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 נקודות 30 –מיסוי יחיד  – 1פתרון שאלה 

נדרש א': 2 נקודות

נדרש ב':

ניקודביאור ענבלגיא 

2ביאור 1       10,833

2ביאור 2       42,760

140,000     180,000      1

0.5ביאור 3     150,000

8.5ביאור 4      194,415

343,594     374,415      

                   1ביאור 5       20,000

                   1ביאור 6         4,680

                   1ביאור 7      178,800

363,594     557,895      17.0

      380,000מענק :פיצויים + פדיון קופה לקצבה

חישוב מענק פטור:

      315,000משכורת אחרונה כפול שנות ותק

      428,050תקרה כול שנות ותק

שגיאה בקביעת גובה הפטור יפחית חצי נקודה      315,000הנמוך : מענק פטור 

       65,000מענק חייב

פריסת מענק מותרת ל-6 שנים 

       10,833חלק המענק המיוחס לשנת 2016

לפי שיטת נוסחת הקיזוז.  עבור יחיד שפרש לאחר 31.12.2011

739,116      

      388,800מענקים פטורים *1.35

       40,000היוון תגמולים קצבתיים אחרי שנת 2000

      310,316יתרת ההון הפטורה 

=310,316/180     1,723.98גובה הקצבה החודשית הפטורה

6,000גובה קצבה חודשית

         1,724גובה הקצבה החודשית הפטורה

4,276קצבה חודשית חייבת

42,760סך קצבה חייבת בשנת 2016

בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופ"ג( ובהתאם לתקנות קופ"ג , יחיד שהבטיח לעצמו פנסיה 

בסך 4,400 ש"ח לחודש רשאי למשוך את יתרת הכספים בקופ"ג לקצבה. סכומים שנצברו עד שנת 

2000 יחשבו פטורים ללא פגיעה ביתרת ההון הפטורה. כספים שנצברו לאחר מכן ניתן למשוך על חשבון 

יתרת ההון הפטורה כהיוון קצבה מכח 9א)ה(. סכום שאינו פטור יחוייב לפי מדרגות מס.

שגיאה בקביעת גובה המענק יפחית חצי נקודה

6000*1.5*35=

הכנסות בשיעורים מיוחדים

ריבית תוכנית חסכון - 15%

סה"כ ההכנסה החייבת

ביאור 1 -חישוב מענק פרישה חייב

ריבית - 25%

הימורים - 30%

49%*8,380*180=

315,000*1.35*32/35=

חודשים 10*4,276

ביאור 2 -הכנסה מפנסיה

סך הכל הכנסה מיגיעה אישית

הכנסה מהשכרת משאית

הכנסה מעסק

חישוב הההכנסה החייבת

הכנסות בשיעורים רגילים

יגיעה אישית

מענק פרישה חייב

הכנסה ממשכורת

הכנסה מפנסיה
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בהתאם להגדרת הכנסה מיגיעה אישית נחשבת ההכנסה מהשכרה של נכס כזה להכנסה מיגיעה אישית

לפי 8ב כל ההכנסות ימוסו בשנת 2016

300,000מחזור הכנסות

הוצאות:

53,750משכורות

25,000הוצאות רכב עבור עובד - חצי שנה

חישוב 11,2501הוצאות רכב - לשימוש אישי חצי שנה

חישוב 2 9,360תשלום לביטוח לאומי

חישוב 3,2253תשלומים לקרן השתלמות

חישוב 3,0004ניכוי קופ"ג

105,585סך הכל הוצאות מותרות

194,415רווח מעסק

חישובים:

הגבוה מבין :חישוב 1 הוצאות רכב :

         7,240סך ההוצאות פחות שווי שימוש ברכב

       11,250שיעור בגובה 45% מההוצאה

חישוב 2 הוצאות ביטוח לאומי :

הקנסות לא נחשבים=52%*9,36018,000

חישוב 3 הוצאות קרן השתלמות:

8,000תשלומים ששולמו כחסכון של ענבל

חישוב גובה ההוצאה בגין התשלומים ששילמה ענבל כחסכון עבור עצמה:

הנמוך מבין:

