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 מצ"ב קובץ אקסל –נקודות  30 –מיסוי יחיד  – 1שאלה פתרון 
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ניקודביאור שיעור המסרחליעקב

658,000          

1סעיף 27 לפקודה           15,000-

2ביאור 1           45,240-

2ביאור 2             8,325-

שולי           589,435

80,000            160,000

2הפקדה מעל התקרה              2,000

 שולי     160,000            82,000

3ביאור 3שולי            35,000

1252ב/ רוחחי משפחתית פטורים30%          350,000

400,000          30%2

2ביאור 4              3,900

2ביאור 5          500,000

18           -       1,960,335סה"כ ההכנסה החייבת

98,000       

-9,000        

-2,000        1

87,000       

52%1

45,240       

265,000          2.50%2,000                                 

-80,000           1

185,000          

4.5%80,000259,0001

8,325              

סעיף 122אמס שולי

          125,000               125,000הכנסות 

           40,000-                40,000-פחת

                50,000-מימון

            85,000                 35,000הכנסה חייבת

47%15%מס שולי

            12,750                 16,450מס תיאורטי

                 4,500-זיכוי ממס זר

            12,750                 11,950מס לתשלום

ללא הוצאותכוולל הוצאות

הלוואה בסך של 300,000 לפיליפ            15,000                 15,000הכנסות 

הוצאות מימון בגין הלוואה בסך של 300,000 לפיליפ                11,100-הוצאות מימון

            15,000                  3,900הכנסה חייבת

47%15%מס שולי

              2,250                  1,833מס תיאורטי

מניות שהוקצומניות מקוריות 

900,0001,800,000

-400,000         1,700,000   

500,000          

113,636          25%28,409.09   

386,364          30%115,909     

11סה"כ תקופה

30%                      8.5אחרי מועד השינוי

25%                      2.5לפני מועד השינוי

ריבית והפרשי הצמדה

הכנסה מדיודנד

הכנסה מדיודנד לפי 3)ט1(

ביאור 4 - הכנסה מריבית

סכום התקרה 

סכום הניכוי

שיעור הניכוי

ביאור 5 - רווח הון

רווח הון 

קיזוז הפסד לפי 92א

רווח הון 

לפני מועד השינוי

אחרי מועד השינוי

הכנסה מהשכרת דירה בארה"ב

שיעור הניכוי

סכום הניכוי לפי סעיף 47א

סך הכל הכנסה ממשכורת

הכנסה ממשכורת

רווח הון ריאלי

ביאור 1 - ניכוי ב"ל

תשלומים ברי ניכוי 

שווי קרן השתלמות

הכנסות מריבית

חישוב הההכנסה החייבת

הכנסה מעסק

ניכוי ביטוח לאומי

ניכוי קרן השתלמות

הכנסות בשיעורים רגילים

הפסד משחלוף מחשבים

ביאור 3 - הכנסה מהשכרת דירה

יגיעה אישית

הפקדה קרן השתלמות כשכיר

הפחת תשלומי ביטוח כשכיר

סכום ששולם לביטוח לאומי

ביאור 2 - ניכוי קה"ש

יתרה 

הכנסה מעסק
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ניקודביאורסכום

1פס"ד תלמי        900,000             -

1פטור סעיף 14               -

331,194      2

0.5סעיף 234

0.5סעיף 0.2536

1סעיף 36א0.5

1סעיף 140

1סעיף 640

9.75

2,628         

25,623       

1חלק יחסי לפי סעיף 11       16,368

1סעיף 46 מגבלת 30%       94,500

2סעיף 45            425

136,916      

194,278  12

-              75,960      75,960      10%7,596            

75,961        108,960    32,999      14%4,620            

108,961       174,960    65,999      20%13,200          

174,961       243,120    68,159      31%21,129          

243,121       505,920    262,799     35%91,980          

505,921       900,000    394,079     47%185,217        

323,742        

900,000      

-651,600     

248,400      

3%

7,452         

שיעור מס היסף

מס יסף לתשלום

זיכוי ביטוח חיים

מס לתשלום

מדרגות המס

מס יסף

הכנסה חייבת

תקרה פטורה ממס יסף

הכנסה חייבת במ יסף

סה"כ נ.ז.

