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 2019קיץ מועד  –הבחינה בדיני מסים ג' פתרון 

 

 נקודות 30 - מיסוי יחיד – 1פתרון שאלה 
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חישוב הפקדות בפועל 

9,000              6%150,000   
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260,000          

125,000          

135,000          

4.5%

6,075              

הסכום ששולם גבוה מ6,075 ולכן יותר רק 6,075

ניכוי רובד ראשון -11% מהכנסה לעמית עצמאי

בדיקה האם מדובר בעמית מוטב 

מציאת יתרה להעברה

סך הפקדות בפועל

הכנסה חייבת עד 104,400

שיעור הניכוי

בניכוי הכנסה מבוטחת     

הכנסה לעמית עצמאי        

הפקדות לקופת גמל – 16% שכר ממוצע במשק = 29,000– 17,451 = 

סכום הניכוי                       

הנמוך מבין:

הסכום שבגינו הופקד כעמית שכיר

יתרה להעברה 

הכנסה נוספת * 7% 

ניכוי ברובד השני .

יתרה להעברה

בדיקת בונוס

ניכוי ברובד השני.

הכנסה קובעת

הנמוך מבין: 

הפקדות עובד

סכום התקרה

ניכוי קרן השתלמות

הפקדות כעצמאי – הסכום שהותר ברובד הראשון = 11,000– 0 =

12% < 10.5% )11,000/104,400( –  אין בונוס .

הפקדות כעצמאי

הניכוי המותר

מדובר בעמית מוטב 

ניכוי קופת גמל

הפקדות בפועל < 16% * שכר ממוצע במשק 

109,069 * 16%=17,451 >29,000 

הפקדות מעביד

יתרה לצורך זיכוי

שיעור הניכוי                       

חלק ב
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2ביאור 1           400,938

0.5סעיף 234

0.5סעיף 0.2536

1סעיף 36א0.5

1סעיף 140נ.ז. אם חד הורית

2סעיף 1140

1סעיף 40ג0

1סעיף 39א0

2סעיף 35 - הקפאה3

17.75

2,580               

45,795             

1סעיף 46                 333

1ביאור 2               5,250

51,378             

349,560        13

חלק ג

מס לתשלום

סה"כ זיכויים

סה"כ נ.ז.

ערך נקודת זיכוי

זיכויים

נ.ז.ילדים

נ.ז. תושב

נ.ז. נסיעות

נ.ז. אישה

נ.ז. חייל משוחרר

נ.ז.תואר

זיכוי נטול יכולת

סכום הזיכוי מנקודות זיכוי

זיכוי תרומה

נ.ז. עולה חדש

מס תיאורטי לתשלום

-              74,640                 10%7,464               

74,640         107,040               14%4,536               

107,040       171,840               20%12,960             

171,840       238,800               31%20,758             

238,800       496,920               35%90,342             

501,961       1,040,000            47%252,878           

388,938           1             

1,040,000        

640,000           

400,000           

3%

12,000             1             

אב ניתן רק 44

145,000           

130,000           1,040,000         

15,000             

35%

5,250               

מס יסף לתשלום

שיעור הזיכוי

ההכנסה שאינה חייבת במס יסף

סה"כ הכנסה חייבת

מס יסף

סכומים ששולמו

סכום בר זיכוי 

הכנסה החייבת במס יסף

שיעור מס היסף

הכנסות בשיעורים רגילים

אורית

ביאור 1 חישוב המס התיאורטי לאורית

סכום הזיכוי

ביאור 2 -זיכוי נטול יכולת

בהפחתה 12.5% מהכנסה החייבת
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 נקודות 20 -הצהרת הון  – 2פתרון שאלה 

