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  נקודות 30 -מיסוי יחיד – 1 פתרון שאלה מספר

 
 

ניקודביאור שיעור המסאביגילאריאל

2ביאור 1  שולי       195,000

625,000          

2סעיף 17)7( בסיס מזומן            50,000

2סעיף 17)4( בסיס מזומן            25,000

2פס"ד כדורי, לא בייצור הכנסה           180,000

1סעיף 17)5(            65,000

-11,745           261,000* 4.5%1

שולי            933,255

1סעיף 125ג)ג(15%            40,000

1סעיף 125ג)ד(שולי            20,000

3ביאור 2שולי            16,933

נתון          900,000

1סעיף 92          250,000

2פטור ממס סעיף 97)ב3(       1,150,000

1סעיף 125ב25%          100,000

1סעיף 64א)א()1(פטור            70,000

1,110,188       195,000       20

260,000

2           65,000-פטור סעיף 14 - פס"ד יהודה תלמי

195,000          

                 90,000ההכנסה

                 60,360פטור שנתי

                 29,640חריגה בפטור

                 30,720פטור חדש

עסקמגוריםתשלום מס שולי

            48,000                 42,000הכנסה

                30,720-פטור

            48,000                 11,280חייב

0.02*2/3*1400000           37,333-                 5,013-פחת יחסי 

11,280,42,000*0.02*2/3*1400000            10,667                  6,267הכנסה חייבת

47%47%שיעור המס

           7,959              5,013                  2,945מס לתשלום

הוסף הוצאות ממ"ד לא מותרות

הכנסה מעסק

הוצאות קרן השתלמות

הכנסה מעסק

הכנסה מריבית לא צמודה

חישוב הההכנסה החייבת

הכנסה ממשכורת

חובות אבודים לא מותרות 

הוצאות מע"מ לא מותרות

רווח הון 

הפסד הון שאינו מותר בקיזוז

הוצאות קרן השתחמות מוכרות

הכנסה מריבית מקרן השתלמות

הכנסה ממשכורת

הכנסה מדבידנד מחברת מלאכי השרון

הכנסה ממשכורת 2018

עדיף הכנסה חייבת במס שולי 

ביאור 1 - משכורת

הכנסה משכירות

מסלול 10% גבוה יותר.

260,000*3\12

 מסלול הפטור

ביאור 2 - הכנסה משכירות

הכנסה מדיבידנד מחברת חוכמת המס

סהכ"רוח הון

סה"כ ההכנסה החייבת
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ניקודסכום

190,000        

550,000        

740,000        

252,964        2            

252,964        

0.5סעיף 234

0.5סעיף 0.2536

1סעיף 36א0.5

1סעיף 140

1סעיף 66)ג(3.5

7.25

2,592            

18,792          

1ביאור 2            2,580

1ביאור 3            9,240

2ביאור 4        107,625

138,237        

114,727     8

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

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

107,401 172,320 64,919     20%12,984    

172,321 239,520 67,199     31%20,832    

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

498,361 740,000 241,639   47%113,570  

250,020  

מס יסף

740,000        

641,880        

98,120          

3%

2,944            

252,964  

190,000   

127,200   

62,800     

80,000     

-62,800    

17,200     

15%

2,580      

132,000תקרה 

7%שיעור זיכוי

    9,240סכום

2נקודות זיכוי

    2,592ערך נק'

    5,184זיכוי

ניסים עזריה        400,000סכום ששולם כדמי החזקה

-92,500         

307,500        

35%

107,625        

סה"כ מס תאורטי

מס יסף

משכורת במשמרות

שיעור מס יסף

נטול יכולת

סה"כ זיכויים

מס לתשלום
ביאור 1 - מס תיאורטי

הכנסה חייבת

תקרה

סכוםבגינו יש הזיכוי

ביאור 2- זיכוי משמרות סעיף 10

סכום ההכנסה

תקרה סעיף 10 

סכום שלא ימזכה בזיכוי

הכנסה חייבת

סכום שלא מזכה

נ.ז.חד הורי

נ.ז. ילדים

סה"כ נ.ז.