ערך נקודת זיכוי

סכום הזיכוי מנקודות זיכוי

זיכוי ישובים

זיכוי תרומה

סה"כ זיכויים

זיכויים

נ.ז. תושב

נ.ז. נסיעות

נ.ז.אשה

חד הורי

ילדים

חלק ב

משכורת 

דיוידנד

מס תיאורטי לתשלום
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 נקודות  16 –הצהרת הון  – 2שאלה פתרון 

 :1נדרש 

 נק'( 2) השוואת  הון דוח   

 4,007,000     31/12/2017הון י.פ 

 31.12.2021   ביאור   

 670,000   1 השקעה בחברת "אדיר"

        1,198,000   2  מלאי בעסק

 160,000   3   רכב

 2,000,000     דירת מגורים

 797,000   4   קרקע

 1,054,000   5  קופות גמל

 198,000   6  תוכניות חיסכון

 500,000   7 ניירות ערך בנאמנות

 

 4,000,000  31/12/17ליום  הון

 7,00076,5  /2131/12ליום  הון

  2,577,000   )קיטון( גידול

 שימושים

 3ביאור   2,500  מס רווח הון רכב

 8ביאור   5,700,000  מימון דירות לילדים

 9ביאור   400,000   מס גילוי מרצון

 9ביאור   270,000  רעיוני דמס דיווידנ

 10ביאור   300,000   נסיעות לחו"ל

 10ביאור   24,000   ביטוח נכסים

 10ביאור  1,050,000  מס שומה עצמית

 10ביאור   204,000   מס משכורת

 10ביאור   105,000    קנסות

 10ביאור   155,000   ביטוח לאומי

 11ביאור   0250,00  תחשבוניות פיקטיביו

    8,460,500 

 מקורות

 3ביאור   10,000   רווח הון רכב

 6ביאור   48,000  מתוכנית חיסכוןרווחים 

 8ביאור   144,000 החזר מהילדים עבור דירות

 9ביאור   2,000,000  הכנסה גילוי מרצון

 13ביאור   940,000 הכנסות משכורת מר אדיר

 12ביאור   800,000 הכנסות משכורת גב' אדיר

 15,14ביאור   1,000,000   הכנסות עסק מר אדיר

    4,942,000 
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 (6,097,500)    גידול הון בלתי מוסבר

 לפסיקה. דיון בטבלאות המחייה.דיון במשמעות של גידול ההון בהתאם 

 670,000=900,000-150,000-100,000+ 20,000-השקעה בחברת אדיר  .1

. חשבון ההשקעה יוקטן 2018בשל חלוקת מניות הטבה בשנת  150,000הון מניות גדל ב 

 נק'(. 2)יתרת רווח שלא חולקה.  100,000 -)שכן לא עברו מזומנים(. תיאום נוסף

 2,500* 240= 600,000מלאי  .2

          598,000 =260 *2,300 

 נק'(. 1) 1,198,000  

 

  50,000  רכב תמורה .3

  40,000  עלות מופחתת

 2,500מס  10,000 רווח הון 

 נק'( 2)

 

 (.נק' ₪0.5 ) 797,000קרקע כולל מס רכישה, תיווך שכ"ט עו"ד  .4

 12*10,500*4=  504,000קופות גמל הפקדות  .5

 נק'( 0.5) 1,054,000יתרת קופ"ג למאזן תתוקן ל 

 נק'( 0.5) 250,000+30,000-200,000+100,000+18,000=198,000תוכניות חיסכון  .6

 נק'(. 1)₪  500,000נכס בנאמנות המוחזק אצל עו"ד יוצג במאזן לפי העלות  .7

 לשימושים. 1,900,000X 3דירות לילדים  .8

למקורות  144,000כפול שנתיים=  12כפול  3ול כפ 2,000החזר חודשי של הילדים להורים 

 נק'(. 1)

יש להוסיף את הכנסות הגילוי מרצון במקורות ואת המס בשימושים. דיבידנד בהתאם  .9

( הוא דיבידנד רעיוני ולכן אינו נכלל בהצהרת ההון המס בגינו, כולל מס 1)ב()ב()75לסעיף 

 נק'(. 1)יהיה בשימושים.  ליסף, ייכל

  324,000בשימושים תשלומים שונים:  .10

. ביטוח לאומי תשלום שני לא רלבנטי. 1,050,000+204,000,+155,000+105,000מיסים  

 נק'( 0.5)חוב שומה לא רלבנטי. 