8,000סך תשלומים לקה"ל

ראה חישובההכנסה הקובעת להלן4,775בניכוי  2.5% מההכנסה הקובעת

3,225

         8,595תקרה של 4.5% מההכנסה הקובעת

         3,225הנמוך מבינהם זהו הניכוי המותר בגין חסכון ענבל :

כל ההוצאות מוכרות מאחר ונזקף מלוא השווי לעובד

הוצאות המשכורת תקינות

25,000-35520*0.5=

25,000*45%=

סכום בגובה 11,250 יותר כהוצאה

ביאור 4 -חישוב הכנסתה החייבת של ענבל מעסק

ביאור 3 -הכנסה מהשכרת משאית
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חיושב ההכנסה הקובעת

300,000מחזור הכנסות

בניכוי הוצאות מוכרות לא כולל קה"ש:

53,750משכורות

25,000הוצאות רכב עובד

11,250הוצאות רכב

9,360תשלום לביטוח לאומי

200,640הכנסה חייבת מעסק לפני קהש

191,000תקרה :  261000-70000

191,000הכנסה קובעת

חישוב 4 ניכוי קופ"ג:

לא נחשבת לעמית מוטב

הכנסה מזכה :

104,400הכנסת עבודה לא מבוטחת

42,000הכנסה שאינה מעבודה

146,400תקרת הכנסה מזכה:

חישוב הניכוי :.

=7%*42,000+5%*1044008,160

3,000הפקדות כעמית עצמאי

3,000ניכוי - הנמוך

הפקדון אינו צמוד למדד )הגדרת מדד(

הפרשי ההצמדה אינם פטורים

הפרשי הצמדה פטורים ממס ליחיד

ההכנסה מהפקדון בסך 18,000 תזקף לענבל מאחר ורוב ההכנסה מיגיעה אישית אצלה

את הפטור ניתן לענבל מאחר ושיעור המס החל על הכנסתה )25%( גבוה יותר מגיא )15%(

        18,000גובה ההכנסה מריבית פקדון בנקאי

13,320ניכוי לי סעיף 125ד'

4,680          

זכייה בהגרלות

       120,000טופס משותף  אין פטור )כפל תקרה(

        30,000קזינו לא חוקי - אין פטור

        28,800טוטו - תקרה מתואמת - חלק החייב 

178,800       

ביאור 7 -הימורים

ביאור 5 -ריבית תוכנית חסכון

ביאור 6 -ריבית פקדון בנקאי

 

 

 



4 

 

ענבלגיא

2ביאור 8    94,713       86,064

1סעיף 2.252.2534+36

0.5סעיף 36א0.5אישה

2סעיף 5366

0.5סעיף 40א1

0.5סעיף 40ג1

1סעיף 0.66666735

9.256.416667

2,592         2,592      

23,976       16,632    

1סעיף 46       21,000

1ביאור 9      7,080

1ביאור 10         770

44,976       24,482    

41,088       70,231    

53,640    0.5

41,088       123,871   -           11.0         

ענבלגיא

1       93,543       83,064מדרגות המס

0.5         3,000ריבית - 15%

0.5         1,170ריבית -25%

       94,713       86,064סך המס התאורטי

(127,200-80,000)*15%=7,080         

       11,160תקרת זיכוי

         7,080גובה זיכוי 

104400*7%+42000*5%=9,408         

         2,200בסכום ששולם

            770גובה הזיכוי  -  2200*0.35%

ביאור 10 -זיכוי קופ"ג

סך נקודות הזיכוי

בתוספת מס הימורים 

סה"כ מס

סה"כ מס

ביאור 8 -מס תיאורטי

ערך נקודת זיכוי

ביאור 9 -זיכוי משמרות

זיכוי משמרות

זיכוי קופ"ג

עולה חדש

סכום הזיכוי מנקודות זיכוי

זיכוי תרומה

סה"כ זיכויים

תושב ונסיעות

ילדים 

גרוש שמשלם מזונות

תואר 1

מס תיאורטי לתשלום

זיכויים
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 נקודות.  20 -הצהרת הון  – 2פתרון שאלה 