ערך נקודת זיכוי

סכום הזיכוי

הכנסות בשיעורים רגילים

זיכוי משמרות

נ.ז. אישה

חלק ב

מס תיאורטי לתשלום

זיכויים

נ.ז. תושב

נ.ז. נסיעות

ביאור

סעיף 45

סעיף 44

הכנסה ממשכורת 

הכנסה מעסק 

ביאור 1מס תיאורטי לתשלום

סה"כ הכנסה חייבת

שיעור זיכוי

סכום בר זיכוי

הפחתה 12.5% מה. חייבת

סכום הזיכוי

זיכוי יישובים

סה"כ מס תיאורטי

שיעור הזיכוי

סך הזיכוי

ביאור 3- זיכוי ישוביים

ביאור 4- נטול יכולת
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 נקודות 20 -הצהרת הון  – 2מספר שאלה פתרון 

 31/12/15    31/12/19 הערה  

 1,042,000     663,000 (1) הון בעסק

 1,700,000    3,050,000 (2)  דירה

    240,000     240,000  מכוניות 2

 640,000     640,000  רכוש פרטי

 450,000     670,000  קופת גמל

 230,000     104,000 (3) תוכניות חיסכון

 200,000     000501, (4) ניירות ערך

 (250,000) (2) משכנתא 

 

   5,618,000    4,502,000 

 

 דוח השוואת  הון   

 5,618,000  31/12/19הון ליום 

 4,502,000  31/12/15הון ליום 

 1,116,000   גידול )קיטון(

 

 שימושים

 890,000   מסים מר אבנרי

 138,240 (8)  ביטוח לאומי 

 52,500 (5)  מס קזינו

 31,500 (5)  מס מפעל הפיס

 95,000 (2)  מס רכישה

 28,857 (6) מס משכורת גב' אבנר

 88,000 (9) מס ביקורת שומה

 1,324,097    סה"כ 

 הסברים

 2,100,000  הכנסות מר אבנרי

 150,000 (5)   קזינו

 90,000 (5)  מפעל הפיס

 400,000 (2) רווח ממכירת דירה

 54,000 (3) רווחים מתוכניות חיסכון

 310,000 (3) פדיון תוכניות חיסכון

 301,000 (4) רווחים מניירות ערך

 207,000 (6) משכורת גב' אבנר  

    3,612,000 

 

 נק'( 2) למחיהנותר 
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 נק'( 4)הון בעסק  .1

 בהנחה שההכנסות נרשמו לאחר ניכוי הפחת, כי נאמר שהפחת נדרש לצורכי מס.

 315,000=5*7%*900,000 2015-2019פחת מכונות 

 63,000     2015שנת 

 252,000    2016-2019שנים 

   

 837,000=63,000-900,000 מכונות

  100,000    מלאי

 105,000   מכונת אריגה

 1,042,000 :31/12/15הון בעסק 

 663,000=978,000-315,000 31/12/19הון בעסק 

 

 חישוב מכונת האריגה:

 105,000/0.7=150,000 עלות מכונה

 140,000  תמורה

 75,000  י.מ.מ

 65,000  רווח

 

 200,000-65,000=135,000  עלות מכונה חדשה 

 27,000שנים  2פחת 

 108,000 בעסק לפי נתון( מכונה למאזן )כלול בהון

 400,000=1,700,00-2,100,000רווח ממכירת דירה בהסברים  –נק'(  1) דירה  .2

  250,000  בהתחייבויותמשכנתא  

 95,000 מס רכישה בשימושים 

 

 230,000 יתרת פתיחה נק'( 2)תוכניות חיסכון  .3

 42,000  רווחים 

 (310,000)  פדיון

 130,000  הפקדות

 12,000 רווחים נוספים

 104,000 יתרה משוחזרת

 301,000בהסברים רווחים  –נק'( 0.5) ניירות ערך .4

 52,500בשימושים מס  150,000בהסברים  – הימורים .5

 אין פטור מעל כפל תקרה  –חישוב מס על זכייה שנייה 

 מס לשימושים  31,500=35%*90,0000

 207,000=23,000-230,000ללא שווי שימוש  -בהסבריםמשכורת  .6

 במס ששולם. כלול המקדמות לפי הנתונים בשאלהסך 

 