. כמו כן בשימושים 250,000חשבוניות פיקטיביות: יש להוסיף להכנסה של מר אדיר סך  .11

מסגרת ביקורת לאחר תקופת הצהרת . אין השלכת מס שכן נעשה ב250,000יש לרשום 

 נק'( 1)ההון 

 נק'(. 1) )כולל תיאום בגין חשבוניות פיקטיביות(₪  1,000,000הכנסות עסק מר אדיר  .12

 ₪ 940,000משכורת מר אדיר 

 ₪.  800,000משכורת גב' אדיר למקורות  

 :3נדרש 

יגיש דוח נפרד על הונו יוכל להגיש הצהרת הון נפרדת אם צירף הצהרה חתומה בידי בן זוגו כי 

 ונכסיו

 

 



7 
 

 נקודות  15 - ניכויים וגבייה – 3שאלה פתרון 

 נקודות 3 – 1שאלה 

לתקנות מ"ה )ניכוי מריבית, מדיבידנד, ומרווחים מסוימים( כאשר חברה תושבת  2על פי סעיף  .א

 אם הוא בעל מניות מהותי. 30%ישראל משלמת דיבידנד ליחיד תושב הארץ יש לנכות 

167,000 *30%   =50,100  ₪ 

 . 16/11/2020)א( החברה צריכה להעביר את התשלום לפקיד השומה עד 166על פי סעיף  .ב

אם ממניות החברה  50%-בעל השליטה מחזיק מתחת למכיוון ש )ב( לפקודה165על פי סעיף  .ג

הסכום שלא ידע  פקיד השומה כיולשכנע את ליו להוכיח הוא מבקש את ניכוי המס במקור ע

שנוכה לא הועבר לפקיד השומה או שעליו להוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים על מנת 

 שהניכוי יועבר לפקיד השומה, אם שכנע את פקיד השומה יותר המס שנוכה במקור. 

 

 נקודות 3- 2שאלה 

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

. ע"פ צו מס הכנסה )קביעת  20%לאי המשלם בעד עבודה חקלאית ינכה קובעות כי חק

)להלן:  1979-תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית כהכנסה( , התשל"ט 

עבודה חקלאית כוללת גם הובלה של תוצרת חקלאית, לכן התשלום בתחולת התקנה. לפי :הצו(

בכתב מפקיד השומה כי ניהל פנקסים קבילים )ג( לתקנות , היות ואין בידי חגי אישור 2תקנה 

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

 ₪ . 10,467= 0.3* 34,890  –בתקנות, דהיינו יואל ינכה מהתשלומים לחגי כמפורט 

מסוימים( חברה תושבת ישראל לתקנות מ"ה )ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים  2על פי סעיף  .ב

לבעל מניות מהותי. ג'ורג הינו בעל מניות מהותי  30%המשלמת דיבידנד ליחיד תושב חוץ תנכה 

 ₪. 135,000=   0.3* 450,000ממניות חברת לולה קיי. סכום הניכוי הינו  10%המחזיק מעל 

בעות כי קבלן קו 1973-תקנות מ"ה )ניכוי מתשלומים בעד עבודות בניה והובלה( התשל"ד  .ג

וזאת  15%המשלם למקבל תשלומים בעד עבודות בנייה ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור של 

אדם שעסקו  -עם המקבל מעסיק יותר מחמישה עובדים או קבלני משנה. ההגדרה של קבלן

עובדים.  5דוד מעסיק מעל  ולכן הילה נכנסת להגדרת קבלן. ד או תאגידייח -ביצוע עבודות בניה

ציג להילה את כל האישורים הנדרשים הכוללים , כמות עובדים, אישור על ספרים דוד ה

 . 15%קבילים והגשת דוחות ולכן יש לנכות רק 

 

 תנקודו 3- 3שאלה 

)ב( עוסק בהטלת קנס גרעון, המונח גרעון מתייחס להפרש המס בין הסכום של -)א( ו 191סעיף  .א

