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 .נקודות 30 –מיסוי יחיד  – 1פתרון שאלה 

נדרש א'

חישוב נפרדחישוב ההכנסה החייבת 

סכוםביאורמקור הכנסהסכוםביאורמקור הכנסה

ניקודהכנסות מיגיעה אישיתהכנסות מיגיעה אישיתניקוד

220,000הכנסה ממשכורת       994,919אהכנסה מעבודה4  

139,5102בהכנסה מעסק       177,566בהכנסה מעסק4

שה  חייב1                -גהכנסה ממענק פרי

359,510סך הכנסות מיגיעה אישית    1,172,486סך הכנסות מיגיעה אישית  

הכנסות שאינן מיגיעה אישיתהכנסות שאינן מיגיעה אישית

144,000זשכ"ד בישראל - חיפה       180,000דריבית על הלוואה לחברה בידי בעל שליטה1  2

ש בפטנט1 שימו        360,000הזכויות 

503,510סך הכנסות חייבות בשיעורים רגילים    1,712,486סך הכנסות חייבות בשיעורים רגילים11  4

4

127,000ושכ"ד בארה"ב - מסלול 122א'2

200,000חרווח הון ריאלי ממכירת תמונה להשקעה1

         60,000טזכייה בהגרלות מס סופי1

       387,000סך הכנסות חייבות בשיעורים קבועים

2,099,486סך הכנסות 

הניקוד המופיע לעיל יינתן הן על שיבוץ נכון של ההכנסה בקטגריה המתאימה והן על קביעת גובה ההכנסה הנכון

שיבוץ נכון של ההכנסה הכולל שגיאה של גובה ההכנסה יפחית חצי מהניקוד

רישום נכון בטבלה ללא פירוט הסבר בביאורים יפחית חצי מהניקוד של הסעיף 

רישום הוצאות לא מוכרת  תפחית נקודה מהסך הכל 

ביאורים

הכנסה ממשכורתא

550,000משכורת בסיס

שליטה וגם לא 3)ט( כי מדובר בנכס400,000שווי מניות1 ניתן להפעיל 102 כי הוא בעל  לא 

=12*12-490*0.0248*38,760150000שווי רכב1

300*1/2>105=10*(105-300/4)300שווי טלפון 1

=0.075*12*0.08-15712*5,859250000שווי קה"ש1

994,919סך הכנסה מעבודה4

הכנסה מעסק חביבהב

נתון  150,000רווח מעסק - 

שוב להלן4,250בניכוי קה"ש לעצמאים1 ראה חי

שוב להלן6,240בניכוי ביטוח לאומי עצמאיים1 ראה חי

139,510הכנסה חייבת מעסק

הכנסה מעסק פליקס

80,000רווח מעסק - נתון 1

פס"ד אדריכל100,000הכנסה מתחרות שמקורה בעיסוק1

180,000

שוב להלן614בניכוי קה"ש לעצמאים1 ראה חי

שוב להלן1,820בניכוי ביטוח לאומי עצמאיים1 ראה חי

177,566הכנסה חייבת מעסק

חביבהפליקס

הכנסות חייבות בשיעורי מס רגיליםהכנסות חייבות בשיעורי מס רגילים

הכנסות חייבות בשיעורי מס קבועיםהכנסות חייבות בשיעורי מס קבועים
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תיקרהניכוי קה"ש - חביבה  ס' 17)5א(

264,000 150,000₪ ₪הכנסה מעסקהכנסה קובעת

150,000 ₪לפי הנמוך

        8,000₪הפקדה לקה"ש

 = 2.5% * 150000        3,750₪לא מוכר

        4,250₪הפרש

 = 4.5% * 150000        6,750₪תיקרה 

        4,250₪ניכוי קה"ש - חביבה ס' 17)5א(

תיקרה מתואמת * ניכוי קה"ש - פליקס ס' 17)5א(

75,456 180,000₪ ₪הכנסה מעסקהכנסה קובעת

75,456264,000-188,544 ₪לפי הנמוך

        2,500₪הפקדה לקה"ש

 = 2.5% * 75456        1,886₪לא מוכר

           614₪הפרש

 = 4.5% * 75456        3,396₪תיקרה 

           614₪ניכוי קה"ש - פליקס ס' 17)5א(

   =  52% * 12000        6,240₪ניכוי ביטוח לאומי - חביבה

   =  52% * 3500        1,820₪ניכוי ביטוח לאומי - פליקס

שכיר תקרה מתואמת - בוצעה התאמה לגובה התקרה שהוכרה לצורך הפקדה המעביד לעמית 

חישוב מענק פרישה חייבג

ניתן לייחס את המענק החייב לשנות המס הקודמות בהתאם לאמור בסעיף 8)ג( לפקודה.  נים המופיעים בשאלה  בהתאם לנתו

שנת 2016 לשנים הקודמות עדיף לייחס לשנים הקודמות. כמו כן בשל הפרשי ההכנסות בין 

לפיכך ההכנסה לא תירשם כהכנסה חייבת בשנת 2016 ולכן אינה חלק מהנדרש.