 2019חישוב מס על משכורת גב' ירון 
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 230,000   משכורת

 11,892  קופ"ג ניכויים

 218,108  לאחר ניכויים

 

   38,889  מס לפי מדרגות

 7,194  2.75*2,616נ"ז  

 2,838  זיכויים קופ"ג

 28,857  מס לשימושים

 "עמית מוטב", מכיוון שהפקידה מעל ההפקדהחישוב ניכויים: גב' ירון היא 

 230,000משכורת גב' ירון )כולל שווי שימוש( 

         ניכויים אישיים 

 11%*105,600=11,616 

 20,000-19,724=276רובד שני  

 11,892                       סך ניכוי

 20,000-11,892=8,108זיכוי 

2,838=8,108*35% 

 חישוב מדרגות המס:

75,720*10%=7,572 

32,880*14%=4,603 

65,760*20%=13,152 

48743,*%31=56113, 

 38,889סה"כ מס      

 

 לנכסים. 200,000-ו 20,000קופות גמל הפקדות  .7

 138,240=  48%*  288,000ביטוח לאומי החלק הלא מוכר לשימושים.  .8

 מס ביקורת שומה בשימושים. .9

 

 2נדרש 

 גם אם מדובר בבן בוגר. יש לבדוק מי הפקיד לנאמנות ומתי

 חזקת אשמה בגידול הון 223בהיבט הפלילי: סעיף 
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 נקודות. 20 – ניכויים וגבייה - 3שאלה מספר פתרון 

, כאשר 1577 –)ג( לתקנות )ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים( התשל"ז  2לפי תקנה  .1

התשלום נעשה בשווה כסף יקבע המשלם לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו 

 כלומר סכום המס שאורית צריכה לנכות מהתשלומים ששילמה לגיתי הינו 

10,000    =10%   X  100,000 

)ב( הדן בנושא של מקדמות מס הכנסה נקבע כי נישום שנקבע לגביו שצריך 175על פי סעיף  .2

שלם מקדמות בשיעור ממחזור העסקאות שלו כלומר של חברת חסון בע"מ צריכה לשלם ל

( לתקנות מס הכנסה )כללי קביעת עסקאות, 1)2את המקדמות בהתאם. כאשר על פי תקנה 

הכנסות או מכירות לעניין מקדמות( שנושאה הוא "סייג לעסקה", תמורה ממכירת ניירות 

)ב( לפקודה והיות 175לת במחזור העסקאות לפי סעיף ערך שנוכה ממנה מלוא המס אינה נכל

לפקודת מס הכנסה אזי לא  91ובמקרה שלנו נוכה ממנה מס חברות באופן מלא על פי סעיף 

 תיכלל במחזור העסקאות לצרכי תשלום מקדמות.

( : ריבית לא תיכלל 3)2לגבי ההכנסות מריבית, גם הן מהוות סייג לעסקה, אולם על פי תקנה 

העסקאות לצורך תשלום מקדמות אם לא נוכה ממנה מלוא המס. ואכן לא נוכה במחזור 

 ממנה מלוא המס ולכן כן תיכלל במחזור העסקאות לצרכי תשלום מקדמות.

לפקודת מס הכנסה, תקנות מס הכנסה )ניכוי משכר סופרים(, התשכ"ד  164סעיפי חוק: סעיף  .3

( היה 47%) המרבישכר זה מס בשיעור מוציא לאור המשלם שכר סופרים למקבל ינכה מ – 1964

התשלום כולו או חלקו בשווה כסף, יקבע המוציא לאור לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי 

 שעלה לו.

