
1 
 

 מצ"ב פתרון באקסל – נקודות 30 -מיסוי יחיד – 1שאלה מספר 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ניקודביאור שיעור המסזהבהמיכאל

1ביאור 1  שולי       180,000

727,000          

2ביאור 2           63,960-

1ביאור 3           11,745-

1סעיף 32

שולי            651,295

1סעיף 29

1ביאור 15%4            35,000

2ביאור 25%5            48,680

2ביאור 6שולי            18,000

1ביאור 7שולי          183,333

1ביאור 25%7          550,000

1ביאור 30%7          366,667

1סעיף 3אפטור 

1סעיף 125ב25%            50,000

2סעיף 3)ט1(30%       1,400,000

3,302,975       180,000       18

חישוב הההכנסה החייבת

הכנסה ממשכורת

ניכוי ביטוח לאומי

ניכוי קרן השתלמות

הכנסה מריבית צמודת דולר

הכנסה מדיוידנד מחברת אדום

ניכוי שכר דירה

הכנסה מעסק

הכנסה מדיוידנד מחברת שבתאי

הכנסה מדיוידנד מחברת בינת המס

רווח הון לאחר מועד השינוי

סה"כ ההכנסה החייבת

רווח הון לפני המועד הקובע

רווח הון לפני מועד השינוי

הכנסה מריבית צמודת מדד תשומות

הכנסה מעסק

הכנסה משכירות

הפסד מריבית אינו בר קיזוז

210,000

1           30,000-הפרשי שכר- אין חבות במס עקב ייחוס

180,000          

135,000       

12,000         1

123,000       

52%1

63,960         

261,000          

4.5%

11,745            1 סכום הניכוי לפי סעיף 17)5א(

תשלומים ברי ניכוי 

סכום ששולם לביטוח לאומי

הפחת הפרשי הצמדה וריבית

שיעור הניכוי

ביאור 1 - משכורת

סכום הניכוי לפי סעיף 47א

הכנסה ממשכורת 2018

אחוז הניכוי

ביאור 4 - הכנסה מריבית צמודדת מדד תפוקות

תקרה

ביאור 3- ניכוי קרן השתלמות

הגדרת מדד בסעיף 125ג כוללת מדד המחירים לצרכן ולא מדד תשומות הבנייה ולכן לא צמוד

ביאור 2 - ניכוי ב"ל

הכנסה ממשכורת
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                 65,000סכום ההכנסה

                16,320-ניכוי לפי 125ד

                 48,680הכנסה חייבת

               120,000ההכנסה

0בניכוי הוצאות

1               120,000הכנסה נטו

10%שיעור המס

                 12,000מס לתשלום

תשלום מס שולי

               120,000הכנסה

                 30,000פחת 

1                 72,000פטור 9)25(

                 18,000הכנסה חייבת

50%שיעור המס

                  9,000מס לתשלום

2,250,000תמורה

3            1,150,000עלות 

            1,100,000רווח הון

3               183,333לפני המועד הקובע

9               550,000אחרי המועד הקובע

6               366,667אחרי מועד השינוי

18

סעיף 122 -10%  

ביאור 7 - רווח הון

ביאור 6 - הכנסה משכירות

בדיקת מסלולי מיסוי

עדיף הכנסה חייבת במס שולי 

ביאור 5 - הכנסה מריבית צמודת דולר



3 
 

 

 
 

 

ניקודסכום

70,000        1

750,000      

150,000      

970,000      

348,019      2            

348,019      

0.5סעיף 234

0.5סעיף 0.2536

1סעיף 36א0.5

1סעיף 140

2סעיף 66)ג(2

1סעיף 40ג0

5.75

2,580         

14,835        

2ביאור 2        13,650

1סעיף 45א            313

28,798        

319,221  9

זיכוי ביטח חיים

סה"כ זיכויים

מס לתשלום

נ.ז.חד הורי

נ.ז. ילדים

סה"כ נ.ז.