 השוואת  הון דוח  

 31.12.16ליום  תהון מתוקנ הצהרת

 31.12.2016   31.12.2012  ביאור   

 222,500    180,000  1  השקעה בחברה

  1,200,000   1,200,000    חנות בהרצליה

 570,000   -   2 ציוד וריהוט חנות

 280,250    340,000  3  מלאי בעסק

 2,430,000   2,350,000  6  דירות מגורים

 240,000    1  5  קרקע בשרון

 280,000    280,000     מכוניות

 860,000    860,000    רכוש פרטי

 50,000    50,000    ניירות ערך

   270,200    187,000  9  תוכניות חיסכון

         ______ 

 6,402,950   5,447,000     סה"כ

   

  6,402,950 31/12/16ליום  הון

 5,447,000 12/31/12ליום  הון

 955,950  )קיטון( גידול

 שימושים

 4ביאור   25,000  הוצאות משפטיות

 7ביאור   165,000   נסיעות לחו"ל

 8ביאור   115,000   ביטוח לאומי

 10ביאור   723,000  ה עצמיתמס שומ

 11ביאור   28,835   מס גב' שמעוני

 11ביאור   23,500   הפקדה לקופ"ג 

    1,080,335 

 מקורות

 2ביאור   380,000  חיסכון הנובע מפחת

 4ביאור   120,000  המהעירייפיצויים 

  4ביאור   25,000 תיאום הוצאות משפטיות

 3ביאור   35,000  מלאי סגירה הגדלת

 9ביאור   35,200 תוכניות חיסכון ה"ה ריבית

 10ביאור  1,800,000   הכנסות מעסק

 11ביאור   243,000  הכנסות משכורת

    2,638,200 
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 601,895    הסכום שנותר למחיה

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

 

  

 :31/12/2016-שיחזור יתרת השקעה בחברה ל .1

510,000 =268,000+32,000+300,000-90,000  

ולהפחית את יתרת העודפים שלא חולקה לצורך  12,500יש להוסיף להשקעה סך של 

 222,500=510,000-300,000+12,500הצהרת ההון 

    4*10%*950,000=380,000   2012-2016פחת ציוד שנים  .2

 950,000-380,000=570,000   2016ציוד חנות ה"ה 

 הציוד נרשם במחיר מופחת ולא לפי עלות.יירשם כי   380,000הנובע מפחת חסכון 

הגדלת מלאי סגירה בגובה עלות המלאי )מחיר מכירה בניכוי חישוב מלאי סגירה שנרשם  .3

מלאי סגירה שנרשם. מלאי סגירה צריך להיות  ₪ 245,250=  327,000-81,750וח(= רו

245,250  +35,000 ₪  =280,250 ₪. 

 עקב הגדלת מלאי סגירה. ₪ 35,000ורות בסך של מקהגדלת 

  בהנחה שהמס משולם לאחר הצהרת ההון אזי אין השפעה של השינוי על המס.

ייווספו להכנסה  25,000תיאום הוצאות משפטיות בסך בהסברים.  המהעירייפיצויים  .4

 ( וכן לשימושים. תוספת המס שולמה לאחר1,800,000+25,000המוצהרת של מר שמעוני )

 ה"ה.

יירשמו כהגדלת  ₪ 160,000 בסך של וכן שיפוץ ₪ 80,000הוצאות עו"ד  -קרקע בשרון .5

 ללא עלות. 18הדירות שנבנו וניתנו במתנה לילדים מתחת לגיל הדירות או כשימושים. 

  .או בשימושים לדירת המגורים 80,000ייווסף  -דירה  .6

 210,000-45,000=165,000החלק הלא מוכר  שימושיםנסיעות לחו"ל  .7

בהנחה שסכום ההכנסה הנתון  ₪ 115,000ביטוח לאומי בניכוי ביטוח בריאות בשימושים  .8

. לצורך כך יש להתייחס לע"א בהנחה שנתבע החלק המוכר 48%* 115הוא לפני ניכוי או 

נכללו תשלומי דמי ביטוח בריאות  5-6נקבע כי בלוחות שנהבה נגד פ"ש כפר סבא, שם 

 שים בהשוואת ההון.ולכן אין להוסיפם כשימו

  31.12.2016שיחזור יתרה תוכניות חיסכון ליום  .9

270,200=35,200 +4*12*187,000+1,000 

 35,200מקורות 

 אין פדיון אין תשלום מס.

