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 נקודות 03 -מיסוי יחיד-1מספר שאלה פתרון 

 

ניקודביאור רבקהיצחק

675,000          

1ביאור 1           35,000-

1ביאור 2           27,040-

1ביאור 3             6,300-

2ביאור 4             3,458-

603,202          

120,000          215,000

1ביאור 5                750

723,952        215,000    

2ביאור 6         26,344

2ביאור 7          150,000

2ביאור 8              2,000

875,952        241,344    

1ביאור 9          100,000

1ביאור 10            50,000

1,025,952        241,344       14

5ביאור 11         47,153          373,282

0.5סעיף 2234

0.5סעיף 0.250.2536

1סעיף 36א0.5

1סעיף 40ג1

1סעיף 40ג0

2סעיף 66 )ג(44.5

6.258.25

2,580              2,580           

16,125            21,285         

2ביאור 12         24,441

1ביאור 13            87,500

1ביאור 14 

1ביאור 15               2,332

ביאור 7            35,000

140,957          45,726         

232,325        1,427        16

סה"כ ההכנסה החייבת

הכנסות מריבית

חישוב המס

סכום הזיכוי מנקודות זיכוי

זיכוי תרומה

זיכוי נטול יכולת

מס תיאורטי לתשלום

נ.ז. תושב

נ.ז. נסיעות

זיכוי קופ"ג

מס לתשלום

חישוב הההכנסה החייבת

הכנסה מעסק )מכולת(

ניכוי ביטוח לאומי

ניכוי קרן השתלמות

הכנסות בשיעורים רגילים
יגיעה אישית

ניכוי לפי סעיף 27

זיכוי מס זר

הכנסה ממשכורת

שווי קרן השתלמות

הכנסה מדיוידנד צדק

SHAVIT הכנסות מדיוידנד

נ.ז. ילדים

הכנסות מהימורים

זיכויים

נ.ז. אישה

נ.ז. תואר

נ.ז. תואר

הכנסה מהשכרת דירת מגורים

סה"כ הכנסה מיגיעה אישית

סה"כ נ.ז.

ערך נקודת זיכוי

סה"כ זיכויים

זיכוי ישובים

ניכוי קופות גמל 

סה"כ הכנסה בשיעורים רגילים

הכנסות בשיעורים מיוחדים

הכנסה מעסק
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לפי סעיף 27 לפקודה בחילוף מכונות וציוד , בידי אדם העוסק בעסק, יותר ניכוי לפי הנמוך:

1            35,000הפסד ההון ממכירת הציוד הישן

            42,000הסכום שהוציא לרכישת המקרר החדש

65,000         

8,500           

4,500           

52,000         

52%1

27,040         

260,000          

120,000          

140,000          

4.5%

6,300              1

חישוב הפקדות בפועל 

5,820              6%97,000          1

5,820              6%97,000          

4,300              

15,940            

לא יותר ניכוי בגין הפקדה לקופת גמלל בגין ביתו הילה

146,400          

-97,000           

49,400            

7%1

3,458              

842                

3,000              

2.5%1

120,000          

9,750           

120,000          

7.5%

9,000           

750              

בניכוי הכנסה מבוטחת     

הכנסה לעמית עצמאי        

ביאור 3- ניכוי קרן השתלמות

ניכוי -7%  מהכנסתו המזכה שאינה הכנסת עבודה

בדיקה האם מדובר בעמית מוטב 

ביאור 2 - ניכוי ב"ל

109,069 * 16%=17,451 <15,940 

הפקדות מעביד

הפקדות כעצמאי

שיעור הניכוי

3,000/0.025 משכורת שבשלה הופקד לקה"ל

אחוז הניכוי

הפחת תשלומי ביטוח כשכיר

יתרת הכנסה קובעת

הפקדה של יצחק

לא מדובר בעמית מוטב 

משכורת קובעת

שיעור ההפקדה

ביאור 5 - שווי קרן השתלמות

סכום הניכוי                       

סכום הניכוי לפי סעיף 47א

סך הפקדות בפועל

הפקדות עובד

ביאור 4 - ניכוי קופ"ג

הפקדות בפועל < 16% * שכר ממוצע במשק 

ביאור 1 - הפסד ממכירת מקרר

סך ההכנסה להפקדה לעצמאי

הכנסה חייבת עד 146400

סכום ההפקדה

יתרה לצורך זיכוי

שיעור הניכוי                       

הפחת הפרשי הצמדה וריבית

סכום הניכוי לפי סעיף 17)5א(

תשלומים ברי ניכוי 

סכום ששולם לביטוח לאומי

משכורת קובעת

שיעור ההפקדה

תקרת הפקדת מעביד

שווי קה"ל
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                 85,000ההכנסה