שנת 2016 תתקבל תשובה גם אם הפריסה תיערך אחורה ותכלול את 

ריבית על הלוואה לחברהד

מאחר ומדובר בחברה בשליטת היחיד ההכנסות חייבות בשיעור מס רגיל לפי מדרגות 121

     180,000הכנסת ריבית

הפרשי הצמדה פטורים

זכויות שימוש בפטנטה

     360,000מדובר בהכנסה פסיבית החייבת בשיעורים רגילים

השכרת דירה בחו"ל - ארה"ב ו

דירה בחו"ל - אין מסלול פטור

מסלול רגיל

 =  5000 - 15000 - 132000    112,000₪שכ"ד חייב במס בש"מ )בניכוי פחת והוצאות אחזקה(

 = 48% * 112,000      53,760₪חישוב מס

שיעור המס השולי הוא 48% של דן  בהתאם להכנסותיו 

חישוב מס לפי סעיף 122א

ניכוי בשל פחת בלבד( ניתן   = 5000 - 132000    127,000₪שכ"ד חייב במס בש"מ )

 = 15% * 127000      19,050₪חישוב מס

הבחירה היא מס לפי סעיף 122א!

משנבחר מסלול סעיף 122א לא ניתן לקבל ניכויים )למעט פחת( וזיכויים על הכנסות שכ"ד למגורים

השכרת דירה בישראל - חיפה ז

 השכרה לא לצורכי מגורים, אין פטור ואין 122

מסלול רגיל

 =  5000 - 1000 - 150000    144,000₪שכ"ד חייב במס בש"מ )בניכוי פחת והוצאות אחזקה(

שואים ולכן  עומדת בס' 66)ב( שנה לפני הני חביבה החזיקה בדירה 

     200,000רווח הון ריאלי ממכירת תמונה ח

שית. של פליקס. בעל הכנסות גבוהות יותר מיגיעה אי רווח ההון ירשם לפי סעיף 66)א()2( בידיו 

נו הכנסה. שי - אי  הרווח ממכירת הטבעת לא ירשם כי מדובר ברווח ממטלטלין אי
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חישוב פטור על זכיה בפיסט

הכנסה שאינה מיגיעה אישית לבני הזוג מתווספת לבעל ההכנסה הגבוהה

של בני הזוג =      80,000₪זכיה 

הפטור הוא לזכיה ולא לזוכה    50,000₪פטור מירבי לזכיה = 

    30,000₪הפרש = 

ללא זכות לניכויים וזיכויים30%    60,000₪זכיה חייבת במס סופי = 

חישוב המס לתשלום

סכוםמקור הכנסהסכוםמקור הכנסה

220,000הכנסות ממשכורתניקוד  

שית 359,510הכנסות מעסק    1,172,486הכנסות מיגיעה אי  

שית נן מיגיעה אי שאי שית       540,000הכנסות  נן מיגיעה אי שאי 144,000הכנסות   

723,510    1,712,486סך הכנסות חייבות בשיעורים רגילים1  

579,510  

138,354מס לפי מדרגות 121 :        718,665מס לפי מדרגות 121 : לפני מס יסף1  1

שית    88,472מס יגיעה אי

שית נו מיגיעה אי שאי    49,882מס 

זיכויים:זיכויים:

     2.255,886תושב           2.255,886תושב0.5

     0.51,308אשה           25,232פעוטות )ראה הערה 1(0.5

0.5     37,848עולה חדשה- הוקפא בשל תואר         10,500תרומה לפי סעיף 46 )ראה הערה 2(0.5

שובים נתיבות )ראה הערה 3(0.5 נולדו בשנת המס 2          22,620זיכוי י 0.5     12,616ילדים 

0זיכוי 44 או 45 - האם אינה מוחזקת במוסד - אין זיכוי0.5

0.5     12,616זיכוי לסטודנט0משמרות - מנכ"ל . משכורת גבוהה/ לא במחלקת ייצור0.5

שובים נתיבות )ראה הערה 3( 0.5   22,620זיכוי י

3   42,894סך הכל זיכויים         44,238סך הכל זיכויים 3

4   95,460מס לאחר זיכויים       674,427מס לאחר זיכויים על הכנסות בשיעורים רגילים5

