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 נקודות  03 –מיסוי יחיד  – 1פתרון שאלה 

שמוליק ולינהפתרון לשאלה במיסוי יחיד 

חישוב ההכנסה החייבת 

סכוםביאורמקור הכנסהסכוםביאורמקור הכנסה

ניקודהכנסות מיגיעה אישיתהכנסות מיגיעה אישיתניקוד

20,0001דמי לידה                           120,000אהכנסה ממשכורת - חברת בניה2

230,0001ההכנסה מעבודה או משלח יד                           105,667בהכנסה מפריסת מענק חייב2

                             42,650גהכנסה מפנסיה2

478,943דהכנסה מעסק4

             250,000סך הכנסות מיגיעה אישית                           747,260סך הכנסות מיגיעה אישית

הכנסות שאינן מיגיעה אישיתהכנסות שאינן מיגיעה אישית

60,000ריבית מחברת בלה פרוייקטים 2

200,000דיבידינד מחברת בלה פרוייקטים2

142

ביאורים

חישוב הכנסה מעבודה מחברת הבניה א

90,000הכנסה ממשכורת

30,000180/6פדיון ימי חופשה - חלק יחסי שמתייחס לשנת 2017  

120,000

חישוב מענק פרישה חייבב

שגיאה בקביעת גובה המענק יפחית חצי נקודה           1,000,000מענק בפועל: פרישה - ללא פדיון חופשה

חישוב מענק פטור:

              450,000משכורת אחרונה כפול שנות ותק

              366,000תקרה כול שנות ותק

שגיאה בקביעת גובה הפטור יפחית חצי נקודה              366,000הנמוך : מענק פטור 

              634,000מענק חייב

פריסת מענק מותרת ל-6 שנים 

              105,667חלק המענק המיוחס לשנת 2017

לינהשמוליק

הכנסות חייבות בשיעורי מס רגיליםהכנסות חייבות בשיעורי מס רגילים

הכנסות חייבות בשיעורי מס קבועיםהכנסות חייבות בשיעורי מס קבועים
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לפי שיטת נוסחת הקיזוז.  עבור יחיד שפרש לאחר 31.12.2011חישוב קצבה חייבת במסג

654,588              49%*8,360*180=

=1.35*366000              494,100מענקים פטורים *1.35

              160,488יתרת ההון הפטורה 

=160,488/180                     892גובה הקצבה החודשית הפטורה

8,000גובה קצבה חודשית

                     892גובה הקצבה החודשית הפטורה

7,108קצבה חודשית חייבת

חודשים 6*42,6507,108סך קצבה חייבת בשנת 2017

חישוב הכנסתו החייבת של שמוליק מעסק לעיצוב פניםד

600,000מחזור הכנסות

הוצאות:

 הוצאה לצורך ייצור הכנסה50,000פרסום

הוצאה מותרת בייצור ההכנסה10,000אגרה מקצועית וספרות מקצועית

הוצאה לא מוכרת. במקום יוכרו נקודות זיכוי בסעיף נקודות זיכוי0לימודים

חישוב 34,0001הוצאות רכב

הוצאות לא מוכרות. כנגד ביטוח חיים ינתן זיכוי0הוצאות ביטוח חיים וביטוח רפואי

הוצאות לא מוכרות.ינתן זיכוי0תרומות

52%*5,20010000ניכויים אישיים -תשלום לביטוח לאומי

סך הכל הכנסה חייבת לפני הוצאות קה"ש וביטוח

אובדן כושר עבודה
500,800

חישוב 11,7002תשלומים לקרן השתלמות

חישוב 3                10,157תשלומים לאובדן כשר עבודה

478,943רווח מעסק

חישובים:

הגבוה מבין :חישוב 1 הוצאות רכב :

=70,000-36000                34,000סך ההוצאות פחות שווי שימוש ברכב

=45%*70,000                31,500שיעור בגובה 45% מההוצאה

חישוב 2 הוצאות קרן השתלמות:

