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 2021קיץ  –פתרון מבחן מיסים ג 

 נקודות  30 –מיסוי יחיד  – 1שאלה פתרון 

 

 
 

 
 

 

 

ניקודביאור שיעור המסמריםמנשה

1ביאור 1שולי         22,000

1חוק מיסוי תקופת בחירות 25%          7,000

737,000        

2פחת מואץ קורונה       155,556-

2פס"ד אקספרס         50,000-

2ביאור 2         15,600-

2ביאור 3         11,925-

שולי        503,919

2ביאור 4 - סעיף 122א15%          56,667

2ביאור 10%5          35,000

1אין פטור - הפטור לטופס35%          50,000

8,800            35%(35000-30600)*21

4ביאור 6      1,700,000

29,000         2,345,586      20

הכנסה מעסק

הכנסה ממכירת חשמל

ביטוח לאומי

חישוב הההכנסה החייבת

הכנסה ממשכורת

פחת מואץ

סה"כ הכנסה מעסק

הוצאות גניבה

קרן השתלמות

הכנסה בתקופת בחירות 

זכייה בטופס משותף

סה"כ ההכנסה החייבת

רווח הון

הכנסה מהשכרת דירה בחו"ל

זכיה בפיס

120,000        

-98,000         

22,000          

35,000

-5,000          

30,000          

52%

15,600          

265,000        

4.5%

11,925          

סכום מותר 

סכום שאינו מותר - ריבית וה"ה

ביאור 2 - ביטוח לאומי

סה"כ מלגה

פטור לפי סעיף 9)29(

הכנסה חייבת

סכום הניכוי

סכום התקרה 

שיעור הניכוי

סכום ששולם

סכום ההוצאה המותר

ביאור 1 - משכורת מנשה

ביאור 3 - קרן השתלמות

שיעור המותר בניכוי
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שולי122א

8,5008,500סכום חודשי

1212חודשים בשנה

102,000102,000סה"כ הכנסות

30,000-הוצאות מימון

45,333-45,333-הוצאות פחת

56,66726,667הכנסה חייבת

15%47%שיעור מס

8,50012,533מס תאורטי

2,500-זיכוי מס

8,50010,033מס לשלם

מסלול הפטורמסלול 10%אפריות מיסוי:

         35,000                 35,000סכום ההכנסה 

         024,400פטור 

         10,600                 35,000חלק חייב

10%47%שיעור מס

          4,982                  3,500קרן מס

מניות שהוקצומניות מקוריות 

700,000300,0001,000,000שווי בעת העברה

      1,700,000       510,000            1,190,000תמורה מיוחסת

              -                      -עלות 

       510,000            1,190,000רווח הון

יום הרכישה של המניות המוקצות הוא 28.17%30%1.7.2016שעור המס

לינאריות

15סה"כ תקופה

30%19%                      9.5אחרי מועד השינוי

25%9%                      5.5לפני מועד השינוי

28.17%

מסלולי מיסוי: 122א או מסלול רגיל עם הוצאות וזיכוי מס זר

ביאור 6 - רווח הון

ביאור 5 - הכנסה ממכירת חשמל

ביאור 4 - השכרת דירה בחו"ל
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 חלק ב

 
 

 

 

ניקודביאורסכום

1הכל חייב- תמה תקופת הפטור        180,000             -

3,500,000      

14              

12              

-3,000,000     3,000,000                           1

500,000        

177,830      3

0.5סעיף 234

0.5סעיף 0.2536

2.25

2,628         

5,913         

2חלק יחסי בגין רווח הון חייב       92,857

2אין זכאות לאור הכנסת האב

98,770       

79,060    10

500,000      150,000      

180,000      26,978       

852            

177,830      

0759607596010%7,596            

759611089603299914%4,620            

1089611749606599920%13,200          

174961180000503931%1,562            

26,978          355,660      

680,000      

-651,600     

28,400       

3%

852            

חד הורי

רווח הון

חלק פטור

חלק חייב

תקופת מרכישה עד תום 10 שנים

סה"כ תקופה 

מס תיאורטי לתשלום

זיכויים

נ.ז. תושב

נ.ז. נסיעות

משכורת 

מס לתשלום

ביאור 1 - מס תיאורטי

ילדים

סה"כ נ.ז.