נותרו לו זיכויים נוספים נותרו זיכויים לניצול לא  לא 

2

15%19,050שכ"ד בארה"ב - מסלול 122א'0.5

25%50,000רווח הון ריאלי ממכירת תמונה להשקעה0.5

         30%18,000זכייה בהגרלות מס סופי0.5

87,050מס לאחר זיכויים על הכנסות בשיעורים קבועים

         25,919הערה 4מס יסף על כלל ההכנסות העוברות תקרה0.5

חביבהפליקס

   95,460סך הכל חבות המס לשנת 2015       787,397סך הכל חבות המס לשנת 2016

     882,857סך הכל חבות המס

שוב 1 = פעוטות: חי

נולדו בשנת המס 66)ג()5( 2שני ילדים 

שוב 2 - תרומות חי

הכנסה חייבת*30%>30000

30000*35%10500

שובים נתיבות שוב 3 - זיכוי י חי

174,000*0.13*12/1222620

שוב 4 -מס יסף חי

(2099486-803520)*2%25,919       

1

הכנסות חייבות בשיעורי מס קבועיםהכנסות חייבות בשיעורי מס קבועים

חביבהפליקס

הכנסות חייבות בשיעורי מס רגיליםהכנסות חייבות בשיעורי מס רגילים
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 נקודות 20 -הצהרת הון  – 2שאלה פתרון 

 השוואת  הון דוח   

 31/12/16ליום  תהון מתוקנ הצהרת

 2016.31.12   2012.31.12  ביאור   

 35,000    550,000  1  שקעה בחברהה

 408,400    50,000  2  מלאי בעסק

  200,000    -  3 נפט שות'השקעה ב

  2,400,000      4  דירת האם

 1,030,000    דירת מגורים

 8,500,000    -       5  וילה בהרצליה

 230,000    142,000    רכב פרטי

 1,080,000    300,000    רכוש פרטי

 

 12,853,400 31/12/16ליום  הון

 2,072,000 12/31/12ליום  הון

 10,781,400  )קיטון( גידול

 

 שימושים

 7ביאור   135,000   נסיעות לחו"ל

 7ביאור   23,000   ביטוח נכסים

 7ביאור   24,000   ביטוח בריאות

 8ביאור   127,900  הוצאות שאינן מוכרות

 10ביאור  1,047,000  מס שומה עצמית

 11ביאור   39,000 2013בגין שומת מס תוספת 

    1,395,900 

 מקורות

 9ביאור   800,000  ב' יפההכנסות משכורת ג

 9ביאור  63,9003,2   הכנסות מר יפה

    3,163,900 

 (9,013,400)    הסכום שנותר למחיה

 

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

   ואת יתרת המשכורת את ההלוואה לחברה 31/12/2012 השקעה בחברהיש להוסיף ל .1

550,000=50,000+100,000+400,000  

 )נתון במאזן חו"ז גב' יפה( 100,000-65,000=35,000: 31/12/2016השקעה 

 3,100*84+ 3,000*16=308,400מלאי מחשבים  .2

  100,000מלאי אביזרים 

 2016ה לה" 200,000השקעה בשותפות נפט  .3
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 להלן. 2ם הוספה להצהרת ההון. ראה נדרש דירת הא .4

 להלן. 3יד השומה. ראה נדרש שיב פקוילה בהרצליה: ייווסף תח .5

רווח : אין השפעה על ההון של גב' יפה. האירוע קיבל ביטוי בדוח בוצעה בחברה גניבת המלאי .6

 והפסד של החברה.

  בשימושים ביטוח נכסים, ביטוח בריאות ונסיעות לחו"ל. נסיעות לחו"ל החלק הלא מוכר  .7

135,000 =180,000-45,000 

הוצאות שתואמו בשימושים.  .8

12,000+3,000+18,000+4,200+30,000+7,200+41,000+12,500  =127,900 

 במקורות 800,000הכנסות משכורת גב' יפה  .9

 :2013כוללות התאמות לשומה סופית לשנת  הכנסות מר יפה

300,000+473,200+537,200+853,500=2,163,900 

 2,363,900השקעה בשותפות שנרשמה גם כהשקעה  200,000בתוספת 

 לא רלבנטי להצהרת ההון. 2016. החוב לשנת בשימושים 1,047,000 :מס הכנסה .10

 39,000תוספת מס בגין שומה סופית בשימושים  .11

 

, נקבע שדירת האם, שהוצהר לגביה במס שבח 8058/04בפס"ד אהרונשטם יואל, עמ"ה  :2נדרש 

ים שהיא בבעלות המערער, תיווסף להון המערער. המערער צריך היה להציג מסמכים המוכיח

 העברת כספים מהאם לצורך רכישת הדירה ולצורך הסברים.