הנמוך מבין:

15,000סך תשלומים ששולמו כחסכון של שמוליק

                             11,700תקרה של 4.5% מההכנסה הקובעת )260,000(

                             11,700הנמוך מבינהם זהו הניכוי המותר בגין חסכון קהש לעצמאים :

חישוב 3 הוצאות ביטוח אובדן כשר עבודה:

30,000סכום ההפקדה לביטוח

=3.5%*17528500,800תקרה 3.5% מההכנסה 

                10,157תקרה 3.5% *290190 

הכנסתה של לינה מחברת טל פרוייקטיםה

חברת טל פרוייקטים נכנסת להגדרת "חברת ארנק" כמשמעותה בסעיף 62א'. 

הסעיף קובע כי יראו את הכנסת החברה הנובעת מפעילותה של בעלת המניות המהותית כהכנסה של בעלת המניות 

מאחר ואופי השירות הוא משכורת או משלח יד, כך סווגה הכנסת העבודה

הואיל ולצרכי מס ההכנסה נחשבת של לינה אין הכנסה בחברה ואין דיוידנד חייב במס

הכנסות הריבית מחברת בלה פרוייקטיםו'

מאחר והחברה בשליטת בני הזוג יראו את ההכנסות כהכנסות החייבות בשיעור מס רגיל - מלא 125ג')ד(

מאחר והכנסות הריבית פסיביות הם יסווגו כהכנסה בידי שמוליק בעל ההכנסות מיגיעה אישית הגבוהה ביותר )למעט הכנסתה של נעמי מעל גיל 18(

ללא נעמי=4*15,000                60,000גובה ההכנסה מריבית בידי שמוליק

דיבידנד מחברת בלה פרוייקטים

בעלי מניות מהותיים. כל ההכנסה תיוחס לשמוליק בעל ההכנסות מיגיעה אישית הגבוהות

 200,000גובה הכנסה
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חישוב המס לתשלום

סכוםמקור הכנסהסכוםמקור הכנסה

ניקוד

             250,000הכנסות מיגיעה אישית                           747,260הכנסות מיגיעה אישית

הכנסות שאינן מיגיעה אישית                             60,000הכנסות שאינן מיגיעה אישית

             250,000                           807,260סך הכנסות חייבות בשיעורים רגילים0.5

0.5               49,638מס לפי מדרגות 121 :                            136,060מס לפי מדרגות 121 : 1

זיכויים:זיכויים:

                 2.255,805תושב                               2.255,805תושב0.5

                 0.51,290אשה                             410,320פעוט1

1                 1.53,870ילדים )ילוד (                               3,500תרומה לפי סעיף 0.546

1                 2.56,450ילדים עד גיל 5                               9,900זיכוי ישובים נהריה - חצי שנה0.5

0.5                 9,900זיכוי ישובים נהריה - חצי שנה                               12,580תואר ראשון1

                                  405זיכוי ביטוח חיים - ראה חישוב 1.51

                               3,675זיכוי קופ"ג עמית שכיר - ראה חישוב 22

               27,315סך הכל זיכויים                             29,525סך הכל זיכויים 

               22,323מס לאחר זיכויים                           106,535מס לאחר זיכויים

לינה ניצל את כל הזיכויים המותרים. לא נותרו לו זיכויים נוספיםשמוליק ניצל את כל הזיכויים המותרים. לא נותרו לו זיכויים נוספים

                     -200,000דיבידנד בעל מניות מהותי

60,000מס בשיעור 30% לפי סעיף 125ב'0.5

3%11,018מס יסף על הכנסות העולות על 640,000 ש'1

לינהשמוליק

4               22,323סך הכל חבות המס לשנת 2015                           166,535סך הכל חבות המס לשנת 102015