ום של המס שנקבע השומה הסופית . המס שנקבע בשומה העצמית של הנישום לעומת הסכ

-שיעור הגרעון גדול מהמונח שיעור גרעון הינו סכום הגרעון חלקי המס בשומה הסופית. אם 

ג קובע כי  במידה והמנהל  191סעיף מסכום הגרעון.   15% –יוטל הקנס. הקנס יחושב  50%

נס נוסף בגובה קנס סבור כי הגירעון נוצר במזיד או מתוך כוונה להתחמק בתשלום מס יוטל ק

 הגירעון שחושב. 
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  –הגירעון  קנסחישוב  .ב

 0.23*1,400,000=  322,000מס על פי שומה עצמית 

    694,600= 0.23*3,020,000    –מס שנקבע בשומה סופית 

 372,600= 694,600-322,000 –סכום הגרעון הוא 

 -תשלם קנס גרעון כדלקמןולכן החברה  50%-, שיעור הגרעון גדול מ 53.6%= 372,600/694,600

15%  *372,600  =55,55,890 

 נקודות 3- 4שאלה 

נקבעו  2004-בתקנות מ"ה )כללי קביעת עסקאות, הכנסות, או מכירות לעניין מקדמות(, תשס"ד .א

קובעות כי הכנסה ממכירת ני"ע זר שלא נוכה  1-2ור העסקאות, תקנות זכללים בחישוב מח

 .בחישוב מחזור העסקאות ליכלתבגינו מס במקור 

נקבעו  2004-בתקנות מ"ה )כללי קביעת עסקאות, הכנסות, או מכירות לעניין מקדמות(, תשס"ד .ב

 ל)ב( לא תיכל3לפי סעיף קובעות כי הכנסה  1-2ור העסקאות, תקנות זכללים בחישוב מח

 .בחישוב מחזור העסקאות

)ב( 175"מחזור עסקאות" בסעיף על פי הגדרת -שבח ממכירת דירת מגורים בבעלות החברה  .ג

ובתקנות שהותקנו מכוח הסעיף, ההכנסות שיכללו לצורך קביעת המקדמות הן סך כל 

ההכנסות הנכללות בעסקאות לפי חוק מע"מ למעט מכירות שחל עליהן חלק ה' לפקודת מס 

 הכנסה או מס שבח, כלומר , ללא רווח הון או שבח.

 נקודות 3- 5שאלה 

וישנה  צורך בתשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות. ההוצאה הינה סבירה ההוצאה מוכרת ואין .א

כל עוד נוהל רישום הכולל מספר ימי האירוח, נסיבות זיקה מלאה לייצור הכנסתה של החברה, 

לתקנות  3האירוח ,עלויות האירוח, הקשר העסקי, אז יוכרו ההוצאות במלואן על פי תקנה 

יתקבל פתרון נוסף אם הנבחן הניח כי ורחים מחו"ל. ניכוי הוצאות מסוימות שמתייחסות לא

ההוצאה איננה סבירה ואת תוכר חלק מההוצאה ועל החלק הלא מוכר תשולם מקדמה בגין 

 הוצאה עודפת.

.  0.45* 1,200,000לפי החישוב   540,000בסך מקדמה  החברה צריכה לשלםב' 181לפי סעיף  .ב

לאירוע הוזמנו העובדים ובני  ן ספציפי,ההוצאה לא ניתנת לייחוס לעובד באופ -הנימוק

האירוע נערך בגן אירועים יוקרתי וכלל הופעות של זמרים מוכרים מהארץ  משפחותיהם, 

, כל נתונים אלו מצביעים כי אין זיקה בין ייצור הכנסת ומהעולם, האירוע נערך בסוף השבוע

צור ההכנסה ויתרונות החברה לקיום האירוע, החברה צריכה להוכיח ולהראות קשר ישיר ליי

צורך עסקי ויתרון לצרכי העסק כגון עסקיים לביצוע האירוע. מהנתונים המוצגים לא מצאתי 

ב' הוצאות שהוציא 181סעיף  על פי ממשקי העבודה בין העובדים. , שיפור שיפור עבודת הצוות

מותרת מעביד לרווחת העובדים ולא ניתן ליחס את ההטבה לעובד מסוים כך שההוצאה אינה 

אם הנבחן הניח כי ניתן לייחס את ההוצאה לעובדים אז יתקבל פתרון .( 11)32בניכוי לפי סעיף 