חייב המשלם שכר אמנים, שכר  1967(, התשכ"ז מסוימיםתקנות מס הכנסה )ניכוי מסוגי שכר 

ים למקבל ינכה משכר זה מס בוחנים, שכר מרצים, שכר מענקי שירות משרד או שכר דירקטור

  (.47%)של  המרביבשיעור 

( הדן בחברות משפחתיות נאמר : "ניתן לגבות את 5א )64המס אמיר טועה : לפי סעיף יועץ  .4

 המס על הכנסת החברה, לרבות מקדמות, הן מהחברה והן מהנישום.

( נקבע 1)א 2תקנה (מסוימיםתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים בהתאם ל .5

כי חבר בני אדם תושב ישראל המשלם לחבר בני אדם תושב ישראל או לזכותו דיבידנד על מניות 

שנקבע לגביו שיעור מס מוגבל לפי כל דין ינכה ממנו מס לפי השיעור שנקבע. והיות ולפי סעיף 

בסעיפים ( לפקודת מס הכנסה הדן ב"שיעור המס על דיבידנד" נאמר: על אף האמור 3ב )125

 –, שיעור המס על הכנסה מדיבידנד יהיה כדלהלן:  דיבידנד בידי חברה משפחתית 126 -ו 121

א בעל מניות מהותי, במישרין ובעקיפין, 64, ואולם אם היה הנישום כמשמעותו בסעיף 25%

א הינו בעל מניות 64. לכן אם הנישום המייצג לפי סעיף 30% –בחברה ששילמה את הדיבידנד 

 –. לגבי התשלום לחברת מורן 25% –אחרת  30%המשלמת אזי היא תנכה מס בשיעור בחברה 

)ב( דיבידנד בין חברות ישראליות לא חייב במס ולכן חברת הילה אינה חייבת 126על פי סעיף 

 לנכות במקור מסכום הדיבידנד ששילמה לחברת מורן.

חבר בני מ המתקבליבידנד ( לפקודת מס הכנסה, ד5ב )125( ולפי סעיף 1)א 2תקנה בהתאם ל .6

 12 -היות וחברת הילה הייתה במועד כלשהו ב 30%אדם שהוא תושב חוץ חייב בשיעור מס של 

 לפקודה.  88החודשים שקדמו למועד חלוקת הדיבידנד בעלת מניות מהותי לפי סעיף 
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 נקודות. 15 –ניהול ספרים  – 4שאלה מספר פתרון 

 חלק א'.

מהווה עילה לפסילת  –)ב( לפקודה 130סעיף  –ספרי החשבונות ליקויים מהותיים במערכת  .1

 ספרים

לא מהווה עילה לפסילת ספרים )ניתן להשית  –אי הגשת דוח שנתי במועדים הקבועים בחוק  .2

 ב' , לפי העניין(195לפקודה או עיצום כספי לפי סעיף  188קנס לפי סעיף 

 ילת ספריםמהווה עילה לפס –( 1ב)א()145סעיף  –אי רישום תקבול  .3

לא מהווה עילה לפסילת ספרים )ניתן להשית  –אי הגשת הצהרת הון במועדים הקבועים בחוק  .4

 א)ג( לפקודה( 158לפקודה, ויש סנקציות נוספות כגון סעיף   188קנס לפי סעיף 

 מהווה עילה לפסילת ספרים –ב)ב( לפקודה 145סעיף  –אי ניהול סרט קופה רושמת  .5

 

 חלק ב'.

לתוספת ו' הרישום המוקדם של מתרפאים הוא חלק בלתי נפרד ממערכת  4ע"פ סעיף  יש ליקוי. .1

 שנים. 7)ג( צריך לשמור את היומן 25החשבונות. ע"פ סעיף 

סוכנות ביטוח שרשאית להנפיק פוליסות ביטוח חייבת תמיד לנהל ספרים לפי  יש ליקוי. .2

 )א(.2תוספת ט"ו סעיף 

)ב(. בין היתר 2חזור עסקו ינהל ספרים לפי תוספת ג', סעיף שולי הוא קמעונאי, לפי מ יש ליקוי. .3

)ג( להוראות ניהול ספרים חייב מי שמפעיל קופה רושמת 7מחוייב בקופה רושמת. לפי סעיף 

 לנהל ספר שיקים ולרשום בו בסוף כל יום את פרטי השקים שנתקבלו. 