        -14סך הכל

חישוב 1 - זיכוי ביטוח חיים

                  3,000תשלום

תקרת הכנסה מזכה                  7,320תקרה 0.05*146400 

                  3,000הנמוך

1,62012,120-10,500יתרת תקרה כוללת סעיף 45א

405זיכוי של 25%

חישוב 2 - זיכוי קופ"ג כעמית שכיר

 מוגדר כעמית מוטב

10,500תשלום

                12,120תקרה 7%* 90000 + 5% * 116400

כנמוך10,500זיכוי של 35%

3675

הכנסות חייבות בשיעורי מס קבועיםהכנסות חייבות בשיעורי מס קבועים

1

לינהשמוליק

הכנסות חייבות בשיעורי מס רגיליםהכנסות חייבות בשיעורי מס רגילים
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 נקודות 23 -הצהרת הון  – 2שאלה פתרון 

 פתרון הצהרת הון

 השוואת  הון דוח   

 

 3121222.14   3121222.13  ביאור   

 ...,.10    -        1  הון בעסק

  -        ...,.12  1  השקעה בחברה

 ...,234    ...,.40  2 הון בעסק בת הזוג

 ...,.0    ...,.12  3   מכוניות

 ...,.3    ...,10   ניירות ערך )עלות(

 ...,..0   ...,..2,0  0  דירת מגורים

 (...,..2)    .  3  הלוואה מהאב

  ...,3    (...,.1)    יתרת עו"ש

         ______ 

 191,19333   095,59333     סה"כ

  

  ...,3,000 31/12/13ליום  הון

 ...,1,141 14/31/12ליום  הון

 ...,2,404  )קיטון( גידול

 

 שימושים

 3ביאור   ...,40   הפסד הון רכב

 4ביאור   .13,30   מס בגין ני"ע

 0ביאור   ...,..0   דירה לבן

 0ביאור   ...,.10   מס רכישה 

 0ביאור   ...,.0   נסיעות לחו"ל

 3ביאור   ...,.10   חתונה הוצאות

 0ביאור   ...,.10  סהתשלומים למס הכנ

     .1,331,30    סה"כ

 מקורות

 1ביאור   ...,..3   רווח הון מוניטין

 2ביאור    ...,.3   בגין מלאי סגירהתיאום 

 4ביאור   ...,00    ניירות ערך

 3ביאור  ...,..2   ע"י האב מחילת הלוואה

 0ביאור  ...,.1,32  הכנסות משכורת

 0ביאור  204,1...,   הכנסות מעסק גב' סיטון

 090039333    סה"כ

 (.00,30)    הסכום שנותר למחיה

 



 0 

 יש לדון באפשרויות ובהשלכות2 דיון לפי הטבלאות האם נותר סכום למחיה

 

 

 ₪2 ...,..3מקורות: רווח הון ממכירת המוניטין בסך של  12

 השקעה בחברה :

 :31/12/2.13-שיחזור יתרת השקעה בחברה ל

1,1..,...-00.,...01.,...=12.,... 