ערך נקודת זיכוי

סכום הזיכוי מנקודות זיכוי

זיכוי מס זר

זיכוי נטול יכולת

סה"כ זיכויים

שיעור מס היסף

מס יסף לתשלום

30%רווח הון 

25% מס משכורת

מדרגות המס

מס יסף

סה"כ מס 

מס יסף

הכנסה חייבת

תקרה פטורה ממס יסף

הכנסה חייבת במ יסף



4 
 

 נקודות  20 –הצהרת הון  – 2שאלה פתרון 

 (1)  השוואת  הון דוח   

 20.12.31ליום  תהון מתוקנ הצהרת

 1ביאור    114,000  בחו"לבעסק  הון

  2ביאור    617,000 בעסק בית קפה הון

 3ביאור    668,000  בחברה השקעה

 4ביאור   2,350,000 אביב למגורים בת דירת

 5ביאור   3,500,000  בגבעתייםדירות  3

    350,000  מכוניות 2

 900,000  פרטי רכוש

      0  חיסכון תכניות

 100,000  ערך ניירות

 

  8,599,000 31.12.20ליום  הון

 6,870,000 16.12.31ליום  הון

 1,729,000  )קיטון( גידול

 שימושים

 2ביאור     7,990 בגין השפעת תיקון מ.ס מס

 5ביאור     85,000   לעו"ד  תשלום

 5ביאור    210,000   רכישה מס

 5ביאור        7,200   10% מס 

 6ביאור     50,000  מגניבת רכב הפסד

 7ביאור     13,250   ריבית  מס

 8ביאור     42,500  בגין רווח הון מני"ע מס

 9ביאור   700,000   גרופימר  מסים

 10ביאור   210,000   בית קפה מסים

 10ביאור     41,472  ביטוח לאומי מס

    1,367,412 

 מקורות

 2ביאור       17,000  בגין הגדלת מ.ס תיאום

 5ביאור      72,000   שכירות דמי

 7ביאור   53,000  חסכון תכניות ריבית

 7ביאור   36,000                חסכון תכניות הצמדה

 8ביאור   170,000   מני"ע רווחים

 9ביאור    2,096,200  משכורת הכנסות

  9ביאור    300,000   מעסק הכנסות

 10ביאור   1,080,000  מבית קפה הכנסות

    3,824,200 

 727,788-   למחיה נותר
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 :ביאורים

 (1) 2020 בעסק הון .1

 9*900,000*2%= 162,000 חתלאחר ניכוי הפ םנרש המכרה

900,000-162,000  =738,000 

 אין לתקן ואין לרשום חסכון בפחת במקורות. בעסק הוןולכן 

 23,800/1.4=17,000הוא לא נספר עלות המלאי ש (2) –הון בעסק בית קפה  .2

 הון בעסק  להגדיל. יש 17,000 –מלאי סגירה ב  הגדלת

 17,000במקורות  הוספה

 47%*17,000= 7,990תוספת המס  השפעת

 (2) גרופיתבחברת  השקעה .3

מכיוון שלא  במקורות. אין לרשום את הריבית 132,000. ההלוואה תהא 18,000לתאם ריבית  יש

 העודפים שלא חולק. סכוםוירד  18,000סך של  ייווסףההשקעה  ליתרת שולמה.

668,000=1,500,000+18,000-850,000 

 מה לתקן. אין₪.  900,000משכנתא בסך  בניכוי בנטונרשמה   (1) דירה .4

 (2) מגרש .5

 או כתוספת למגרש/ דירות בשימושים 85,000"ד עו

 בשימושים 210,000רכישה  מס

 מקורות 2*6,000*6= 72,000דירות  שכרתה

 )לאחר חישוב כדאיות תשלום מס( בשימושים 7,200 10% מס

 .50,000יש לרשום בשימושים לפי העלות  –( 2)  רכב לא מבוטח גניבת .6

 53,000על  25%ה"ה וריבית במקורות. מס  – ( 2) חסכון תוכניות .7

 50,000   י.פ. -( 2) ערך ניירות .8

 230,000 רכישה     

 PN    (180,000) מכירה     

 100,000 י.ס     

 170,000=350,000-180,000 הון ממכירת ני"ע רווח 

 42,500  25% מס 

בסך  מסים בשימושים (.2,100,000-3,800) במקורות בניכוי זקיפת הטבה גרופימר  הכנסות (1) .9

הכנסות  .תשכן הוא כלול במס לפי שומה עצמי אין לרשום את סכום המקדמות. ₪ 700,000של 

 .300,000מתיווך 

 210,000, מס לפי שומה עצמית 1,080,000מבית קפה  גרופיגב'  הכנסות (1) .10

 41,472= 48%*86,400לאומי החלק שאינו מותר כהוצאה  ביטוח

 