 נק'( 2) השוואת  הון דוח   

 31.12.2018   31.12.2014  ביאור   

 60,000    90,000  1  השקעה בחברה

 124,000    100,000  2  מכונה בעסק

 272,500    120,000  3  בעסקמלאי 

 198,000    250,000  4  תכניות חיסכון

 548,000    98,000  6  ניירות ערך

 111,000    15,000  7  קופות גמל

 -         (500,000)  8 הלוואה מדוד ליאון

 1,280,000   1,280,000  10  דירת מגורים

 5,500,000    -       10   וילה 

 (700,000)    -       10  משכנתא

 320,000    150,000  11   כלי רכב

 1,000,000    300,000    רכוש פרטי

 1,903,000  31/12/14ליום  הון

 ,5007138,  /1831/12ליום  הון

  6,810,500   )קיטון( גידול

 שימושים

 5ביאור   91,764   מס הימורים

 5ביאור   58,000   הפסד מהימורים

 6ביאור   25,000   מס ניירות ערך

 9ביאור   320,000   חתונת  הבן

 11ביאור   78,000   הפסד הון רכב

 12ביאור   100,000   מקדמות

 13ביאור   210,000  הוצאות שתואמו

    882,764   

 מקורות

 3ביאור  (267,500)  הקטנת מלאי סגירה

  4ביאור   30,000  פדיון ורווחים תו"ח

 4ביאור   18,000   רווחים נוספים

 5ביאור   290,000  הכנסות מהימורים

 6ביאור   100,000   רווחים מני"ע

 8ביאור   500,000 הלוואה שנמחלה מדוד ליאון

 12ביאור   630,000   הכנסות מעסק

   13ביאור   210,000 תוספת הכנסה לאחר ביקורת

    1,510,500 

 6,182,764    גידול הון לפני הוצאות מחיה
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 יש לדון באפשרויות ובהשלכות. הטבלאות האם נותר סכום למחיה דיון לפי

  

 השקעה בחברה נק'( 2) .1

יש להקטין את חשבון ההשקעה בגובה מניות ההטבה שחולקו ובגובה העודפים שלא 

 חולקו.

31/12/2018        60,000- =40,000-300,000 -400,000  

31/12/2014 90,000 =10,000 -100,000 

 .31/12/2014יתרת מחיר מקורי ליום  100,000מכונה בעסק  נק'( 2) .2

 100,000/0.8=  125,000חישוב י.מ.מ מכונה ישנה: עלות מכונה ישנה 

 75,000= 0.6*125,000שנים פחת(  4) 31/12/2016י.מ.מ ליום המכירה 

 80,000תמורה 

 75,000 י.מ.מ

 5,000 רווח הון

 

 160,000 מכונה חדשה

 5,000 רווח הון

 155,000 עלות לאחר שיחלוף

  31,000=15,500*2  פחת

 124,000 31/12/2018מכונה למאזן 

 הערה: מותר לבצע שיחלוף בתוך שנה מיום המכירה.

אין לרשום רווח הון במקורות שכן הופחת מהמכונה החדשה. אין לרשום חיסכון בשל 

 פחת כי המכונה מוצגת בנטו.

 מלאי נק'( 1) .3

 במישגור וכן יותאם למחירי מכירההמלאי יוקטן בשל מלאי 

    540,000- 213,000/ 1.2= 272,500מלאי מתוקן  

 : הקטנת המקורות בגין השפעת הקיטון במלאי הסגירה על ההכנסהמקורות

 267,500    =272,500 -540,000  

 תכניות חיסכון נק'( 1) .4

 250,000    י.פ.

  30,000    רווחים

 ( 200,000)   פדיון 

  100,000    הפקדות

 מקורות  18,000  רווחים נוספים 

 198,000 21/12/18שיחזור יתרה 

 הימורים  נק'( 1) .5

  290,000 מקורות

 הפסד לא מוכר

 80,000-49,560=30,440לכל הגרלה בנפרד:  35%מס  שימושים

 49,560-30,440= 19,120הסכום הפטור 
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 18,264: 30%מס בשיעור  60,880הסכום החייב  במס  

 73,500: 35%חייב במס בשיעור של  210,000השנייה כל הסכום  בהגרלה

 98,000 י.פ. ניירות ערך   נק'( 2) .6

 750,000  רכישות        

 -PN 300,000מכירות  

 548,000י.ס. ניירות ערך 

 למקורות  400,000  -300,000=100,000רווח מני"ע        

 לשימושים       25,000מס 

 . 96,000=4*12*2,000קופות גמל הפקדות  ('נק 2) .7

96,000+15,000=111,000  

 לבצע תיאום בה"ה.הוא רווח שלא מומש ולכן יש  19,000ההפרש 

 .במקורותורישום  31/12/18מחילת הלוואה מדוד ליאון להוריד מהצהרת ההון  נק'( 1) .8

 .לשימושים ₪ 320,000ה תשלומים בתקופת ה" 4חתונת הבן  נק'( 1) .9

 בה"ה. 700,000רכישת וילה עם משכנתא  .10

  250,000 -80%* 90,000= 178,000עלות הרכב בעסקת טרייד אין        –כלי רכב  נק'( 1) .11