 .₪ 723,000מס לפי שומה עצמית  שימושים 1,800,000הכנסות מקורות  .10

 חישוב מס על הכנסות גב' שמעוני  .11

 243,000הכנסות גב' שמעוני: משכורת 

 זכאי. -חישוב ניכויים אישיים: בדיקת זכאות לחישוב לפי "עמית מוטב" 

 104,400*11%=  11,484ניכוי רובד א'  

 (104,400)ההכנסה הנוספת במקרה זה היא  104,400*7%=  7,308ניכוי רובד ב'  

 23,500-18,160=5,340לא יילקחו בחשבון הסכומים שהופקדו והביאו למעמד עמית מוטב              
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 23,500-18,160=5,340תקרת ניכוי  

 12%שיעור ההפקדה מתוך ההכנסה הנוספת נמוך מ  5,340/104,400בדיקת ניכוי נוסף      

 11,484+5,340=16,824סה"כ ניכוי 

 (243,000-16,824)  226,176 הכנסה לאחר ניכויים

 43,484=6,240+6,216+12,449+18,555 מס לפי מדרגות מס:

  12,312  4.75נ"ז   זיכויים

 23,500-16824=6676 35%   2,337  זיכוי קופ"ג 

 28,835 שימושים מס לתשלום

 

 .בשימושים  23,500 הפקדה לקופת גמל

 

 

 : 3נדרש 

, שקבע שחובה כאמור מוטלת על 4בפתרון יש לצטט את ע"א אריה ליברמן נ' פ"ש ת"א 

 הנישום גם כאשר ספרי החשבונות שלו לא נפסלו.
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 נקודות.  15 -ניהול ספרים  – 3שאלה פתרון 

)ו( קמעונאי חייב להפנות את 3בסעיף  )=נוהל הפעלת קופה רושמת( ע"פ נספח ב'יש ליקוי.  .1

 חלון ההכרזה של הקופה כלפי הקונה.

צריך   (,4, סעיף )א()ע"פ נספח ה' )=כללים לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת( יש ליקוי. .2

 ניתן להפיק תיעוד פנים עם המילה "מקור" פעם אחת בלבד. כל היתר יהיו עותקים.לוודא ש

)ג(, חייב היצרן לנהל ספר כניסת טובין. בסעיף 2ע"פ תוספת א' )יצרנים(, סעיף  יש ליקוי. .3

( אף נקבע, שגם אם מקבלים תיעוד חוץ, חייבים לנהל את הספר )אלא שניתן להסתפק 3)ב()14

 החוץ(. ברישום של מס' תיעוד

)ב( מחיר כל פריט של סחורה 3ע"פ נספח ב' )נוהל הפעלת קופה רושמת( סעיף  יש ליקוי. .4

(, צריך 1)א()1ע"פ נספח א' )תנאים להכרה בסרט קופה רושמת(, סעיף ושנמכר יירשם בנפרד. 

 להדפיס כל פריט בנפרד.

פר עוסק של בהוראות ניהול ספרים, לא נקבעה שום חובה לציין מס אין ליקוי.-אריאלה  .5

 לקוח. 

)ד( להוראות ניהול ספרים, נקבעה חובה לציין בכרטיס של 19בסעיף  יש ליקוי. –דניאלה 

 ספק את מספר העוסק שלו.

 , יש מחזורים מיוחדים לבעלי מוסך.5בתוספת יא )נותני שירותים(, בסעיף  אין ליקוי. .6

)א( להוראות ניהול 2יף , לכן לפי סעלפקודה (1)2סעיף הכנסותיה הן הכנסות מ יש ליקוי. .7

ספרים, עליה לנהל ספרים, לפי התוספת המתאימה. לפי הנתונים בשאלה יש לנהל ספרים לפי 

)ג( בתוספת, ולכן 2תוספת  י"א שמתאימה לנותני שירותים. בהתאם למחזור השנתי, חל סעיף 

 עליה לנהל ספר תקבולים ותשלומים.
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 נקודות.  20 - יהניכויים וגב – 4שאלה פתרון 

  הערה:

 וע"פבכל התשובות הקשורות לניכוי במקור, תחילה אנו בודקים אם חלות תקנות ספציפיות היות 

תשלומים בצו מס הכנסה ) קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה(  שמגדיר " 1סעיף 

" נאמר בסוף הסעיף : "....למעט תשלומים שעליהם חלה חובת הניכוי בעד שירותים או נכסים