 ( לפקודה וההוצאה תותר לחברה.2)2נוסף לפיו ייזקף שווי לעובד, הכנסה לפי סעיף 
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 נקודות  12 –ניהול ספרים  –4פתרון שאלה 

האפשרות להינות משיעורי מס לפקודה, פסילת ספרים מונעת את  121בהתאם לסעיף  .1

 נקודות( 2) שנים ויותר. 60התחלתיים נמוכים, בין שמדובר בעסק ובין שמדובר באדם שגילו 

)ג( לתוספת(, והן 2עובדים )סעיף  2-מליון ו 2אורי סיטונאי וחלה עליו תוספת ב'. הן במחזור של  .2

רשימות מלאי לתום שנה. לכן  )א( לתוספת( עליו לנהל2עובדים )סעיף  7-מליון ו 4.5במחזור של 

 נקודות( 2) .טענתו לא סבירה

)ב( לתוספת זו יש דין שונה לבעל 2דובי ורועי קמעונאים וחלה על שניהם תוספת ג'. לפי סעיף  .3

 נקודות( 2) חנות תכשיטים/תמרוקים/בית מרקחת/אופטיקאי לעומת קמעונאי רגיל.

)ג( בעוד על רועי 2וכובעים( יחול סעיף בהתאם להוראות הקבועות בתוספת, על דובי )עניבות 

 )ב(.2)אופטיקאי( יחול סעיף 

)כ( לתוספת זו, ואילו על ירון חלה תוספת יא )נותני 2סעיף  –על קובי חלה תוספת ד )קבלנים(  .4

 )א( לתוספת זו.2סעיף  –שירותים ואחרים( 

)א(( ואין 2מתייחס רק ל( ( אין חובה לנהל ספר תנועות מלאי )זה ב)2על קובי )תוספת ד, ס' 

 חובה לנהל יומן עבודה. כן יש חובה לנהל חשבון עבודה.

)א( ( אין חובה לנהל ספר תנועות מלאי אך יש חובה לנהל יומן עבודה 2על ירון )תוספת יא, ס' 

 נקודות( 2) ( לתוספת זו.6)3לפי סעיף 

 חלה עליו תוספת ו' רופאים. –אריק, רופא שיניים  .5

 חלה עליו תוספת ה' מקצועות חופשיים. –אורון, טכנאי שיניים 

שניהם חייבים לנהל רשימת מלאי של מתכות עדינות לסוף שנה )אריק לפי תוספת ו' סעיף 

 ( (.2)ב()2(  ואורון לפי תוספת ה' סעיף 1)ב()2

וספת ה' ( ואורון לפי ת4)א()2שניהם חייבים לנהל תיק תיעוד חוץ )אריק לפי תוספת ו' סעיף 

 נקודות( 2) ( (.5)א()2סעיף 

א להוראות ניהול ספרים, שתי האפשרויות קיימות, ותלויות בנסיבות. ככל 23בהתאם לסעיף  .6

שהחשבונית המקורית עדיין אצל הנישום בעל העסק, הוא יבטל את השגויה ויוציא חשבונית 

ניתן להוציא הודעת (. ככל שהחשבונית המקורית כבר יצאה ללקוח, 1א)23 -מתוקנת ונכונה 

 נקודות( 2) (.2א)23 –זיכוי 
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 נקודות  12 –אתיקה ופלילי  –5שאלה פתרון 

 חלק א'

 .משה אינו חשוף להליך פליליתשובה שלילית,  .1

 א עוסק בחובת הדיווח של חלפן כספים. 141סעיף 

לכך הוא מדווח בנתוני השאלה מופיע כי משה מדווח על כל הכנסותיו וניתן להניח כי בהתאם 

גם על מלוא העסקאות. גם אם הדיווח נעשה בדרך של פיצול עסקאות, הרי שבנתוני השאלה, 

 הכל דווח.

 –ב)ב( 195רק במידה ומשה לא היה מדווח כלל על העסקאות, ניתן היה להחיל עליו  את סעיף 

 הטלת עיצום כספי וגם אז, אינו כפוף להליך פלילי.