מדובר בעסק נשלט בחו"ל. מיסוי פרסונלי. בכל מקרה הכנסות וחיוב במס חו"ל  –נק'(  2) 3נדרש 

 משפיעים על הצהרת ההון )יש לפרט(.
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 נקודות  20 - ניכויים וגבייה – 3שאלה פתרון 

 חלק א

 1שאלה 

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

נעשה בשווי כסף יקבע המשלם לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו, כלומר סכום המס 

 . X 100,000 10%=  10,000ששני צריכה לנכות מהתשלומים ששילמה לשיר הינו 

 2שאלה 

 להן פירוט הניכוי בכל אחד מן המקרים המתוארים:

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

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

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

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

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

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

דנית, שיעור מס מוקטן, אישור מס מוקטן תקף רב לגבי תשלומים בכסף, ואינו חל  –המקבל 

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

 נסה וחובת ניכוי". ככה

הכנסה( יש לנכות משווי ההטבה כע"פ תקנות )ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים  .ב

 30%בגובה עלות שכירות הרכב ששילם היצרן שקיבלה אודליה ניכוי במקור מקסימלי של 

 היות וכפי שהוסבר בסעיף א מדובר בתשלום בשווי כסף. 

יש לראות כאילו  –סוכנת שרכשה יחידות של מוצר ובתמורה קיבלה עוד יחידות מוצר נוספות  .ג

כולל יחידות המוצר הנוספות באותה עלות ששילמה  עבור כמות  רכשה יותר יחידות מוצר

היחידות  שרכשה ללא היחידות הנוספות, כלומר חגית קיבלה הנחה כמותית על מלאי עסקי 

יחידות, ואין לנכות מס במקור משווי היחידות  1,000יחידות במחיר של  1,300 עלשילמה  –

 הנוספות בתנאי שהיחידות נרשמו במלאי עסקי. 

 3שאלה 

בהגדרת תשלומים בתקנות מ"ה )ניכוי מתשלומים בעד עבודות המחא"ה( נאמר כי התשלום הוא 

כאשר עיקר עיסוקו של המזמין הוא באותו ענף )במקרה זה עבודות מתכת( או שהמזמין הוא חבר 

בני אדם שעיקר עיסוקו עבודות הלבשה,עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות 

 דני לא עוסק באחד העיסוקים לעיל.  הובלה.

לא נכלל בהגדרת "מזמין" שהרי הוא אינו חבר בני אדם שעיקר עסקו עבודות הלבשה,   בנוסף דני

 עבודות מתכת או עבודות חשמל ואלקטרוניקה.

גם תקנות מ"ה )ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים( לא חלות על דני היות ועל פי הסייג 

ובר בעסק חדש ולכן אין לו מחזורים בשנים קודמות ולכן בשנים קודמות לא היה א , מד2בתקנה 

 חייב בניכוי מס במקור ו לא היה חייב בכפולה.

     לפיכך לא חלה חובת ניכוי במקור על אבנר. 
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 חלק ב

 1שאלה 

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

מקדמות בשיעור ממחזור העסקאות שלו כלומר של חברת ר.ג.א.ד בע"מ צריך לשלם  את המקדמות 

( לתקנות מס הכנסה )כללי קביעת עסקאות, הכנסות או מכירות לעניין 1)2בהתאם. על פי תקנה 

מקדמות( שנושאה הוא "סייג לעסקה", תמורה ממכירת ניירות ערך שנוכה ממנה מלוא המס אינה 

)ב( לפקודה והיות ובמקרה שלנו נוכה ממנה מס חברות 175מחזור העסקאות לפני סעיף נכללת ב

לפקודת מס הכנסה אזי לא תיכלל במחזור העסקאות לצרכי תשלום  91באופן מלא על פי סעיף 

 מקדמות. 

אות של יחיד ולא של חברה ולפיכך לא ייגרעו ממחזור הן סייג לעסקלגבי ההכנסות מריבית, 

לאור האמור המחזור לפיו ישולמו המקדמות הינו  הצפוי לצורכי תשלום מקדמות.ההכנסות 

2,350,000 

 

 2שאלה 

ב)א(, הוצאות 2על פי תקנות מס הכנסה ) ניכוי הוצאות מסוימות( סעיף  -הוצאות טלפון נייח  .א

החזקת טלפון שאינו נייד למי שעיקר עיסוקו מביתו יותרו שיחות הטלפון מביתו לצרכי עסקו 

 הנעשות ממקום המגורים של בעל העסק או של בעל השליטה בחברה. 