 ......"לפי דין אחרבמקור 

 חלק א:

כי מבטח המשלם עמלת ביטוח קובעות  1964 –תקנות מ"ה )ניכוי מעמלת ביטוח ( התשכ"ד  .1

 . ע"פ צו מס הכנסה )קביעת עמלת ביטוח  כהכנסה(, 40%ינכה מעמלה זו מס בשיעור למקבל 

עמלת ביטוח מוגדרת בצו כ"סכומים המשתלמים למקבל עי  )להלן: הצו(: 1963 התשכ"ד

מבטח.......והכל בין בכסף ובין בשווה כסף". פרסים או כל טובת הנאה אחרת הניתנים עי 

חברות הביטוח לסוכניהם, מהווים חלק מעמלת הביטוח שלהם  ולכן יש לנכות משווי ההטבה 

גם אם בידי  40%רת הביטוח,  מס במקור בשיעור של  של הנסיעה לחו"ל כפי שעלתה לחב

הילה, שיעור מס מוקטן, אישור מס מוקטן תקף רק לגבי תשלומים בכסף, ואינו חל  –המקבל 

" פרסים לסוכנים וסוחרים  90/19על תשלומים בשווה כסף וזאת   בהתאם להוראת ביצוע 

 כהכנסה וחובת ניכוי במקור".

בעד שירותים או נכסים כהכנסה( יש לנכות משווי ההטבה  ע"פ תקנות )ניכוי מתשלומים .2

היות   30%בגובה עלות שכירות הרכב ששילם היצרן שקיבלה רחלי ניכוי במקור מכסימלי של 

 וכפי שהוסבר בסעיף א מדובר בתשלום בשווה כסף.

יש לראות כאילו  –סוכן שרכש יחידות של מוצר ובתמורה קיבל עוד יחידות מוצר נוספות  .3

יותר יחידות מוצר כולל יחידות המוצר הנוספות באותה עלות ששילם עבור כמות  רכש

 -היחידות שרכש ללא היחידות הנוספות כלומר איילה קיבלה הנחה כמותית על מלאי עסקי 

ן לנכות מס במקור  משווי היחידות יחידות  ,ואי 1,000יחידות במחיר של  1,300שילמה על 

 מו במלאי עסקי.הנוספות בתנאי שהיחידות נרש

 

 חלק ב:

רשאי פקיד השומה לתפוס ולחלט מחצית מסכום התקבול שלא נרשם )ב( 145ע"פ סעיף  .1

 . ₪ 500,000כלומר: 

 )ב( רשאי פקיד השומה להגדיל את המקדמות.180ע"פ סעיף 

רשאי שלא להשתמש בסמכותו למתן הקלה בניכוי מס ע"פ תקנות מס הכנסה פקיד השומה 

 במקור. 

 מקדמות(,  ן( לתקנות מ.ה. )קביעת עסקאות, הכנסות או מכירות לעניי1)2ע"פ תקנה  .2

 מחילת חוב   שעניינה לפקודת מס הכנסה )ב(3. הכנסה לפי סעיף 2004-התשס"ד

 מקדמות ב אשר עוסק)ב( לפקודה  175כהכנסה, אינה נכללת במחזור העסקאות לפי סעיף 

 עופר לא צריך לשלם מקדמה  –דק כשיעור מהמחזור עסקאות של הנישום. ולכן ג'קי צו

 .₪ 500,000על מחילת החוב בסך 
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 תשובות: .3

    רשי הצמדה וריבית החל ממחצית שנת ישלם על סכום ההפחתה הפ -(2)א( ) 190סעיף  .א

 .המס           

 מסכום המס שלא נוכה. וסנקציה  15%תשלום  -קנס על אי ניכוי -אי ניכויקנס  -)א(191סעיף  .ב

 מאסר שנה וקנס לפי חוק העונשין. – 218לפי סעיף פלילית       

שנוכה "קנס על קיזוז ניכוי במקור שלא כדין" סכום פי שלשה מסכום הניכוי  -)א(190סעיף  .ג

 שלא כדין.