 שר האוצר רשאי לקבוע פעולות החייבות בדיווח. )ז( לפמ"ה קבע כי131סעיף  .2

()ב( כי תשלום 1)2נקבע בסעיף  2006 –בתקנות מס הכנסה )תכנון מס החייב בדיווח( תשס"ז 

חייב  –ואשר בעקבות ההעברה פחת סכום המס ₪  2,000,000מאדם לקרובו בסכום העולה על 

 בדיווח.

אליהו חשוף להליך כחייבת בדיווח ולכן  בנתוני השאלה לא נתון כי אליהו דיווח על הפעולה

 (.8)216וניתן להאשימו לפי סעיף פלילי 

במידה ובתשובה יצוין כי הוא דיווח בהתאם לסעיפי החוק הרלוונטיים, הרי שלא יהיה חשוף 

 להליך פלילי.

 

 חלק ב'

 החוק.בנתוני השאלה, ברק הוא חייל משוחרר ואין הוא יועץ מס, לפיכך לא ניתן להחיל עליו את 

 בהתייחס לדוד, הרי שהוא נושא באחריות לגבי התנהלותו ולכן הוא עובר עבירות משמעת.

הרי שדוד עובר על  2005 –העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה  חוק הסדרתלבהתייחס 

 הסעיפים הבאים:

יועץ המס יפעל במהימנות, נאמנות, זהירות ויושר כלפי לקוחותיו וכלפי רשויות המס.  –)א( 14סעיף 

 נקודה 1 -העברת הנושאים מקצועיים למי שאינו יועץ מס, מהווה עבירת משמעת. 

 יועץ מס מייצג לא ישדל כל אדם, בעצמו או על ידי אחר, למסור לידיו עבודה מקצועית  - (ג(14סעיף 

 נקודה 1-

גילה חוסר אחריות או רשלנות דוד פעל בצורה שאינה הולמת את עיסוקו,  – (5)( +2( + )1) 16סעיף 

 נקודה 1-. 14ועבר על הוראות סעיף  כיועץ מס מייצג חמורה במילוי תפקידו

, המעשים שייחשבו לפגיעה 1981 –תקנות מס הכנסה )כללי אתיקה של יועצי מס(, התשמ"א על פי 

 הם:בכבוד המקצוע 

 נקודה 1 –מתן אישור או חתימה שלא על סמך בדיקתו האישית של דוד  – (4)1סעיף 

 נקודה 1 –לחתום בשמו וואינו עובדו לפעול בשמו  ,שאינו יועץ מס ,מתן הרשאה לברק – (7)1סעיף 

מתן יד במעשה או מחדל למי שאינו יועץ מס, לעסוק של כדין בפעולות שיוחדו ליועץ  – (8)1סעיף 

 נקודה 1 - המס 

 נקודה 1 –שיתוף ברק, שאינו יועץ מס בהכנסות מהמקצוע  – (12)1סעיף 
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 נקודות 15 -ביטוח לאומי- 6פתרון שאלה 

 

גירסה שימו לב, בשאלוני הביטוח הלאומי היו מספר גרסאות, מצורף פתרון לפי 
 .1מספר 

 

ואוגוסט. כיצד תשלם דמי עובדת עצמאית ילדה וקיבלה דמי לידה בעד החודשים יוני, יולי  .1

 ביטוח בעד חודשים אלה?

 תמשיך לשלם דמי ביטוח על פי דף התשלומים שנשלח אליה בתחילת שנה. .א

 תשלומים שנשלח אליה.התשלם מחצית מדמי הביטוח שנקבעו בדף  .ב

 תהיה פטורה מתשלום דמי הביטוח. .ג

 דמי הביטוח ינוכו במקור מדמי הלידה בלבד. .ד

 

, הכנסתו החודשית 1/21-בד עצמאי שאינו עונה להגדרה החל ממר יעקובי היה מבוטח כעו .2

הגיש בקשה לשנות מעמדו כעצמאי והצהיר  6/21בחודש ₪.  1,000עליה הצהיר היא 

 ₪.  15,000שהכנסתו מחודש זה ואילך היא 

 ולפי איזה בסיס יחושבו דמי הביטוח? 2021מה יהיה מעמדו של מר יעקובי בשנת 

והחל מחודש יוני ₪.  1,000אי שאינו עונה להגדרה לפי עד לחודש מאי מעמדו עצמ .א

 ₪. 15,000עצמאי עונה להגדרה, יחויב לפי הכנסה בסך 

 2022לחודש והחל משנת ₪  1,000עצמאי שאינו עונה להגדרה לפי  2021במשך שנת  .ב

 לחודש.₪  15,000ישונה מעמדו לעצמאי עונה להגדרה שהכנסתו 

 לכל חודש.₪  15,000פי ל 2021עצמאי עונה להגדרה מתחילת  .ג

 בכל חודש.₪  9,167עצמאי מתחילת השנה לפי  .ד

 