מההוצאות או חלק  80%תרו יו –לשנה ₪  23,900כמפורט להלן: אם ההוצאה לא עלתה סך 

 הנמוך מבניהם... ₪  2400מההוצאות העולה על 

בכל מקרה ₪.   4,800יותר חלק ההוצאה העולה על  –לשנה ₪  23,900אם ההוצאה עלתה על 

על הנישום להוכיח כי בית המגורים משמש את עיקר עיסוקו או משלח ידו ולכן היות וסך 

לשנה יותרו ₪   23,900גבוה מסך של ₪(  40,000)  יחות הטלפון של ולריהשההוצאות בגין 

יהווה הוצאה אשר אינה מותרת  4,800ואילו סך של  40,000 – 4,800לולריה הוצאות בסך 

 בניכוי. 

יותרו במלואן וזאת על ₪  90,000סך כל הוצאות הטלפון בסך  -הוצאות טלפון במקום העסק  .ב

הוצאות בשל שיחות טלפון לחו"ל שביצע  –פי תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות( 

מקום מגוריו שאינו משמש את עיקר עסקו יותרו בניכוי ובלבד שהשיחות קשורות לפעילות 

 ב)ב((.2העסקית ונוהל רישום בנוגע לשיחות הטלפון לחו"ל. )סעיף 
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 נקודות  15 –ניהול ספרים  –4שאלה פתרון 

 מסעדה מנהלת ספרים לפי תוספת יא.  .1

הספרים המנוהלים תלויים במחזור המסעדה ובמספר עובדיה. בשאלה לא נתון מחזורן של 

בחצאי  7עובדים ) 3.5שכן באחת  –לא ניתן לקבוע לפי מספר העובדים הנתון בשאלה המסעדות. 

יש ליקוי  ,)א(2עליהן לנהל ספרים לפי סעיף  ,אם בהתאם למחזורעובדים.  4משרה( ובשנייה 

עליהן  ,הל רשימת מלאי לסוף שנה בכל מקרה ואין הקלות. אם בהתאם למחזורכיוון שעליהן לנ

הרי שאם המלאי בסכום נמוך ואינו מהותי לעסק, ניתן שלא לספור , )ב(2לנהל ספרים לפי סעיף 

 נק' 3 אותו.

 

 יצרנים מנהלים ספרים לפי תוספת א. .2

)ב(, 2פקיד השומה צדק. לפי גודל עסקו על רונן לנהל ספריו לפי תוספת א יצרנים, סעיף   .א

 ובהתאם עליו לנהל ספר תנועת מלאי.

)ב( והנישום יכול לפנות לוועדה לקבילות פנקסים או 130פסילת הספרים תעשה לפי סעיף 

 נק' 2 בערר לבית המשפט.

לנהל את הספרים לפי תוספת א יצרנים, סעיף  רונן טעה, שכן לפי גודל עסקו של יגאל, עליו .ב

 נק' 2 )ד(, ולכן אין הוא צריך לנהל ספר תנועת מלאי.2

 

כיועץ מס, חלה עליו תוספת ה' בעלי מקצועות חופשיים. כמרצה, חלה עליו תוספת יא נותני  .3

 שירותים.  עיקר עיסוקו הרצאות. לכן ינהל לפי תוספת יא עם ההתאמות הנדרשות לתוספת ה'.

 נק' 2

 

בעלת חנות למכשירי כתיבה היא קמעונאית, וחלות עליה הוראות תוספת ג. ככלל, על קמעונאי  .4

לנהל סרט קופה רושמת ולא להסתפק בניהול ספר פדיון יומי, אלא אם מחזור עסקו אינו עולה 

מועסקים שאז ניתן להסתפק בספר פדיון יומי במקום  2ואינו מעסיק יותר מ₪  350,000על 

 נק' 2 פה רושמת.סרט קו

 

על צביקה לנהל ספרים לפי תוספת יב חקלאים. בהתאם, הוא לא נדרש לספר הזמנות ולא  .5

 נק' 2  לסרט קופה רושמת.

