבת בע -(3)202ס'  .ב

 נק'( 1)של בנו 

בחר להגיד את האמת והודה כי לא הוציא חשבוניות בגין אם  -(5)220( + ס' 4)220ס'  .ג

 נק'( 2)התקבולים 

 

 נק' 7 –אתיקה  –חלק ב 

  נעברו מספר עברות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ מס:

לא חודש, כך שאין בידו רישיון בר תוקף ולכן אינו  אמירשל רישיונו איסור ייצוג ללא רישיון:  – )א(9ס' 

 נק'( 1) מי שלא שילם את האגרה במועדה, לא יהיה רשאי לשמש כיועץ מס -)ב(38ס' וכן  .יכול לייצג

לא חודש, כך שאין בידו רישיון בר תוקף  אמיראיסור ייצוג ללא רישיון: רישיונו של  – )א(9ס' 

 נק'( 1) ולכן אינו יכול לייצג

אסור להציע ללקוחותיו שלא לשתף פעולה עם רשויות המס. זו התנהגות שאינה  אמירל- )א(14ס' 

ת וביושר, הן כלפי הלקוחות והן הולמת יועץ מס. על אמיר לנהוג במהימנות, בנאמנות, בזהירו

 נק'( 1) כלפי רשויות המס.

יחיד יהיה כשיר לקבל רישיון של יועץ מס מייצג ולהיות רשום  –( 1)א()10סעיף עברה על נעמי 

בפנקס אם הוא בגיר תושב ישראל או אזרח. נתון שנעמי אינה תושבת ישראל, ולכן יש לבדוק מהי 

 נק'( 1) ה לקבל רישיון.האזרחות שלה ולהחליט אם היא כשיר

, שכן ליועץ מס אסור להעסיק  במשרדו יועץ מס נעמיאסור היה להעסיק את  אמירל - )ד(14ס' 

 נק'( 1) שרישיונו הותלה או בוטל.

אם הרישיון ניתן לבעל הרישיון על יסוד מידע כוזב או  המועצה רשאית לבטל רישיון -(1)ד() 10ס' 

מסר מידע שגוי שכן רועי  .יע טענותיוהזדמנות להשמהרישיון =בעל לאחר שניתנה ל שגוי, וזאת 

 נק'(  1) .אין לו תעודת בגרות מלאה כפי שמסר



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

 נק'( 1) ובהטבות שהבטיחה. רות

לה לדבר על הלקוחות שלה עם ואסור  צריכה לשמור על סודיות רות -(2)13ס' + )א(15ס' 

מאסר שנה הוא )א( 15או מסמך בניגוד להוראות ס'  בגין גילוי ידיעההעונש הצפוי לרות חברתה. 

 נק'( 1)או קנס. 