ערך נקודת זיכוי

סכום הזיכוי מנקודות זיכוי

זיכוי תרומה

נ.ז. אישה

נ.ז. תואר

חלק ב

מס תיאורטי לתשלום

זיכויים

נ.ז. תושב

נ.ז. נסיעות

ביאור

סעיף 122א הכנסה מהשכרת דירה בארה"ב 

הכנסה מהשכרת משרדים 

ביאור 1מס תיאורטי לתשלום

הכנסה ממשכורת

סה"כ הכנסה חייבת

-        74,880   74,880     10%7,488     

74,881   107,400 32,519     14%4,553     

107,401 150,000 42,599     20%8,520     

150,001 239,520 89,519     31%27,751    

239,521 498,360 258,839   35%90,594    

498,361 900,000 401,639   47%188,770  

327,675  

10,500    

338,175  

338,175     

מס יסף

970,000     

641,880     

328,120     

3%

9,844        

30,000     

21,000     

9,000      1            

30,000     

39,000     

35%1            

13,650     

הכנסה חייבת

מס יסף

תרומה השנה

תרומות לזיכוי

שיעור מס יסף

ביאור 1 - מס תיאורטי

הכנסה חייבת

תקרה

מס תאורטי במדרגות

מס שכירות -15%

סה"כ מס תיאורטי

סכום הזיכוי

ביאור 2- זיכוי תרומה- סעיף 46

סכום התרומה 2017

תקרה 30%

תרומה להעברה

שיעור הזיכוי

הכנסות בשיעורים רגילים
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 נקודות 20 -הצהרת הון  – 2שאלה פתרון 

 :1נדרש 

 נק'( 2)דוח השוואת  הון    

 3,884,001     31/12/2015הון י.פ 

 31.12.2019   ביאור   

 82,000   1 השקעה בחברת יהב

 790,000   2 השקעה בחברת יהבית

 71,400   3  מכונה בעסק

        400,000   4  מלאי בעסק

 2,280,000     דירת מגורים

 2,250,000     דירות מגורים 

   185,500   7   כלי רכב

 1,450,000     רכוש פרטי

 718,000   8  קופות גמל

      8,226,900 

 3,884,001  31/12/15הון ליום 

 8,226,900  31/12/19הון ליום 

  4,342,899   גידול )קיטון(

 

 שימושים

 5ביאור   50,000  שכר טרחת עורך דין 

 5ביאור  2,250,000   מתנה לילד 

 6ביאור   14,400  מס השכרת דירה

 7ביאור    8,000   תיקון רכב 

 7ביאור   180,000  הפסד הון בגין רכב ישן

 9ביאור   300,000   נסיעות לחו"ל

 9ביאור   24,000   ביטוח נכסים

 9ביאור   48,000    סיוע

 10ביאור  1,050,000  מס שומה עצמית

 10ביאור   204,000   מס משכורת

 10ביאור   562,000   מס שבח 

 10ביאור   105,000    קנסות

 10ביאור   155,000   ביטוח לאומי

    4,950,400 

 מקורות

 2ביאור  1,230,000  עודפים חברה משפחתית

 5ביאור  4,500,000  שבח ממכירת קרקע

 6ביאור   144,000   הכנסות שכירות

 4ביאור   480,000 תיאום הכנסה בגין הקטנת מלאי
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 11ביאור  1,110,000  הכנסות משכורת גב' יהב

 11ביאור  1,197,000   הכנסות עסק מר יהב

 11ביאור   940,000  משכורת מיהבית

    9,601,000 

 307,701    למחיההסכום שנותר 

 יש לדון באפשרויות ובהשלכות. דיון לפי הטבלאות האם נותר סכום למחיה

 

של משכורת ₪  480,000אין לכלול .  82,000=580,000-500,000+22,000-20,000השקעה    .1

 נק'(. 1)בהסברים. 

 יהבית:  .2

 (נק' 2) 790,000=100,000-540,000+1,230,000 

 120,000=84,000/0.7מכונה: עלות מכונה ישנה  .3

 130,000 תמורה

 %60*120,000  72,000 י.מ.מ

 58,000 רווח 

 160,000-58,000=102,000  96עלות מכונה חדשה: דחיית רווח ההון לפי סעיף 

 30,600שנים  3פחת 

 71,400מכונה למאזן 

 .שיחלוףאין לרשום במקורות רווח הון במקרה זה, לאור 

 נק'( 2)אין לרשום חיסכון בשל פחת במקורות. 

 מלאי בעסק מר יהב   .4

 500,000הקטנת מלאי סגירה בגין סחורה במישגור 

 500,000-980,000=400,000מלאי במונחי עלות 

    1.2 

 980,000-400,000=480,000בנוסף, יש להקטין הכנסה חייבת בגין השפעת הקיטון במלאי 

 נק'( 2)אין השפעה על המס כי המס שולם החזר מס טרם נתקבל. 