 

 )ב(. עליה לנהל ספר תלמידים.2על יעל הגננת לנהל ספרים לפי תוספת ח' בתי ספר, סעיף  .6

)ג(. אין חובת 2על איילה המורה הפרטית לנהל ספרים לפי תוספת י"א נותני שירותים, סעיף 

 נק' 2ניהול ספר כזה.   
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 נקודות  15 –אתיקה ופלילי  –5שאלה פתרון 

 נקודות 5 –פלילי  –חלק א' 

 אי דיווח על חוות דעת אינו גורר הליכים פליליים, לא נגד משה ולא נגד שמעון. .1

ד)ג( אי דיווח על חוות הדעת משמעה שהנישום )משה( לא הגיש את הדוח לפי 131סעיף על פי 

 . אי דיווח על חוות הדעת עשוי לגרור קנס גרעון מוגדל, אך לא הליך פלילי.131סעיף 

 בדברי ההסבר של רשות המסים נכתב:

הגיש דוח ד לפקודה, יראו אותו כאילו לא 131"אדם שלא דיווח על חוות דעת כאמור בסעיף 

ד יחול  131לפי העניין. על חוו"ד שמקבלה לא דיווח עליה כנדרש בסעיף  166או  131לפי סעיף 

 ( לפקודה )קנס גרעון(."4()1)ג191סעיף 

 אי דיווח על חוות דעת אינו גורר הליכים פליליים, לא נגד משה ולא נגד שמעון. .2

 ד)ה( לפמ"ה.131סעיף 

ה אינו חשוף להליך פלילי ולכן התשובה לא תשתנה ביחס אם חוות הדעת מהווה תכנון מדף, מש .3

 .1לסעיף 

"הנחה או הקלה במס" וזו  –( 1כיון שחוות הדעת מהווה תכנון מדף לפי סעיף )–לגבי שמעון 

 ניתנה לעשרה אנשים, הרי שהיה על שמעון להודיע למשה על כך  )למי שקיבל אותה(,

ד)ו( ולכן יחול 131במידה ולא עשה כן )לא מופיע בנתוני השאלה(, הרי שלא פעל בהתאם לסעיף 

 ב לפמ"ה. 215על שמעון סעיף 

 

 נקודות 10 –אתיקה  –חלק ב' 

 2005 –חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה  – "החוק"בפתרון זה 

 1981 -תקנות מס הכנסה )כללי אתיקה מקצועית של יועצי מס(, התשמ"א  – "התקנות"

 :סעיף א'

ההתקשרות בין מוני לבין מר אברהמי כללה את כל השירותים הנדרשים תמורת אותו שכר  .1

טרחה ולכן כאשר סירב לתת את השירות הנוסף בימי הקורונה, למעשה פעל באופן מנוגד 

 להתקשרות ביניהם.

 הקובעים כי עבירת משמעת תחשב  ( 5)16( ו/ או 1)16עיף ס -סעיפי החוק 

 התנהגות שאינה הולמת את עיסוקו –( 1)16

 גילוי חוסר אחריות או רשלנות חמורה במילוי תפקידו כיועץ מס מייצג –( 5)16

 ( קובעת כי הפסקת הטיפול תחשב להתנהגות שאינה הולמת.16)1תקנה  -בתקנות 

 הפסקת הטיפול ואי מתן הודעה על הפסקת הטיפול. –( 17)1תקנה 

 

 מר יצחקי היה צריך לבקש את אישורו של יועץ המס אברהמי לטפל בתיק הנ"ל. .2

 ( 13)1תקנה 

 

 :סעיף ב'

 לחוק )הגדרות( החוק חל על יועץ מס מייצג. 1התשובה שלילית, על פי סעיף  .1

 מי שרשום בפנקס יועצי המס המייצגים. – "יועץ מס מייצג"
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 חוק.התשובה תשתנה וניתן יהיה להחיל עליה את ה .2

לחוק קובע כי בתקופת התמחותו ועד לרישומו בפנקס כפוף מתמחה לכללי האתיקה  37סעיף 

 של יועצי המס. המקצועית ולשיפוט המשמעתי

 

 חתימתה של אביגיל: .3

 .)ב( לחוק קובע כי אדם לא יתחזה ליועץ מס מייצג9התשובה שלילית, סעיף  .א

 שובה בסעיף א', ניתן להחיל על מתמחים את כללי האתיקה והשיפוט בהתאם לת .ב

לחוק: התראה, נזיפה, קנס, התליית  29הסנקציות שניתן להפעיל הן לפי סעיף  המשמעתי.

 רישום.

 

 

 