 194ים מיוחדים . במקרה שלנו סעיף גבייה במקר-לפקודה 194יכולה להפעיל את סעיף אדל  .ד

 (.2)א()

 תשובות: .4

. 1992 -נות מס הכנסה )ניכוי מתשלומים לתושב חוץ( התשנ"גהניכוי במקור הינו מכח תק .א

תתקבל גם  תשובה שהניכוי במקור הינו  מכח תקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית(, התשס"ג          

– 2002. 

 1992-לתקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלומים לתושב חוץ( התשנ"ג 3על פי תקנה  .ב

 י כל תשלום שכולל פרטים על פי התקנה .הבנק כמשלם שהוא מוסד כספי יערוך דוח לגב

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 דות. נקו 15 -אתיקה ופלילים  – 5פתרון שאלה 

 נק' 8 –פלילי  -חלק א 

 :את דניאל ניתן להאשים בסעיפים הבאים

 נק'( 1)לא הודיעו במועד על תחילת התעסקות )פתיחת עסק(  - א )א( 215ס' 

 -ועד  ל 2014של כל ההכנסות שהופקו מתחילת שנת  1420השמטת הכנסה מדו"ח  -( 1)220ס' 

 נק'(. 1) 1.12.14

 1שעבד רק חודש  2014-דניאל ציין בדוח ל –מסר בדו"ח אמרה או תרשומת כוזבת  - (2)220ס' 

 נק'(. 1) , בעוד שבפועל עבד כל השנה2014במהלך שנת 

דואר הזמנה לדיון שנשלחה דניאל סרב לקבל מבית ה -סירוב לקבל הודעה שנשלחה  - (3)216ס' 

 נק'(. 1)אליו 

 .נק'( 1) לא התייצב כפי שנדרש לדיון אליו הוזמן -( 2)216ס' 

 .נק'( 1)השמטת נכס )רכב( מהצהרת הון  -מסירת תרשומת כוזבת  -( 2)220ס' 

בכך שהעלים הכנסות והשמיט נכס מהצהרת  -השתמש במרמה, עורמה ותחבולה - (5)220ס' 

 .נק'( 1) ההון

 : רו"ח, ניתן להאשים -ת נחום א

סייע לאדם להתחמק ממס רק אם ניתן להוכיח הן את היסוד העובדתי והן  – 224+ ס'  (4)220ס' 

 .נק'( 1)אשים את רו"ח נחום בעבירת סיוע האת היסוד הנפשי )כוונה(, ניתן יהיה ל

 

 נק' 7 –אתיקה  –חלק ב 

 מס: נעברו מספר עברות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ 

לא חודש, כך שאין בידה רישיון בר תוקף  איילתאיסור ייצוג ללא רישיון: רישיונה של  – )א(9ס' 

מי שלא שילם את האגרה במועדה, לא יהיה רשאי  -)ב(38ס' בנוסף, לפי  ולכן אינה יכול לייצג.

 נק'( 1) לשמש כיועץ מס

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

 נק'( 1) בפייסבוק ובלוחות המודעות ובהטבות שהבטיחה. דליהבפרסום שעשתה 

צריכות לשמור על סודיות ואסור להן לדבר על הלקוחות שלהן עם חברתן  דליה ואיילת -)א(15ס' 

 . נק'( 1) תמר

ו מעביר ידיעה או מסמך בניגוד מגלה א -(2)13ס' העונש הצפוי להן )בגין אי שמירת סודיות( לפי 

 נק'( 1))א( דינו מאסר שנה או קנס. 15להוראות ס' 

 נק'( 1)שנים בייצוג נישומים.  5לא  יכולה לאמן את יעל, שכן אין לה וותק של  איילת -(2)11ס' 

ייעצה לאביה כיצד לדחות  הכנסות לשנה הבאה. זו התנהלות שאינה הולמת  דליה – )א(14ס' 

ל דליה לנהוג במהימנות, בנאמנות, בזהירות וביושר, הן כלפי הלקוחות והן כלפי יועץ מס. ע

 נק'( 1) רשויות המס. 

מסר מידע שגוי, שכן אין לו תעודת בגרות מלאה כפי שמסר. המועצה  נתןבענייננו  -(1)ד() 10ס' 

עי יסוד  רשאית לבטל רישיון, לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע טענותיו אם הרישיון ניתן לו

 נק'(  1)מידע כוזב או שגוי. 

 

 