שווי שירותי  -קרקע ודירות שבנו ע"י קבלן: יש לתקן את הסכום שנרשם בהצהרת ההון .5

ומתנה יש לרשום שכ"ט עו"ד  בשימושים הבנייה מהווה את עלות הדירות בידי בני הזוג.

 .4,500,000במקורות שבח ממכירת קרקע  בשימושים לבן

ש"ח. חישוב המס לכל שנה  144,000 -24כפול  6,000דמי השכירות יירשמו במקורות:  .6

 בנפרד:

הסכום ₪.  4,060. פטור לחודש970=6,000-5,030לחודש.  5,030פטור בסך  2018שנת מס 

 החייב במס שולי. 23,280הסכום החייב ₪.  48,720הפטור לשנה 

הסכום ₪.  4,180. פטור לחודש910=6,000-5,090לחודש.  5,090פטור בסך   2019שנת מס 

 .21,840סכום חייב במס שולי  50,160הפטור לשנה

לשתי השנים. יירשם  14,400לפקודה:  122לפי סעיף  10%בני הזוג יעדיפו לשלם מס בשיעור 

 בשימושים.

 נק'( 2 5-6)סעיפים 

 עלות הרכב החדש ₪.  8,000יירשם בשימושים תיקון הרכב נטו  -כלי רכב .7
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185,500  ( =89,000 *50%)-230,000  

 180,000הפסד הון בגין רכב ישן בשימושים 

 (נק' 1) 180,000מינוס  89,000*50%וכן הפסד הון בשימושים  230,000לחילופין עלות 

 12*3,500*4=  168,000קופות גמל הפקדות  .8

 נק'( 1) 550,000+168,000=718,000הוא רווח שלא מומש ולכן יש לתאם   211,000ההפרש 

 נק'( 0.5) 372,000בשימושים תשלומים שונים:  .9

. ביטוח לאומי תשלום שני לא רלבנטי. חוב 1,050,000+204,000, 155,000,105,000מיסים   .10

 נק'( 1.5)שומה לא רלבנטי. 

 ₪. 1,110,000משכורת גב' יהב למקורות  .11

לא ניתן בגינם )כולל תיאום בגין חשבוניות פיקטיביות( אשר  1,197,000הכנסות מר יהב 

  כל שירות.

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

. אין השלכת מס שכן נעשה במסגרת ביקורת לאחר תקופת הצהרת ההון. 250,000לרשום 

 נק'( 1)

השולי.  יש לחייב את גב' יהב בהוצאות הטיפול בילדים שאינן מותרות בניכוי בגובה המס

ולכן אין להתייחס אליו בהשוואת הון זו. אין לרשום  2020המס בגין התיאום שולם בשנת 

 את ההכנסה כמקור מכיוון ששולם על ידי החברה. אין להוסיף להכנסות משכורת.

 נק'( 1)
 

 : 2נדרש 

חזקת אשמה בגידול הון: בן קטין שלא דווחו ההכנסות הרשומות אצלו )בסכום  223סעיף 

 נק'( 2)ה על ההכנסה שהגישו בני הזוג בניכוי המס ששולם( העול
 

 : 3נדרש 

 נק'( 1)יהיו הסבר.  –הגדלת הכנסה של חברה משפחתית  -פס"ד מנחם אפרים
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 נקודות. 20 – ניכויים וגבייה - 3שאלה מספר פתרון 

 אחלק 

. כלי שיט הוא כלי הרשום במרשם 1978תקנות מס הכנסה )ניכוי לימאים(, התשל"ה  .1

. 1960הישראלי. ראשית נבדוק האם כלי השיט רשום לפי חוק הספנות )כלי שיט(, התש"ך 

שנות מס  2 -ימים ברציפות ב 50יום בשנת מס אחת או  50ימאי יחיד המועסק לפחות 

 יום( X 3  =60 20)מתקיים 

5000$ X 3  =15000$ 

41$ X 60  = 2460$יום 

15000$ X 50%  =7500$ 

 הנמוך מביניהם - 2460$יהיה מותר לו לנכות מהכנסת העבודה שלו סך 

שווי  2( תקנות מס הכנסה )שווי שימוש ברדיו טלפון נייד(. לפי תקנה 2)2פקודת מס הכנסה ס'  .2

השימוש לכל חודש ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשות העובד למעט רדיו טלפון כאמור שניתן 

ש" לפי  105העבודה בלבד, יהיה מחצית מההוצאה החודשית , או ם ולהתקשר ממנו למק

הנמוך, והכל בניכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד בשל אותו רדיו טלפון נייד. 