0בניכוי הוצאות

1                 85,000הכנסה נטו

10%שיעור המס

                  8,500מס לתשלום

פטור ממס עם הוצאות יחסיות

                 85,000ההכנסה

                 60,120הפטור

1                 24,880החריגה בפטור

         40,000סה"כ הוצאות                 35,240פטור חדש

                 49,760הכנסה חייבת

                 23,416הוצאות יחסיות

                 26,344הכנסה חייבת

31%שיעור המס

                  8,166מס לתשלום

חיוב במס לפי סעיף 125ב ללא זיכוי מס זר

150,000הכנסה מדיוידנד

33%1שיעור המס

                 49,500מס לתשלום

חיוב במס לפי סעיף 121 כולל זיכוי מס זר

150,000הכנסה מדיוידנד

50%שיעור המס 

1                 75,000מס תאורטי

                35,000-זיכוי מס זר

                 40,000מס לתשלום

הכנסה פאסיבית תיוחס ליצחק

1

                  8,000הכנסות ריבית 

                  6,000הוצאות ריבית

                  2,000הכנסה חייבת

50%שיעור המס

                  1,000מס לתשלום

1

                  8,000הכנסות ריבית 

15%שיעור המס

                  1,200מס לתשלום

ביאור 6 - הכנסה מהשכרת דירת מגורים

49,750/85,000 * 40,000

ביאור 8 - הכנסה מריבית

LLC-ביאור 7 - הכנסה מדיוידנד מ

לפי פס"ד יונו סמול וחוזר מס הכנסה ישנם 2 אפשרויות מיסוי

לפי סעיף 125ג)ג()1(

סעיף 122 -10%  

הכנסות ריבית ללא ניכוי הוצאות

בדיקת מסלולי מיסוי

עדיף הכנסה חייבת מריבית בניכוי הוצאות ריבית

בדיקת מסלולי מיסוי

עדיף הכנסה חייבת במס שולי 

נכס מזוהה עם רבקה

100,000*8%

100,000*6%

לפי סעיף 125ג)ד()2(

הכנסות ריבית בניכוי הוצאות
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רבקה משכה בשנת 2016 מחברת צדק

1

50,000         1

סכום המסשיעור המס

1        314,203שולי/ביאור 1          875,952

30%30,000          1

35%17,500          1

1,025,952        361,703        

1,025,952        

640,000          

385,952          3%11,579          1

        373,282סה"כ מס תיאורטי

-              74,640                 10%7,464           

74,641         107,040               14%4,536           

107,041       171,840               20%12,960         

171,841       238,800               31%20,757         

238,801       496,920               35%90,342         

496,921       875,952               47%178,145       

314,203       

314,203          

סכום המסשיעור המס

          47,153שולי/ביאור 1          241,344

-              74,640                 10%7,464           

74,641         107,040               14%4,536           1
107,041       171,840               21%13,608         

171,841       241,344               31%21,546         

47,153         

הכנסות בשיעורים רגילים

סה"כ הכנסות בשיעורים רגילים -121

זכיה בפיס בסך של 42,000 הכל פטור

הכנסות בשיעורים רגילים

חישוב המס התיאורטי לרבקה

מס תאורטי במדרגות

סה"כ הכנסות בשיעורים רגילים-121

הכנסות בשיעורי מס מוגבלים

הכנסות מהימורים - 124ב

סכום ההכנסות

הכנסות בשיעורים רגילים

 מס תאורטי במדרגות

סכום חייב במס יסף-121ב

סה"כ הכנסות

סכום מינימום

ביאור 10- הכנסות מהימורים

ביאור 11 חישוב המס התיאורטי ליצחק

הכנכסה מדיוידנד צדק- בע"מ מהותי

50,000            

הכנסות בשיעורים רגילים

זכיה עם החברים אין פטור- הפטור הוא לכרטיס

100,000          

מס יסף

לתום 2017 ההלוואה לא הוחזרה ולכן יש חיוב בדיוידנד בסך של 100,000 ₪ 

ביאור 9 - הכנסה ממדיוידנד לפי סעיף 3)ט1(
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סעיף 44