 

ש "משלא הוצגו לפה -זכות פקיד השומה להעריך -(706/05פס"ד חטיב מוחמד )עמ"ה  :3נדרש 

 נתונים נדרשים, ניתן בידיו שיקול דעת נרחב בקביעת השומה.
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 נקודות 15 –ניהול ספרים  - 3פתרון שאלה 

 חלק א

( נישום המנהל ספר קופה רושמת ירשום בספר הקופה את 2)ב()11יקוי. ע"פ סעיף אין ל .1

 נקודות( 2) הסיכום היומי שלה.

( נישום שמפקיד את כל תקבוליו בבנק ביום קבלת הכסף או 3)ב()11אין ליקוי. ע"פ סעיף  .2

 נקודות( 2) למחרת, לא חייב לנהל ספר קופה.

ה של הפסקת חשמל יש להמשיך להפעיל את הקופה )א( במקר7סעיף יש ליקוי. ע"פ נספח ב'  .3

יש לרשום את  טכנית ( במקרה של תקלה2)ב()7סעיף באמצעות המנגנונים המותקנים בה. ע"פ 

 נקודות( 2) התקבולים על גבי ספר פדיון יומי.

()ב( סיטונאי חייב לרשום בספר 2)א()2תלוי בנתון חסר. ע"פ תוספת ב' סעיף  –יש/אין ליקוי  .4

שקדמה לשנת  האם היקף הפעילות בהם, בשנ ₪ 350מלאי פריטים שמחירם נמוך מתנועת ה

  מכלל הקניות. 5%המס, גבוה מ

 2) )ב( לתוספת ב, ולכן אין צורך לנהל ספר תנועות מלאי.2חל סעיף  –מיליון  7במחזור של 

 נקודות(

 נקודות( 2) ()ב( אסור שסכום הזיכוי יעלה על סכום החשבונית.2א)23יש ליקוי. ע"פ סעיף  .5

 

 חלק ב

 לפקודה. 130אי ניהול ספרים בהתאם להוראות שנקבעו בסעיף  –פסילה מסוג אחד  .1

 נקודות( 2) ב, גורר פסילת ספרים.145אי רישום תקבול ע"פ סעיף  –פסילה מסוג שני 

מעבר לסנקציות הקיימות על פסילת ספרים, יחולו על מי שלא ניהל ספריו גם הסקציות  .2

 הבאות:

 ( לפקודה, אינו רשאי לדרוש הוצאות הקשורות בהגשת הדוח השנתי, 11)17ף ע"פ סעי

 הליכי שומה או הליכי ערעור.

  נוספים בשנה הראשונה, ומהשנה  10%ב' יש להוסיף לשיעור המס שלו 191ע"פ סעיף

 נקודות( 3) לשיעור המס שלו. 20%השנייה ואילך מוסיפים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 נקודות 20 –כויים וגביהני – 4פתרון שאלה 

(, תקנות מס הכנסה)ניכוי הוצאות 11)32סעיף  -סעיפי החוק הרלוונטיים פקודת מס הכנסה .1

)חטיבה משפטית/ניכויים(. הנחיות מס  34/93(, חוזר מס הכנסה 4) 2תקנה  –מסוימות( 

 הכנסה.