 מטרתה של הגמלה לשמירת הריון היא: .3

 לפצות את העובדת בגין אובדן שכר כשאינה עובדת בשל סיכון לה או לעובר. .א

 לפצות את העובדת בגין היעדרויות לצורך בדיקות הקשורות להריון. .ב

 מעבודתה בשל הריון רב עוברי.לפצות את העובדת בגין היעדרויות  .ג

 לפצות את העובדת אם פוטרה במהלך ההיריון. .ד

 

לחודש והכנסה ₪  6,000בעל הכנסה שלא מעבודה )מהשכרת חנות( בסך של  72מבוטח בן  .4

 לחודש. ₪  5,000חודשית ממשכורת בסך של 

 מקבל קצבת אזרח ותיק )קצבת זקנה(. 

 כיצד יחויב?

 בריאות רק על הכנסתו ממשכורת.המבוטח ישלם דמי ביטוח ודמי  .א

 המבוטח ישלם דמי ביטוח משני מקורות הכנסתו. .ב

 המבוטח ישלם דמי ביטוח רק על הכנסתו שלא מעבודה. .ג

 אף תשובה אינה נכונה. .ד
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. מאז אינו עובד ואין לו שום הכנסות. מה 10.10.21קובי השתחרר משירות סדיר ביום  .5

 הכללים החלים על חייל משוחרר?

פטור מתשלום דמי ביטוח במשך ששת החודשים הראשונים שלאחר  חייל משוחרר .א

 מועד שחרורו משירות החובה.

 10/21המבוטח חייב בתשלום דמי ביטוח לפי המינימום עבור החלק היחסי בחודש  .ב

 .11/21החל מחודש ₪  177ודמי ביטוח מינימליים בסך 

 ו.פטור מתשלום דמי ביטוח רק למשך חודשיים ראשונים שלאחר שחרור .ג

 אף תשובה אינה נכונה. .ד

 

שנים עד לפרישתה. מקבלת קצבת אזרח ותיק. לימים  45שולה, ילידת הארץ, עבדה  .6

התאלמנה ואושרו לה גם הקצבאות הבאות: שאירים וסיעוד. היא נסעה להתגורר עם בנה 

 בחו"ל. האם שולה תמשיך לקבל את שתי הקצבאות בעת מגוריה בחו"ל?

 ותיק ומחצית קצבת שאירים. גמלת סיעוד תופסק. שולה תמשיך לקבל קצבת אזרח .א

שולה תמשיך לקבל קצבת אזרח ותיק בלבד ורק לשלושה חודשים מיום יציאתה  .ב

 לחו"ל. 

 רק אם יצאה למדינת אמנה תהיה לה זכאות להמשך קבלת הקצבאות הנ"ל. .ג

 כל הקצבאות יופסקו בראשון לחודש שלאחר יציאתה לחו"ל. .ד

 

 ביטוח בריאות ממלכתי?מי אינו מבוטח על פי חוק  .7

 מי שאינו תושב ישראל. .א

 חייל בשירות סדיר. .ב

 חודשים. 12-עציר/ אסיר השוהה בבית המעצר/ הסוהר לתקופה של יותר מ .ג

 כל התשובות נכונות. .ד

 

 מהן דרכי העברת מידע ישירות למוסד לביטוח לאומי? .8

 באופן מקוון ממערכת השכר. .א

 דרך מערכת ייצוג לקוחות. .ב

 של הביטוח הלאומי.דרך אתר האינטרנט  .ג

 כל התשובות נכונות. .ד

 

במקדמות דמי ביטוח על בסיס נתוני ההכנסה בשומת  2020מר ישראלי חויב במהלך שנת  .9

 ₪. 120,000בסך  20.7.19שהתקבלה ביום  2018מס הכנסה לשנת 

 נכות מעבודה. 32%נפגע מר ישראלי בתאונת עבודה ונקבעו לו  1.6.20ביום 

 ₪. 250,000בסך  15.7.21התקבלה ביום  2020שומה סופית לשנת 

 מה בסיס ההכנסה שעל פיה תחושב גמלת נפגעי עבודה?