 ₪. 72,000תמורה  ₪ 78,000הפסד הון בגין הרכב הישן   בשימושיםבנוסף יירשם 

 (₪320,000-250,000 ) 70,000הרכב השני יירשם בעלותו 

 320,000 -31/12/2018סה"כ כלי רכב לה"ה 

מקדמות ששולמו  שימושים .₪ 630,000הכנסות מעסק  מקורות)ניקוד בהשוואת הון(  .12

100,000  .₪ 

וכן  ₪ 210,000אריאל של ההוצאות שתואמו בסך  להכנסות( הוספה ניקוד בהשוואת הון)  .13

 ואין להוסיפה. 2019. תוספת המס בשנת לשימושים

 

  נק'( 2): 2נדרש 

( המערער לא המציא שום ראיה על היקף 16234/01/10מחיה: פס"ד ציציאשוילי אליהו )עמ"ה 

 ההוצאות.

( השימוש שעשה פה"ש בממוצע ובמקובל מקום בו קיימים 1276/05פס"ד מילול אשר )עמ"ה 

 בידיו נתונים המתייחסים לנישום ספציפי, חוטא לעיקרון שומת האמת.

 "ד עבדול רחמן אזברגה, פס"ד מילול אשר.פס"ד  יהושוע שפירא, פס

משלא הוצגו לפה"ש נתונים נדרשים, ניתן בידיו שיקול דעת נרחב בקביעת השומה. פס"ד  

שפירא: "בשומה המתבססת על גידול הון בלתי מוסבר, מותר לפקיד השומה להוסיף לסכום 

 מדויקים...".ההון את הוצאות המחייה המשוערות. אין דרכן של הבריות לנהל פנקסים 

 

  נק'( 2: )3נדרש 

 קבלת מתנה מחבר קרוב: נטל הראיה כבד מהרגיל.

( נטל הראיה כבד מהרגיל. לא די בטענות בעלמא כי אם בראיות 4347/02פס"ד יצחק דגן )

 פוזיטיביות ואובייקטיביות המאששות את טענותיו. 
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 נקודות 20 -ניכויים וגביה-3מספר שאלה פתרון 

א )א( לגבי השתכרות או רווח מהימורים, 2לפקודת מס הכנסה, הוראות סעיף  2לפי סעיף  .1

על פי פקודה  ממקור אחרמהגרלות או מפרסים לא יחולו לגבי השתכרות או רווח שהם הכנסה 

 זו.

)ראה גם פס"ד אמית אמשיקשוילי  משלח ידורועי השתתף בתחרויות פוקר באופן שלה לכדי 

א אינו חל וכן גם תקנות מס 2(. ולכן סעיף 609/68, משולם נ' פ"ש ת"א עמ"ה 476/17רפי ע"א 

הכנסה )ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים( אינן חלות על התשלום 

תשלומים בעד שירותים ויש לנכות מהתשלום על פי תקנות מס הכנסה )ניכוי מהשקיבל רועי 

 או נכסים(.

לתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית, מדיבידנד מרווחי מסוימים( אם הדיבידנד  2על פי תקנה  .2

במועד באותו חבר בני אדם במועד קבלת הדיבידנד או  בעל מניות מהותישולם ליחיד שהיה 

בידנד מס אחרת ינוכה מתשלום הדי. 30% –כלשהו בשנים עשר החודשים שקדמו לתשלום 

 . לכן יש לנכות מבעלי המניות כמפורט להלן:25%בשיעור 

 ₪. 300,000=  1,000,000 -מ 30%מתשלום לגיא : 

, היות והכנסות מדיבידנד בחברה שאינה חברה משפחתית אין לנכות מסמתשלום לחברת איתי 

 )ד( לפקודת מס הכנסה.126פטורות ממס על פי סעיף 

היות ודוד היה בעל מניות מהותי בשנים עשר החודשים שקדמו לתשלום  30%מתשלום לדוד : 

 ₪. X 30%  =60,000 200,000לכן יש לנכות מס במקור מהתקבול שקיבל בסך 

היות ורונן לא היה בעל מניות מהותי באף מועד בשנים עשר החודשים  25%מתשלום לרונן : 