100,000          

128,244          1

100,000          

30,168            

69,832            

35%

24,441            1

עדיף סעיף 44 אצל רבקה

נמוך מתקרת התרומה               250,000סכום התרומה

1               307,786תקרה 30%
               250,000הסכום שיוכר

35%שיעור הזיכוי

                 87,500סכום הזיכוי

1

הסכום לזיכוי 

6,662              842              5,820            

2,016              1
1                    6,662           

2                    7,320           5%146,400

7,320           

6,662              

35%

2,332              

ביאור 13 -זיכוי תרומה- סעיף 46

 מהכנסה חייבת  30%

סכומים לזיכוי

שיעור הזיכוי

סכום הזיכוי

יצחק

ביאור 15 -זיכוי קופ"ג - סעיף 45א

סכומים ששולמו

ביאור 14 -זיכוי ישובים-סעיף 11

רבקה

סכומים ששולמו

בהפחתה 12.5% מהכנסה החייבת

תקרה

הנמוך מבין 

סכום בסעיף

סכומים ששולמו

תקרות הגבוה מבין

ביאור 12 -זיכוי נטול יכולת

אין זכאות לזיכוי לפי סעיף 44

אין זיכוי ישובים לא התגוררו שתים עשרה חודשים רצופים

233,656 * 12.5%בהפחתה 12.5% מהכנסה החייבת

סכום שיותר

שיעור הזיכוי

סכום זיכוי ממס

סעיף 45 - 2 ננקודות זיכוי בשווי כולל של 5160
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 נקודות 23 -הצהרת הון  – 2פתרון שאלה 

 :1נדרש 

 נק'( 2דוח השוואת  הון )   

 61/12/13הצהרת הון מתוקנת ליום 

 6121222.13   6121222.13  ביאור   

 ...,02    ...,..0  1  השקעה בחברה

 ...,.12    ...,.3  2  מלאי בעסק

 ...,.1,23   ...,.1,23    דירת מגורים

 ...,..2,0    -       6  וילה במושב

 ...,.62    ...,.0    רכב פרטי

 ...,..1,6    ...,..6    רכוש פרטי

 

 

 ...,.2,02  61/12/13הון ליום 

 ...,3,032  61/12/13הון ליום 

  ...,6,602   גידול )קיטון(

 

 שימושים

 3ביאור   ...,133   נסיעות לחו"ל

 3ביאור   ...,20   ביטוח נכסים

 3ביאור   ...,213   סיוע לילדים

 3ביאור   .03   מס ריבית מני"ע

 0ביאור  ...,.3.,1  מס שומה עצמית

 0ביאור   ...,2.0   מס משכורת

 0ביאור   ...,1.3    קנסות

 0ביאור   ...,133   ביטוח לאומי

 3אור בי  ...,..2  2.10מס לפי שומה 

    2,160,03. 

 מקורות

 2ביאור   ...,.12  הגדלת מלאי סגירה

 3ביאור   ...,33  רווחים משותפות נפט

 3ביאור   ...,6   ריבית מני"ע

 3ביאור   ...,.33 הכנסות משכורת גב' מרידול

 3ביאור   ...,.00  הכנסות מר מרידול 

    1,361,... 

 .03,.6,33-    הסכום שנותר למחיה

 יש לדון באפשרויות ובהשלכות2 לפי הטבלאות האם נותר סכום למחיהדיון 
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את ההלוואה לחברה    61/12/2.13יש להוסיף להשקעה בחברה  12

0..,...=3.,...012.,...03..,...  