 ₪. 250,000בסיס של  .א

 ש"ח. 120,000בסיס של  .ב
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לעניין גמלת נפגעי ₪  120,000לעניין תשלום דמי הביטוח, ובסיס ₪  250,000בסיס של  .ג

 עבודה.

 ₪. 185,000בסיס של  .ד

 

 נכונה את מעמדו של נהג מונית:ציין איזה מהמשפטים הבאים קובע  .10

נהג מונית נחשב כעובד שכיר בכל תנאי העסקה, ובלבד שגמול העבודה אינו משתלם  .א

 על בסיס של יחידת זמן.

נהג מונית נחשב כעובד עצמאי בכל תנאי העסקה, ובלבד שגמול העבודה אינו משתלם  .ב

 על בסיס של יחידת זמן.

 סקה.נהג מונית נחשב כעובד עצמאי בכל תנאי הע .ג

 אף תשובה אינה נכונה. .ד

 

משה יצא לעבוד במשך שנתיים בארה"ב. הועסק אצל מעסיק לא ישראלי. דיווח על  .11

לשנה. השומה נתקבלה בביטוח ₪  300,000ההכנסות למס ההכנסה בישראל בסך של 

 הלאומי.

 סמן את התשובה הנכונה ביותר:

 מהשקל הראשון.ההכנסה חייבת בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות החל  .א

 ההכנסה חייבת בדמי ביטוח לאומי בלבד החל מהשקל הראשון. .ב

 מהשכר הממוצע. 25%ההכנסה חייבת בדמי ביטוח בריאות בלבד לאחר הפחתה של  .ג

 25%ההכנסה חייבת בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לאחר הפחתה של  .ד

 מהשכר הממוצע.

 

 הלקוח?מי מהבאים רשאי לחתום על תביעה לקצבה בשם  .12

 אף אחד, רק הלקוח בעצמו. .א

 רואה חשבון או יועץ מס המייצגים את הלקוח. .ב

 אפוטרופוס. .ג

 עורך דין. .ד

 

 מבוטח אשר מקבל גמלת הבטחת הכנסה: .13

 פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי החל מהחודש השלישי של קבלת הגמלה. .א

 אינו פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי כל זמן קבלת הגמלה. .ב

ביטוח לאומי כל זמן קבלת הגמלה ובלבד שאין לו הכנסות פטור מתשלום דמי  .ג

 נוספות.

 אף תשובה אינה נכונה. .ד
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 .24שירה מקבלת קצבת נכות כללית מאז היתה בת  .14

. שירה עובדת כשכירה 12ילדים. הילד הגדול בן  3היא התחתנה ונולדו לה  29בגיל 

לשנה. יש ₪  100,000-היא כבעלה חגי עובד כעצמאי והכנסתו ₪.  5,000והכנסתה מעבודה 

 לחודש. ₪  15,000-להם נכס שהם משכירים ב

 האם שירה זכאית לתוספת בקצבת הנכות עבור בעלה והילדים?

 הילדים. 2כן, שירה זכאית לתוספת גם בעד בן זוג וגם בעד  .א

 ילדים, אך לא בעד בן זוגה. 2שירה זכאית לתוספת בעד  .ב

 זוגה והילדים.לא, ההכנסות שוללות זכאות לתוספת בן  .ג

לא, אין לה זכאות לתוספת מפני שבעת אישור הזכאות לקצבה הייתה רווקה וללא  .ד

 ילדים.

 

מי מבין בעלי האשרות הבאות לא יוכל להיחשב כתושב ישראל לעניין חוק הביטוח  .15

 הלאומי?

 .1בעל אשרה מסוג א/ .א

 .2בעל אשרה מסוג א/ .ב

 .5בעל אשרה מסוג א/ .ג

 .  1בעל אשרה מסוג ב/   .ד

 