 ₪. X 25%  =2,500 10,000קור מהתקבול שקיבל בסך שקדמו לתשלום לכן יש לנכות מס במ

 

)ג( לתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים( חבר בני 2על פי תקנה 

לבעל מניות ינכה מס מדיבידנד ששולם  רשומות למסחר בבורסה, אדם תושב ישראל שמניותיו 

לכן על חברת ר.ג.א.ה לנכות מתשלומים לגיא, לדוד  .25%בשיעור באותו חבר בני אדם מהותי 

 .25%מס בשיעור ולרונן 

על פי תקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלומים לתושב חוץ(, משלם ינכה מס במקור מכל תשלום  .3

 לפקודה. 170בשיעורים המפורטים בסעיף 

חוץ,  כל תושב ישראל המשלם כל הכנסה חייבת לתושב –לפקודת מס הכנסה  170על פי סעיף 

או כל שיעור נמוך מזה ע"פ קביעת פקיד השומה ולכן  25%חייב בניכוי מס במקור בשיעור של 

 ₪. 2,500יש לנכות מס במקור מהתשלום בסך 

היות ולא מדובר בתשלום של הכנסה חייבת אין תחולה להוראת הסעיף,  –לגבי ההלוואה 

במקור וזאת גם על פי הנחיה  יועבר לעוז ללא ניכוי מס₪  50,000ובמקרה זה התשלום בסך 

 .26/9/2017 -שהוציאה רשות המסים ב

לפקודת מס הכנסה, מס הכנסה יהיה משתלם גם על הכנסתו של תושב חוץ שהופקה  2לפי סעיף  .4

( מקום ההפקה של ההכנסה של הסוכן ממשלח יד נקבע 3א )4או שנצמחה בישראל. לפי סעיף 

זה בחו"ל ולכן עמלת השיווק לא מהווה הכנסה  לפי מקום ביצוע השירות שלפי נתוני השאלה

 ואין חובת ניכוי מס במקור.לא יחול  170שהופקה בישראל ולכן סעיף 
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היות והגדרות "מקבל" הן בתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית, מדיבידנד תשובה א היא נכונה  .5

 ממעטותומרווחים מסוימים( והן בתקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלומים בעד שירותים ונכסים(, 

 תאגיד בנקאי.בתוספות שלהן 
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 נקודות 15סה"כ  –ניהול ספרים  – 4פתרון שאלה 

 שינוי בניקוד בתת הסעיפים )לעומת המופיע בשאלון המבחן(.נעשה  **

 

 נק'( 8)סה"כ  פתרון סעיף א

ראובן יצרן ולכן חלה עליו תוספת א. על כל יצרן )כל סכום מחזור / מספר מועסקים( לנהל ספר  .א

וגם לא עם  )ג( יש לרשום הזמנה מיד עם קבלתה )ולא עם תחילת העבודה20הזמנות. ע"פ סעיף 

 נק'. 3  (.שלוחהוצאת המ

על שמעון חלה תוספת יא, ועל כן הוא חייב בניהול ספר הזמנות )חל על כל מחזור/מספר  .ב

 נק'. 2ה )ולא לאחר הווידוא(. )ג( יש לרשום הזמנה מיד עם קבלת20ע"פ סעיף מועסקים(. 

 נק'. 2על בניימין המתורגמן חלה תוספת ה, ועל כן כלל אינו חייב בספר הזמנות.  .ג

 נק'. 1קיוסק הוא קמעונאי ולכן חלה עליו תוספת ג. קמעונאים אינם חייבים בספר הזמנות.  .ד

 ('נק 5)סה"כ  בפתרון סעיף 

ימים לפני או אחרי תאריך המאזן,  10להוראות ניהול ספרים ניתן לספור את המלאי  26ע"פ סעיף 

ימים לפני או אחרי  30מבלי להודיע על כך לפקיד השומה, ולחילופין ניתן לספור את המלאי 

 תאריך המאזן ובלבד שתשלח הודעה מראש לפקיד השומה.

לתוספת טז, להגיש את רשימת ספירת המלאי לפקיד  6בנוסף, יהלומן מחוייב, בהתאם לסעיף 

 לפי נתוני השאלה(. 2019השומה בתוך חודש ימים מתום שנת המס )כלומר עד תום ינואר 

מים לפני יום המאזן אינה מחייבת הודעה, ואין עליו חובת י 3ספירה של   -אפרים פעל כראוי 

 נק'. 1הגשת רשימת המלאי. )עליו יהיה להציג אותה בעת ביקורת(. 