 נק'( 0) ...,03-...,.12=...,02: 61/12/2.13השקעה 

 ...,..3-...,.020...,..1-...,..0=...,.0מלאי מחשבים בעסק מר מרידול   22

 1223/...,..1=...,.3מלאי שנספר במחירי מכירה 

 ...,.12=...,.00...,.3סה"כ מלאי 

 נק'( 0)2 אין השפעה על המס2 ...,.12מקורות הגדלת מלאי סגירה  

 וילה במושב תופיע בנתוני המחירון2 62

בל ביטוי בדוח רווח והפסד של אירוע שריפה בחברה: אין השפעה על ההון 2 האירוע קי 02

 נק'( 1)החברה2 

 בשימושים תשלומים שונים:  עזרה לילדים, ביטוחים פרטיים2  לחו"ל החלק הלא מוכר   32

 נק'( 2) ...,03-...,.26= ...,133 

למקורות2 אין מס על רווחים המחולקים משותפות2 הפסדי הון  ...,33רווחי שותפות  32

 נק'( 2.2) 2 .203 מס ...,6סה"כ ריבית מני"ע קיזוז מול ריבית מני"ע2 

2 ביטוח לאומי תשלום שני לא רלבנטי2 חוב ...,02.0...,.3.,1, ...,1.3,...,133מיסים   02

 נק'( 1.2)שומה לא רלבנטי2 

(2 מר מרידול כולל התאמה לשומה סופית .3-.00הכנסות משכורת ללא שווי שימוש )  32

 נק'( 1) ...,.002...,.63= ...,.00

 

 : 2נדרש 

בני הזוג מרידול אמנם הציגו קבלות אך נקבע בפס"ד מושיוף אליהו כי הצגת עלות בנייה נמוכה 

ע"י הנישום, בהשוואה לעלות מקובלת בשוק מובילה בהכרח להערכה שונה של עלות זו ע"י 

 נק'( 0)פקיד השומה, היכול להיבנות ממחירון רשמי2 

 : 0נדרש 

 דול רחמן אזברגה, פס"ד מילול אשר2פס"ד  יהושוע שפירא, פס"ד עב

משלא הוצגו לפה"ש נתונים נדרשים, ניתן בידיו שיקול דעת נרחב בקביעת השומה2 פס"ד  

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

 נק'( 0)ים222"2 ההון את הוצאות המחייה המשוערות2 אין דרכן של הבריות לנהל פנקסים מדויק
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 נקודות 23 -ניכויים וגביה-0מספר שאלה פתרון 

 נקודות( 4) 1 מספר שאלה

(, הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד למי מסוימותעל פי תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות  2א

שעיקרו עיסוקו מביתו יותרו שיחות הטלפון מביתו לצרכי עסקו הנעשות ממקום המגורים של 

 בעל העסק או של בעל השליטה בחברה 

מההוצאות או חלק  %.3יותרו  –לשנה  ₪ ..26,3כמפורט להלן : אם ההוצאה לא עלתה על סך 

 נמוך מביניהם2 כ ₪ ..20מההוצאות העולה על 

2 בכל מקרה ₪ ..0,0יותר חלק ההוצאות העולה על  –לשנה  ₪ ..26,3אם ההוצאה עלתה על 

על הנישום להוכיח כי בית המגורים משמש את עיקר עיסוקו או משלח ידו ולכן היות וסך 

לשנה יותרו ליעל  ₪ ..26,3( גבוה מסך של ₪ ...,.6ההוצאות בגין שיחות הטלפון של יעל )

 יהווה הוצאה אשר אינה מותרת בניכוי2 ..00ואילו סך של  ..00-...,.6הוצאות בסך 

יותרו במלואן וזאת על פי תק' מס הכנסה )ניכוי הוצאות  ₪ ...,.3ת הטלפון בסך סך כל הוצאו 2ב

בשל שיחות טלפון לחו"ל שביצע ממקום מגוריו שאינו משמש את עיקר הוצאות  –( מסוימות

עסקו יותרו בניכוי ובלבד שהשיחות קשורות לפעילות העסקית ונוהל רישום בנוגע לשיחות 

 הטלפון לחו"ל2

 

 נקודות( 0) 2 מספר שאלה

מדובר בהוצאה שהיא לטובת העובד ולכן ההכנסה היא לעובד ובמקרה זה משכורת לעובד לפי  2א

לפקודה ויש לנכות ממנה מס בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר  (2)2סעיף 

 עבודה(

ד הוצאות הנסיעה לחו"ל עבור העובד ימומנו במלואן על ידי המעביד שכן הוצאו לטובת המעבי 2ב

 , לגבי ההוצאות לאשתו ייחשבו כמשכורת אצלו כי לא מדובר בטובת המעביד

  ₪ 1.3הסכום הנקוב בתקנות שווי שימוש ברט"ן הינו  2ג

נמוך  (.13)חצי  .20 במקרה שלנו ₪ 1.3ייזקף הסכום הנמוך מבין מחצית ההוצאה לסכום  12