 דיבידנד: הדיבידנד שהוכרז לא עבר במזומן ולכן אין להתייחס אליו בהשוואת ההון2

 : הון בעסק גב' סיטון 22

נוכה מההון בעסק וכן במקורות מההכנסה החייבת ולכן אין לבצע  ...,10הפחת בסך  2א

 תיקון בגינו2

גדלת הכנסה , ה₪ ...,.0הגדלת מלאי סגירה בגין טעות בספירת מלאי סגירה בסך של  2ב

 בהנחה שהמס משולם לאחר הצהרת ההון אזי אין השפעה של השינוי על המס2  חייבת

הקטנת הכנסה חייבת  ,₪ ...,.0של  בגין מלאי במישגור בסךהקטנת מלאי סגירה 

 ₪2 ...,.0במקורות בגובה 

 ...,.03...,.42= ...,.240 הון בעסק:...,.3השפעה בנטו 

 ום מלאי(2)תיא ...,.3: תוספת במקורות 

 ...,42-...,.0=...,40בשימושים הפסד הון בסך  -רכב 32

 : מחיר עלות של רכב חדש2.132הרכב בהצהרת ההון 

 –ניירות ערך )חישוב במחיר עלות( 42

  ...,.3        יתרת פתיחה   

 ...,.0    קניות

  P.N          (1.0,...)  מכירות

 ...,10  יתרת סגירה   

 ...,1.0-...,.10=...,00  רווחים מני"ע-מקורות 

 .13,30= 20%שימושים =מס 

 2 ...,..2,0דירה חדשה בתוספת שיפוצים  02

 ₪2 ...,.10שימושים מס רכישה 

 כהפסד הון2 10דירה לבן מעל גיל  ₪ ...,..0שימושים  02

 לא הוכר ולא נתבע לצורכי מס2כל הסכום שלא הותר בניכוי2 נסיעות לחו"ל שימושים החלק  32

 2 ₪ ...,.10חתונה הוצאות ה שימושים 02

 יש לשים במקורות2 בחילת ההלוואה על ידי האמ 02

  ...,.1,32מקורות הכנסות משכורת בניכוי שווי שימוש רכב  1.2

 (₪2 ...,.10שימושים תשלומים למס הכנסה )כולל קנסות בסך של  112

 2 ₪ ...,1,420  מקורות הכנסה גברת סיטון הכנסה חייבת בניכוי לקוחות בתוספת ספקים 122
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 נקודות 15 –ניהול ספרים  - 0ן שאלה פתרו

נישומים נדרשים לבסס את דוחותיהם על ספרים קבילים שניהלו כנדרש בהתאם להוראות 

הפקודה, התקנות, והתוספות הרלוונטיות2 על אי קיום הדבר, קיימות סנקציות רבות בסעיפי 

שמתייחסות ל"אי  הפקודה2 לא כל הסנקציות חלות על כל המחדלים, כך שניתן לזהות סנקציות

ניהול ספרים כלל", "אי ניהול ספרים קבילים", "אי ביסוס הדוחות על הספרים" או "אי ניהול 

 ספרים בנסיבות מחמירות"2

בשאלה מופיעים ארבעה סוגי נישומים המנהלים את ספריהם באופנים שונים, וכן ארבע סנקציות 

 יש להתייחס ביחס לנישומים המוצגים2מדגמיות מתוך כל הסנקציות המופיעות בפקודה, לגביהן 

מנהל ספרים כנדרש וכאמור בתוספת המתאימה לו ולכן לא יחולו עליו כל  –יצרן  – אבשלום

 נק'( 2סנקציות2 )

מנהל ספרים שלא לפי התוספת המתאימה ולכן יחולו עליו הסנקציות החלות  –קמעונאי  –אמנון 

 '(נק 4על מי שלא ניהל ספרים קבילים, ובהם:   )

 אי קיזוז הפסדים שנים קודמות –)ב( 33 

 אי מתן מדרגות מס ליחיד על הכנסתו מיגיעה אישית –)ב( 121 

 אי החזרת תשלום מס עודף )למי שנוצר החזר(על פי  הזמנים הקבועים –א 100 

 בסעיף

אמנם מנהל ספרים לפי התוספת המתאימה אך לא מבסס את דוחותיו עליהם  –סיטונאי  – שלמה

 נק'( 4) על ספרים אחרים( ולכן יחולו עליו הסנקציות של "לא ביסס" ובהן:)אלא 

 אי התרת הוצאות הכנת דוחות      –( 11)13 

 יות, אינו מגיע לכדי עסק ולכן לא נדרש לניהול ספרים2חנו 2משכיר  – אדוניה

 נק( 4עם זאת, בהתייחס לסעיפים שצויינו בשאלה, הרי ש:  ) 

 הוא אינו זכאי לשיעורים המופחתים הקבועים בסעיף שכן הם חלים רק  –)ב( 121 

 על הכנסה מיגיעה אישית

 בונות, יבסס את במפורש כי מי שלא חייב בניהול ספרי חש מצויןבסעיף  –א 100 

 דוחותיו על "מסמכים נאותים"2

 ידע כללי ובקיאות והבחנה בין הנישומים השונים וסוגי הסנקציות( –נק'  1)
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 נקודות 23 –כויים וגביהני – ,פתרון שאלה 