 עוסק של לקוח.  בהוראות ניהול ספרים, לא נקבעה שום חובה לציין מספר אין ליקוי. .4

)ד( להוראות ניהול ספרים, נקבעה חובה לציין בכרטיס של ספק את מספר 19בסעיף  יש ליקוי. .5

 אין ליקוי –אם לא מנהל כפולה  העוסק שלו.
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 נקודות 15 –אתיקה ופלילי  – 5מספר שאלה פתרון 

(, חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, "הפקודה"בפתרון זה פקודת מס הכנסה )להלן:

(, תקנות מס הכנסה )כללי אתיקה מקצועית של יועצי מס(, "החוק")להלן:  2005 –התשס"ה 

 ("התקנות")להלן: 1981 –התשמ"א 

 

 

מוטי -

כפוף גם 

להליך 

המשמעתי

 מתוקף 

סעיף 37 

לחוק

מנהלת 

החשבונות

 אינה 

כפופה 

להליך 

משמעתי 

לפי החוק.

פעולה שבוצעה
הליך 

פלילי
הליך משמעתי

הליך 

פלילי

הליך 

פלילי

סעיף 1)5( בתקנות

סעיף 9)א( בחוק

סעיף 9)ג( בחוק

2

המאמן שלו הוא 

שמשון. לשמשון 

רישיון יועץ מס 

מייצג שקיבל בשנת 

.2016

סעיף 11)א()2( בחוק. 

מאמן למתמחים בייעוץ 

מס יכול להיות יועץ מס 

המייצג נישומים לפני 

רשויות המס במשך 5 

שנים לפחות. בשנת 

2018 שמשון צבר ותק 

של שנתיים בלבד.

3

חלקיהם בשותפות 

שווים )50% לכל 

אחד(.

סעיף 1)12( בתקנות

4

שמשון מפרסם את 

עצמו ואת השותפות 

באמצעות משלוח 

הודעות סמס וכן 

באמצעות פרסום 

מקוון באינטרנט

סעיף 1)14( בתקנות

שמשון

מוטי הוא שותף 

בשותפות יחד עם 

יועץ המס – שמשון, 

מוטי הוא מתמחה 

במשרד השותפות.

1
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סעיף 1)1(, 1)11( בתקנות

סעיף 14)א(, סעיף 16)1( 

ו-)2( בחוק

סעיף 1)15( בתקנותגובה שכר טרחה 6

7

מנהלת החשבונות 

בחברה נקלעה 

למצוקה והחליטה 

להעביר את ניכויי 

המסים של 

העובדים, לחשבונה 

הפרטי

סעיף 219, 

220)4( ו – 

)5( לפקודה

סעיף 219, 

220)4( ו – 

)5( לפקודה

סעיף 

 )5(220

לפקודה

8

אגרת הרישיון 

השנתית לא שולמה 

מזה שנתיים

סעיף 9)א(, סעיף 38)ב( 

בחוק

סעיף14)א(, סעיף 16)5( 

בחוק

סעיף 1)2(, 1)4(, 1)7(, 

1)8( בתקנות

10

מוטי ושמשון 

החליטו לדווח 

לרשויות המס על 

פתיחת העסק 

בחודש מאי 2018

סעיף 

215א)א( 

לפקודה

סעיף 

215א)א( 

לפקודה

11

ההכנסות לחודשים 

נובמבר ודצמבר של 

אותה שנה )2018(, 

ידווחו בשנה העוקבת

סעיף 217, 

220 )1( ו – 

)2( לפקודה

סעיף 217, 

220 )1( ו – 

)2( לפקודה

החותמת וההרשאה 

להיכנס למרשמי 

רשות המסים 

הממוחשבים, 

משמשים את כל 

עובדי המשרד

סעיף 224 

לפקודה

מוטי ושמשון נוהגים 

להציג ללקוחות 

ולרשויות המס 

סכומי החזר גבוהים 

מהסכומים 

האמורים להיות 

בפועל

סעיף 224 

לפקודה
5
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