 כהכנסה ממשכורת2 .0ולכן ייזקף  1.3מ

 ₪2 1.3ולכן ייזקף שווי בשכר של  ₪ ..2 מחצית מהסכום של ההוצאה הינה 22

 

 נקודות( 4) 0 מספר שאלה

מדברות  מסוימותהוצאות אירוח אורחים מן הארץ אינן מוכרות במלואן )תקנות ניכוי הוצאות  2א

 על כיבודים בלבד ולא על ארוחות(

לגבי חו"ל במידה וההוצאות הן סבירות ונוהל לגביהן רישום הכולל מספר ימי אירוח , נסיבות  2ב

לתקנות  6אז יוכרו ההוצאות במלואן על פי תקנה  -האירוח, הקשר לעסק , סכומי האירוח, 

 2שמתייחסת לאורחים מחו"ל מסוימותניכוי הוצאות 

ממועט רכב תפעולי, רכב תפעולי: רכב  לפי תקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות רכב, בהגדרת רכב 2ג

שלא הועמד לרשות עובד כלשהו של המעביד ומשמש רק לצרכיו ומקום עיסוקו אינו בבית 

 2מגוריו לכן כל ההוצאה תוכר
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על פי הגדרת רכב תפעולי היות והרכב חונה בביתו שמשמש כמקום עיסוקו , הרכב של יחזקאל  2ד

את רכב יחולו עליו וחלק מההוצאות יתואמו כהוצאות אינו נחשב תפעולי ולכן תקנות ניכוי הוצ

 עודפות על פי התקנה2

 נקודות( 4) 4 מספר שאלה

לפקודת מס הכנסה אם מדובר באדם שלא חייב בהגשת דוחות, ההחזר מס  .13בהתאם לסעיף 

לפי -ביתר צריך להיעשות תוך שנה מיום שנערכה שומה או שנתיים מתוך השנה שבה שולם המס 

 המאוחר

א לפקודת מס הכנסה אם מדובר באדם שחייב בהגשת דוח, ההחזר אמור 130התאם לסעיף ב

ביולי בשנת המס שלאחר שנת  61יום מיום קבלת הדוח במשרד השומה או ביום  .0להיות תוך 

 לפי המאוחר2 נציין כי להחזר המס יצורפו הפרשי הצמדה וריבית –המס שלגביה הוגש הדו"ח 

 

 נקודות( 2) 2 מספר שאלה

)ט()א( לפקודה קובע בין היתר כי אדם שקיבל הלוואה בלא ריבית או בשיעור נמוך  6סעיף  2א

משיעור הריבית שנקבע לעניין זה על ידי שר האוצר, יראו את הפרש הריבית כהכנסת עבודה 

2 ולחלופין כהכנסה מדיווידנד בידי בעל שליטה ניתנה בקשר ליחסי עובד מעביד ההלוואהכאשר 

)ט( לפקודה בשנת  6ר הריבית השנתי שנקבע בתקנות לגביית שיעור הריבית לעניין סעיף שיעו

כהכנסת 2 ₪ .1,03= ...,..1* 1203%= 6203-2לכן יש לזקוף את ההפרש  6203%הינו  2.13

 אצל איציק ולנכות מס בהתאם2ולחלופין כדיווידנד עבודה 

חברה היות ושיעור הריבית של ההלוואה אין לזקוף ליהונתן שווי שכר בגין ההלוואה שקיבל מה 2ב

  6203%( גבוה מ0%אותה הוא קיבל )

)ט( לגבי הלוואות שניתנו לעובד ממעביד  6על פי התקנות לקביעת שיעור הריבית לעניין סעיף  2ג

, שיעור הריבית לעניין הסעיף הוא שיעור עליית בני אדם שעובד הוא בעל שליטה בו שאינו חבר

מעודכן  ₪ .0,33אה בתקופת הזקיפה לשכרם אינו עולה על וההלוהמדד ובלבד שיתרת קרן 

 לפיכך ייזקף בשכרם שווי בגובה שיעור עליית המדד בלבד2 2.13לשנת 
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 נקודות 12 -ניהול ספרים-4מספר שאלה פתרון 