 :1שאלה 

 סעיף א:

-)ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים( התשל"ו לפקודת מס הכנסה ותקנות 104סעיף על פי 

לכן אם לא בוצע  פיתרון".-עודדחברת "חובת הניכוי במקור חלה על המשלם2 כלומר, על  1033

2 תחשיב המס יעשה בגילום  היות וחברת "עודד פיתרון" שילמה  החיוב יוטל על המשלםניכוי, 

ום ששולם לאחר ניכוי המס ממנו2 לכן, ויראו אותו כסכ ₪ ...,..1בסך  הסכום נטוכבר את 

ולכן תחויב במס   ₪ ...,120כלומר על סך   %.0חלקי  ...,..1הסכום המגולם עומד על  

 כמפורט:

120,...  *2.%=259333 ₪2 

 

 :בסעיף 

תשלום חד  1,00-א לתקנות )ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים( התשל"ז2תקנה על פי 

ינו עולה על סכום מסוים שנקבע בתקנות אינו חייב בניכוי מס במקור פעמי לספק באותה שנה שא

אינה חייבת לנכות מס במקור מתשלום חד פעמי (2 לפיכך חברת "עודד פיתרון" 2.13לשנת  .4,02)

 .2310היות והוא נמוך מסכום התקרה בשנת  ₪ 9833,בסך 

 

 2שאלה 

, כאשר 1,00-ו נכסים( התשל"ז)ג(  לתקנות )ניכוי מתשלומים בעד שירותים א2לפי תקנה 

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

 139333=...,..1*%.1כלומר סכום המס  שרן צריך לנכות מהתשלומים ששילם לחזי  הינו בסך 

₪ 

 

 0שאלה 

קובעות כי קבלן  1033 –תקנות מ"ה )ניכוי מתשלומים בעד עבודות בניה והובלה(, התשל"ד 

המשלם למקבל תשלומים בעד עבודות בנייה או עבודות הובלה ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור 

 %.2של 

 %.3-אם הספרים לא קבילים ...,.20=%.2*...,..1,3

 

 ,שאלה 

לפקודה תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי(,  31ראה  סעיף 

 סדירות את התשלומים עבור ההוצאות2מ  0..2 –התשס"ז 

 א(1)ב()3או תחבורה ציבורית  (2)ב() 3סעיף  ₪ .03הוצאות דלק 

 ₪2 .11-הוצאות טלפון לא קיימת חובת ניכוי פחות מ

 לא קיימת חובת ניכוי2  ₪ .0עד בארגון כנסים הוצאות בגין כיבוד 

 היתרה ניכוי משכר2

 

 

 



 0 

 :   5שאלה 

)א( נקבע כי חייב המשלם 2( סעיף מסוימיםמ"ה )ניכוי סוגי שכר  לגבי התשלום לאורית בתקנות

היות  40%שכר מעניקי שירותי משרד)כולל ניהול חשבונות( ינכה משכר זה מס בשיעור מירבי 

 ולאורית אין אישור מפקיד השומה על שיעור המס של הניכוי במקור2 

חשבונות, כך שעל התשלום בעד  הגדרת שכר מעניקי שירותי משרד שבצו כוללת תשלום בעד ניהול

 43%- 2.13) בשנת  2..33,0כלומר    40% 2.10בשנת  יש לנכות ₪ ...,.3ניהול חשבונות בסך 

32,0..) 