ההוצאה החודשית ) ההוצאה שהוצאה בחודש בשל הרט"ן לרבות הוצאה קבועה, דמי 

הנמוך מבין ₪ ,  49ובד וכדומה( שימוש, מע"מ , תיבה קולית , שירותים נלווים, השתתפות הע

שווי השימוש שיש ₪.  49X30%  =14.70( 49/2, ₪105 ( 105מחצית ההוצאה החודשית או 

 =₪24.50-14.70  9.80 של איציק 1/2018לזקוף לשכר 

לפי תקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלומים בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים(  .3

 ם המחושב כדלקמן:מהסכו 35%אלון צריך לנכות 

 35,500סכום הזכיה : 

 30,500סכום הפטור : 

 5,000פגיעה בפטור : 

 (30,500 - 5,000)  25,500פטור חדש : 

 10,000סכום חייב : 

  3,500ניכוי : 

 35%ללא מתן פטור לכן יש לנכות  35%-הגרלה או פרס שלא במסגרת חוקית תמוסה ב

 ₪.  8,750=  0.35*25,000סכום הניכוי ₪.  25,000מסכום ההכנסה בסך של 

מתנה שנותן מעסיק לעובדו לרגל אירועים  –מתנות לרגל אירועים החוזרים על עצמם  .4

תנות מ , ימי הולדת, שי ליום האישה וכו,החוזרים על עצמם מידי שנה כמו מתנות לרגל חגים

( לפקודת מס הכנסה בין שניתנו 2)2מסוג זה נחשבות הכנסת עבודה אצל העובד לפי סעיף 

השווי שייזקף הינו הגבוה  .בכסף ובין שניתנו בשווה כסף בין שניתנו במישרין או בעקיפין

בגין ₪  100בסך של מביו שווי השוק או עלות המעביד. לפיכך יש לזקוף הכנסה לדודו 

לגבי שובר ארוחת  בגין ההמחאה.₪  200בגין המחבתות וסך של ₪  150הילקוט. וכן סך של 

הבוקר המתנה שקיבל דודו מועד העובדים, מדמי הועד שהפרישו העובדים בכל חודש לא 

 הכנסה בידי דודו. מהווה

 חלק ב

 סמכויותיו של פקיד השומה הן כדלקמן: .5

 ( לפקודה.1ג)119החוב מחברת אומנות המתכת לפי סעיף סמכות לגבות את א. 
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 יש לפרט את התקיימות יסודות הסעיף בפקודה.     

 ( לפקודה.1)ג194סמכות לעכב את יציאתו של אלכס ואחיו מהארץ לפי סעיף ב. 

 יש לפרט את התקיימות יסודות הסעיף בפקודה.     

 

 נקודות. 15 –ניהול ספרים  – 4שאלה מספר פתרון 

 :חלק א

 נק'(. 1גב' רפאלה היא קמעונאית, ועליה לנהל ספרים לפי תוספת ג'. )

עליה לנהל סרט קופה רושמת או ספר פדיון יומי לפי בחירתה, כך ₪  350,000אם מחזורה הוא עד 

חובה עליה לנהל ₪  350,000שאי ניהול סרט קופה רושמת אינו בהכרח ליקוי. אם מחזורה מעל 

 נק'(. 2שיש ליקוי. ) סרט קופה רושמת, כך

 נק'(. 1ב' מי שלא רשם תקבול ייראו את ספריו כבלתי קבילים. )145לפי ס' 

ב' מי שהיה חייב בניהול פנקסי חשבונות ולא ניהלם, הכנסתו החייבת תמוסה בשיעור 191לפי ס' 

 נק'(. 1. )10% -מס גבוה יותר ב

על מי שפנקסיו אינם קבילים. בין היתר יש מספר סנקציות על מי שלא ניהל פנקסים או  33לפי ס' 

 נק'(. 2ניתן שלא לקזז הפסדים משנים קודמות וניתן שלא להתיר הוצאות פחת. )

אם הנישום לא ניהל ספרים קבילים פקיד השומה לא צריך להצדיק את החלטתו בשומה  155לפי ס' 

 נק'(. 1שקבע, והוא יכול להגדיל את סכום ההכנסה/ההכנסה החייבת. )