מועסק  וגדר, מ1006התשל"ג  פנקסי חשבונות()ניהול  ס הכנסהבהוראות ניהול ספרים מ 2א

לרבות בעלים ובני משפחותיהם העובדים בעסק וכן שותפים העובדים  -כדלקמן: "מועסק

מועסקים חייב  0בתוספת ג )קמעונאים(  נקבע כי מי שיש לו 2 עובדים 3לכן דני מעסיק  "בעסק2 

 נקודות( 2) בשיטה הכפולה2

 הבא: פנקסי חשבונות על ידי קבלנים מוגדר קבלן באופן  תוספת ד' לניהולב  2ב

 ;  "נישום/עוסק שעסקו או חלק מעסקו ביצוע עבודות בניה -"קבלן 

"לרבות עבודות חפירה, הריסה, ביוב וניקוז, הנחת צינורות, סלילת  " מוגדרות כ"עבודות בניה

 2  "כבישים ודרכים, ועבודות עפר ולמעט עבודות שיפוצים ותיקונים בבניינים

נו בתחום השיפוצים שאז סיווגו ע"פ ר בובי היל מלאור האמור, הרי שככל ועיקר עיסוקו ש

 הדין2 הוראות תוספת ד' אינה עולה בקנה אחד עם

י"א, מתוקף היותה מעין הוראת סל, מכפיפה תחתיה את כלל נותני ת תוספלעומת זאת, 

 השירותים אשר אינם זוכים להוראה פרטנית2 

, המדובר בסיווג נכון יפוציםש במצב דברים זה ובהיעדר תוספת מפורטת המתייחסת לקבלני

 פועל יוצא מכך הוא, שעל מר בובי לנהל גם יומן עבודה2 של פקיד השומה2

לבחון האם סטייה זו  שישספרים, אלא  ניהול יומן עבודה, מדובר בסטייה מהוראות ניהול אי

בסטייה בעלת השלכות מס ישירות  אם מדוברהנה מהותית לעניין קביעת המס שבו חב העוסק2 

 נקודות( 0).הרי שיש עילה לפסילת ספריםהותיות מ

על תעודת המשלוח יש לציין  אביעד ועמיחי הם סיטונאים ועל כן הם חייבים בתעודות משלוח2 2ג

מנע מניהול תעודות ילחלופין, ניתן לה תאריך, כמות הסחורה, ושעת היציאה של הסחורה2

 מציינים את שעת יציאת הסחורה2משלוח אם בזמן הוצאת הסחורה  מצרפים חשבונית ועליה 

 0) אביעד לא ציין את שעת יציאת הסחורה על תעודת המשלוח2 –הליקוי המופיע בשאלה 

 נקודות(

,                                            ידי נותני שירותים ואחרים(-פנקסי חשבונות על  א )ניהולחלה תוספת י" השלושהכל  על  2ד

 נקודות( 0) .1006 -פנקסי חשבונות(, תשל"ג  הול)ני מס הכנסהלהוראות 

על אדריכל לנהל ספרים לפי תוספת ה )בעלי מקצועות חופשיים( ובהתאם הוא כלל אינו חייב  2ה

לרשום בספר ההזמנות מיד עם קבלת  .2בניהול ספר הזמנות2 על כן ההוראה המחייבת בסעיף 

שירותים ואחרים( הרי שהיה  )נותני )אם היה צריך לנהל לפי תוספת יא ההזמנה לא חלה עליו2

 נקודות( 2) 2ליקוי(

ב' מאפשר לפקיד השומה לפסול ספרים לנישום שנתפס באי ניהול סרט קופה רושמת,  103ס  2ו

 )נקודה(.כאשר על פסילה כזו אין לנישום זכות ערעור

 , מתחיל במילים1006 חשבונות(, תשל"ג פנקסי ניהולה )מס הכנס א להוראות2מאחר שסעיף  2ז

 :מערכת חשבונות שתכלול פטור יכול להסתפק בניהול ", הרי שעוסק2"על אף האמור בסעיף 

 ;וברי קבלה או ספר פדיון יומיש

 )נקודה( תיק תיעוד חוץ2
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 נקודות  12 -אתיקה ופלילים  - 2פתרון שאלה 