שירותי ראיית חשבון לא נכללים בהגדרת מעניקי שירותי משרד כך שהתקנה הנ"ל לא חלה ולאור 

סה )ניכוי מתשלומים בעד האמור לעיל החברה חייבת לנכות מס במקור ע"פ תקנות מס הכנ

 ₪2 ...,.2כלומר  %.2שירותים או נכסים( בשיעור של 
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 נקודות  15 -אתיקה ופלילים  - 5פתרון שאלה 

 נקודות 8 -פלילי  -חלק א 

 :את עו"ד כהן ואשתו ניתן להאשים בסעיפים הבאים

נהל ברומניה מהצהרת ההון שלהם עו"ד כהן ואשתו השמיטו חשבון בנק המת - (2)223ס' 

 נקודה( 1)( 10)הצהרת הון היא משותפת לתא המשפחתי: בעל0 אישה0 ילדים עד גיל 

 לא ניתןברומניה, ולכן למעשה  הקימה חברהיש לציין מפורשות בתשובה כי האישה  - א)א(215ס' 

 נקודה( 1)לקוסמטיקה ברומניה  פתיחת עסק חדשלהאשימה כי לא הודיעה לפקיד השומה על 

 נקודה( 1) 2.10-2.14העלמת הכנסות האישה מדוחות  - (1)223ס' 

אמרה/תרשומת כוזבת בכך שרשמו בדוח שהאישה שכירה בלבד ולא ציינו את  - (2)223ס' 

 נקודה( 1)עיסוקה ברומניה 

 נקודה( 1)עבר הזמן החוקי להגשתו  - 2.10אי הגשת דוח  - (,)212ס' 

יודע פה, על שאלה שנשאל במידה ושיקר כשאמר שהוא לא -זבת בעלהשיב תשובה כו - (0)223ס' 

 נקודה( 1)ברומניה דבר על חשבון הבנק של אשתו 

בכך שהעלימו הכנסות והשמיטו נכס מהצהרת  -שימוש במרמה, עורמה ותחבולה - (5)223ס' 

 נקודה( 1) ההון

2.14-ייע בהגשת דוחות אישום כנגד רו"ח כספי אשר ס -אחריות המסייע לעריכת הדוח - ,22ס' 

 נקודה( 1) 2.10

 

 נקודות 0 -אתיקה  -חלק ב 

 נקודה( 1)נעברו מספר עברות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ מס: אזכור שם החוק הרלוונטי 

 ציון יועץ המס

לפי כללי האתיקה ליועץ מס אסור לשדל אדם למסור לו עבודה מקצועית, כך שיש לדון  - )ג(,1ס' 

 נקודה( 1) ציון ובהטבות שהבטיחבפרסום שעשה 

 0ואין לו וותק של  2.10-ציון לא יכול היה לאמן את חברו ירון, שכן הוא יועץ מס מ - (2)11ס' 

 נקודה( 1)שנים בייצוג נישומים 

לציון אסור היה להציע ללקוח שלו, מעצב הפנים, לשקר ולדחות את הדיווח על  - )א(,1ס' 

ת, כך שחבות המס שלו תיפחת2 זו התנהגות שאינה הולמת יועץ הכנסותיו ולהקדים דרישת הוצאו

מס2 על ציון לנהוג במהימנות, בנאמנות, בזהירות וביושר,  הן כלפי הלקוחות והן כלפי רשויות 

 נקודה( 1) המס

לציון אסור היה להעסיק את חברו ראובן, שכן לפי הסעיף ליועץ המס אסור להעסיק   - )ד(,1ס' 

 נקודה( 1) רישיונו הותלה או בוטלבמשרדו יועץ מס ש

 



 1. 

 ירון המתמחה

, שכן ציון לא רשאי 11הוא לא התמחה אצל מאמן כמשמעותו בסעיף  -( ,)א()13סעיף עבר על 

 נקודה( 1) לאמן, ולכן ההתמחות של ירון אינה כדין

 ראובן החבר

ת השלילה רישיון יעוץ המס של ראובן נשלל ולכן יש לבדוק האם הוא המשיך בתקופ - ,סעיף 

, שכן אסור לאדם לעסוק בייצוג אלא אם כן 0לייצג לקוחות2 אם המשיך לייצג הרי שעבר על סעיף 

 נקודה( 1) הוא יועץ מס הרשום בפנקס עם רישיון בר תוקף

 

 

 