א)ב( פקיד השומה צריך לפרט את הדרך לפיה ערך את השומה )אלא אם לא הוגשו 158ס'  לפי

 נק'(. 1הדוחות המפורטים בסעיף(. )

 

 :חלק ב

מר אריאל נהג כדין. ראשית, מר אריאל הינו סיטונאי )תוספת ב'(, ועל כן כלל אינו חייב בסרט  .1

)א( כי מותר 3שמת קובע בסעיף קופה רושמת. מעבר לכך, נספח ב' הדן בנוהל הפעלת קופה רו

 נק'(. 2לרשום את התאריך בדיו אם הקופה לא מדפיסה תאריך )אך לא בעפרון(. )

כי  3מר אבישי שגה. נספח ד' הדן בכללים למזעור מערכת החשבונות ולבעורה קובע בסעיף  .2

רשות יום מיום סיום המזעור ועד ליום הביעור. כמו כן צריך להודיע למנהל  60נדרש שיחלפו 

 נק'(. 2יום מהמזעור( ולא לאחריו, ואף לקבל את אישורו. ) 30המסים לפני הביעור )ועד 

( 4מר שבתאי שגה. ע"פ נספח ה' הדן בכללים לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת, בסעיף )א() .3

נקבע שצריך לוודא שניתן להפיק תיעוד פנים עם המילה "מקור" פעם אחת בלבד. כל היתר יהיו 

 נק'(. 2לבד. )עותקים ב
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 נקודות 15 –אתיקה ופלילי  – 5שאלה פתרון 

 פלילי –חלק א' 

 

  224( + 4)220סעיף     .1 .א

 10וטרם חלפו  220התשובה לא תשתנה היות ויועץ המס מואשם בעבירות לפי סעיף   .2

 .225סעיף  -שנים משנת המס בה נעברה העבירה 

 שנים מהשנה בה בוצעו העבירות, הרי שלא   10בשל העובדה שחלפו מעל  .3

 ניתן להגיש כתב אישום.

 

 נקודה –לא הודיע במועד על תחילת התעסקות/ פתיחת עסק  – א)א(215סעיף  .ב

 נקודה –)הכנסות מפברואר ועד נובמבר(  2017השמטת הכנסה מדוח   -( 1)220סעיף 

 נקודה –בת שעבד חודשיים בלבד מסר בדוח אמרה כוז – (2)220סעיף 

 נקודה –הגיע לדיון אך בחר שלא לענות, זה אסור בהליך אזרחי  – (2)216סעיף 

 

 חוק יועצי המס, תקנות ואתיקה -חלק ב' 

 

  , קובעות1981-א. תקנות מס הכנסה )כללי אתיקה מקצועית של יועצי מס(, התשמ"א .1

 ( כי "עיסוק כיועץ מס בשותפות עם אדם שאינו יועץ מס" ייחשב כהתנהגות 5)1 בסעיף     

 שאינה הולמת.     

 )ג( קובע:9סעיף , 2005חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס התשס"ה  

"שותפות לא תעסוק בייצוג נישומים לפני רשות מס אלא אם כן כל השותפים בה הם יועצי 

 שאית לייצג נישומים כאמור לפי חוק אחר."מס מייצגים או שהיא ר

 לאור האמור, אין הם יכולים להתאגד בשותפות.

התשובה חיובית, יצחק ומשה יכולים להתאגד כחברה, אם ברצונם להתגבר על המגבלות  .ב

הנתונות בחוק ובתקנות בהקשר של התאגדות בשותפות. התאגדותם תהיה כחברה שאינה 

 חלה עליהם.מוגבלת, בשל האחריות האישית ה

, המעשים 1981 –תקנות מס הכנסה )כללי אתיקה של יועצי מס(, התשמ"א על פי  .2

 שייחשבו לפגיעה בכבוד המקצוע הם:

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

 נקודה

מתן הרשאה ליונתן שאינו יועץ מס ואינו עובדו לפעול בשמו וכן מתן  – (7)1סעיף 

 נקודה -הרשאה ליונתן, שאינו יועץ מס, לחתום בשמו 

מתן יד במעשה או מחדל למי שאינו יועץ מס, לעסוק שלא כדין  – (8)1סעיף 

העברת הטיפול מול רשויות המס, אשר יוחדו ליועץ  -בפעולות שיוחדו ליועץ המס 

 נקודה -מס, ליונתן 

 נקודה -שיתוף יונתן, שאינו יועץ מס בהכנסות מהמקצוע  – (12)1סעיף 