 נק' 8 -פלילי  -חלק א 
 :את משה ניתן להאשים בסעיפים הבאים

  נק'( 1)לא הודיע על  תחילת התעסקות )פתיחת עסק(  - א )א(212ס' 

 נק'( 1) בזימון הראשון אי התייצבות לדיון/חקירה - (2)212ס' 

סירוב לקבל הודעה/ הזמנה לדיון שנשלחה לו )ניתן לציין כי משה לא בהכרח ידע  -( 0)212ס' 

 נק'( 1) שהמכתב שנשלח אליו הוא מפקיד שומה חקירות(2

 נק'( 1) על הכנסותיו 2.13י הגשת דוח לשנת א - (4)212ס' 

 נק'( 1) החל לנהל ספרים 2.13 -, כי רק ב2.13עבור שנת  אי ניהול פנקסי חשבונות -(2) 212

 נק'( 1) השמדת מסמכים בעלי ערך לשומה )היומן שהשליך לפח(2 - (2)212

 נק'( 1)ותחבולה2השתמש בכל עורמה  -)כוונה ומזיד( 2.13העלמת הכנסות לשנת  -(2)223ס' 

, כל שלושת 2.13בעצם זה שמשה לא הודיע לרשויות על פתיחת עסק, לא ניהל ספרים ולא הגיש דוח 

 הדברים יחד  מהווים עורמה ותחבולה להתחמק ממס2

 :את ראובן, יועץ המס, ניתן להאשים בסעיפים

העובדתי והן את סיוע לאדם להתחמק ממס2 רק אם ניתן יהיה להוכיח הן את היסוד  -(4)223ס' 

וזאת בנוסף לכך שנאשמו היסוד הנפשי )כוונה(, ניתן יהיה להאשים את יועץ המס בעבירת הסיוע, 

 נק'( 1)2 גם בכל הסעיפים שנאשים את משה

, אחריות המסייע לעריכת דוח כשהוא יודע שהדוח לא נכון, 220לא ניתן להאשים את ראובן בסעיף 

 עבור משה2 2.13רם הגיש דוח משום שעל פי נתוני השאלה ראובן ט

 

 נק' 7-אתיקה   -חלק ב 

 נעברו מספר עברות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ מס ותקנות כללי האתיקה: 

לפי התקנות אסורה עשיית פרסומת ולכן אסור היה להם לפרסם  - לתקנות כללי האתיקה (14)1ס' 

 נק'( 1) עצמם בפייסבוק

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

 נק'( 1) לדון בפרסום שעשו אברהם, שמעון ואיילה ובהטבות שהבטיחו )שידול לקוחות(2

 שמעון

שנים בייצוג נישומים  3שמעון לא יכול היה לאמן את איילה, שכן אין לו וותק של  -לחוק (2)11ס' 

 נק'( 1) שנים2 0אלא רק 

ובכך  אסורות הוצאות ולתבועלשמעון אסור היה להציע ללקוח שלו לרמות,  -לחוק  )א(14ס' 

להפחית את הכנסותיו החייבות במס2 זו התנהגות שאינה הולמת יועץ מס2 על שמעון  לנהוג 

 (נק' 1) במהימנות, בנאמנות, בזהירות וביושר,  הן כלפי הלקוחות והן כלפי רשויות המס2
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 איילה המתמחה

, שכן שמעון לא 11היא לא התמחתה אצל מאמן כמשמעותו בסעיף  -לחוק  (4)א()13סעיף עברה על 

 נק'( 1) רשאי לאמן, ולכן ההתמחות של איילה אינה כדין2

איילה צריכה לשמור על סודיות ואסור לה לדבר על הלקוחות שלה עם חברתה2  -לחוק  )א(12ס' 

)א( דינו 13מגלה או מעביר ידיעה או מסמך בניגוד להוראות ס'  -(2)10ס' העונש הצפוי לאיילה לפי 

 עבור שני הסעיפים יחד( -נק'  1)מאסר שנה או קנס2 

 אברהם

רישיונו של אברהם לא חודש, כך שאין בידו רישיון בר איסור ייצוג ללא רישיון:  -לחוק )א(9ס' 

מי שלא שילם את האגרה במועדה, לא יהיה רשאי לשמש  -)ב(08ס' וכן  תוקף ולכן אינו יכול לייצג2

 עבור שני הסעיפים יחד( -נק'  1) כיועץ מס

 

 

 