ימים לאחר יום המאזן אין  5יוסף אמנם פעל כראוי מבחינת מועדי עריכת ספירת המלאי, שכן 

ח ספירת המלאי לפקיד חובה להודיע לפקיד השומה, אך כיהלומן חלה עליו חובה להגיש את דו

 נק'. 2. 2019השומה עד לתום ינואר 

מנשה לא פעל כראוי שכן לא הודיע לפקיד השומה מראש על דחייה של יותר מעשרה ימים )ועד 

 נק'. 1. חודש ימים( ממועד תום השנה 

 נוספת לגבי התייחסות של שפריים ומנשה למועד הגשת דוח ספירת המלאי(. נק' 1)

 נק'( 2)סה"כ  פתרון סעיף ג

)א( בנספח ב, ניתן לרשום את התאריכים בדיו )אין התייחסות לצבע הדיו(, כאשר 3בהתאם לסעיף 

 נק'. 2הקופה לא מדפיסה תאריך, אך לא ניתן לעשות זאת בעפרון. 
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 נקודות  15 -אתיקה ופלילים  - 5פתרון שאלה 

 פלילי –חלק א 

 פתרון סעיף א

או עורמה שימוש בכל מרמה בגין פתיחת חשבון בנק על שם אדם אחר תוך  – (5)220סעיף  .1

 נקודות( 1תחבולה )

 נקודה( 1) 2017בגין השמטת הכנסות שלא נכללו בדוח לשנת  – (1)220סעיף  .2

  כתשובה. 217אם לא הוכחה כוונה ניתן לקבל גם סעיף 

 נקודה( 1)בגין השמטת חשבון בנק מהצהרת ההון  –( 2)220סעיף  .3

  נקודה( 1)בגין סירוב לקבל הודעה בדואר רשום  –( 3)216סעיף  .4

  נקודה( 1)לא התייצב לדיון אליו הוזמן  –( 2)216סעיף  .5

 נקודה( 1)השמיד או הסתיר מסמך שיש לו ערך לשומה  – (6)216סעיף  .6

 נקודה( 1)בגין אי העברת מס שנוכה  – 219סעיף  .7

 

 בפתרון סעיף 

 נקודה( 1)בגין מתן תשובה כוזבת  – (3)220סעיף 

 

 גפתרון סעיף 

 נקודה( 1)בגין פנקסי חשבונות כוזבים  – (4)220סעיף 

 

 אתיקה –חלק ב 

סתיו לא יכול לאמן את חברו אביב, שכן הוא יועץ מס שנתיים ואילו החוק  - (2)א()11סעיף  .1

 נקודה( 1)שנים בייצוג נישומים.  5קובע כי נדרש ותק של 

לפי כללי האתיקה ליועץ מס אסור לשדל אדם למסור לו עבודה מקצועית, כך שיש  – )ג(14סעיף  .2

 נקודה( 1. )לדון בפרסום שעשה אביב ברשתות החברתיות ובהטבות שהבטיח

גם אביב כפוף לדיני המשמעת של יועצי המס. לפי הסעיף, בתקופת התמחותו  - )ב( 37סעיף   .3

י האתיקה המקצועית ולשיפוט משמעתי ויחולו עליו ועד לרישומו בפנקס כפוף מתמחה לכלל

 נקודה( 1)הוראות החוק בשינויים המחייבים. 

אביב לא יכול להצטרף כשותף למשרד של סתיו, שכן שותפות לא תעסוק בייצוג  – )ג(9סעיף  .4

נישומים, אלא אם כן, כל השותפים בה הם יועצי מס. במקרה זה, אביב עדיין אינו יועץ מס ולא 

 בפנקס יועצי המס המייצגים.נרשם 

איסור ייצוג ללא רישיון. רישיונו של סתיו לא חודש, כך שאין בידו רישיון בר תוקף  - א( (9סעיף  .5

 נקודה( 1ולכן אינו יכול לייצג. )

 נקודה( 1. )מי שלא שילם את האגרה במועדה, לא יהיה רשאי לשמש כיועץ מס - )ב( 38סעיף 

לשמור על סודיות ואל לו לדבר על לקוחותיו בחוג עמיתיו או יועץ המס צריך  – )א(15סעיף  .6

 נקודה( 1)משפחתו. 