מתנה שנותן מעסיק לעובדו לרגל אירוע אישי חד  -לרגל הולדת בנה ₪ 200המחאה בסך  .א

ו נישואין, הולדת ילדים, בר/בת מצווה וכד', אינה נחשבת כהכנסה בידי העובד פעמי כמ

ובלבד שסך המתנות שקיבל לרגל אירועים אישיים בשנת המס לא עלה על התקרה. סכום 

 –)ניכוי הוצאות מסוימות(  ( לתקנות מס הכנסה4)2זה לא עלה על הסכום שנקבע בתקנה 

 .2016בשנת המס  ₪ 210

שו על ידי המעסיק ברכישה מרוכזת לכל העובדים לרגל ראש השנה, עלות תלושי שי שנרכ .ב

רשויות המס הסכימו כי במקרים של רכישה  - ₪ 100, שווי כל תלוש ₪ 70תלוש למעסיק 

מרוכזת של תלושי שי בידי מעביד ניתן להתייחס להפרש שבין עלות התלושים לשווי 

 ך אינה נכללת בשווי ההטבה. הקנייה שלהם כהנחה מסחרית הניתנת למעביד ולפיכ

 אירועים לרגל לעובדו מעסיק שנותן מתנה – עצמם על שחוזרים אירועים לרגל מתנות

 מתנות' וכד האישה ליום שי, הולדת ימי, לחגים מתנות כמו שנה מידי עצמם על החוזרים

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

המתנה שקיבלה בגין יש לזקוף שווי ולכן,  .ובין שניתנו בשווי כסף בעקיפין או במישרין

 . ₪ 50בסך  ביום האישה

המתנה שקיבלה דנה מועד העובדים , מדמי הוועד שהפרישו העובדים )כולל דנה( בכל  .ג

 של גלובלי בסכום הבוקר לארוחת השוברים בשווי השתתף המעביד, הוועד מדמי שובר

 באופן ליחסו ניתן שלא גלובלי בסכום היא המעסיק השתתפות בו במקרה. ₪ 1000

 ותחויב תוכר לא ההוצאה אך,  למשכורת אותו פיםימוס אין מסוימים לעובדים ספציפי

שאינם  הוועד בדמי מקורם ₪ 60 ₪ 80 עלות בוקר ארוחת. עודפת כהוצאה המעסיק אצל

ממס בידי העובד כי מקורם בסכום  יהיו פטורים ₪ 60לחלופין,  .הכנסה בידי העובד

 ייזקף שווי לעובד. 20שהפריש העובד ובגין ההפרש בסך של 

סעיפי חוק רלוונטיים : תקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברדיו טלפון נייד(, תקנות מס  .2

 -)הגדרות( , תקנות מס הכנסה)ניכוי הוצאות רכב( 1תקנה  -הכנסה )שווי השימוש ברכב(

 , הנחיות מס הכנסה)הגדרות(  1תקנה 

טרם נסיעתו, החזיר את הרכב למעסיק. בכל  2016שמעון שהה באילת בכל ימי חודש ינואר 

תקופת שהייתו באילת, הרכב נשאר אצל המעסיק ושימש אותו. לפיכך, לא ייזקף לשכרו של 

 שמעון שווי שימוש ברכב צמוד בחודש זה.

"שווי השימוש לכל חודש  –טלפון נייד(  לתקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברדיו 2לפי תקנה 

ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשות העובד, למעט רדיו טלפון כאמור שניתן להתקשר ממנו 

שקלים חדשים, לפי הנמוך,  105למקום העבודה בלבד, יהיה מחצית מההוצאה החודשית או 

 ייד"והכל בניכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד בשל אותו רדיו טלפון נ
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 להלן החישוב :

הנמוך . בניכוי סכום  ₪ 70=140:2 - ₪ 105הנמוך מבין מחצית ההוצאה החודשית או 

(. שווי השימוש שיש לזקוף לשכר בגין 20%*140( )₪ 28ההוצאה החודשית ששילם שמעון )

 ( ₪ 28-ש"ח 70) ₪ 42  2016חודש ינואר 

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

( 48%מוציא לאור המשלם שכר סופרים למקבל ינכה משכר זה מס בשיעור המרבי ) -1964

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

 כפי שעלה לו. 

ב המשלם שכר אמנים שכר . חיי1967-תקנות מ"ה )ניכוי מסוגי שכר מסוימים( , התשכ"ז 

בוחנים, שכר מרצים , שכר מענקי שירות משרד או שכר דירקטורים למקבל ינכה משכר זה 

 .50%מס בשיעור המרבי של 

)ב( לפי 12תקנה  -סעיפים רלוונטיים: תקנות מס הכנסה)ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה( .4

בינואר  13-בינואר ל 1בין  )ב( "... משכורת, שכר עבודה או קצבה ששולמו12הסיפא של תקנה 

כתשלומים ששולמו בשנת המס  126של שנת המס בשל שנות מס קודמות יכללו בדוח 

 הקודמת".

תיכלל  2015בשל חודש דצמבר של שנת המס  10.1.2016-לפיכך, משכורת ששולמה לעובד ב

 .2015בטופס האמור כתשלום ששולם בשנת המס 

. ניכוי מס 2005 –התשס"ו  –ומרווחים מסוימים( תקנות מ"ה )ניכוי מריבית, מדיבידנד   .5

שולם דיבידנד ליחיד שהוא בעל מניות מהותי באותו חבר בני אדם במועד קבלת  –מדיבידנד 

 .   30%ניכוי בסך   –הדיבידנד או במועד כלשהו בשנים עשר החודשים שקדמו לתשלום 
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 נקודות  15 -אתיקה ופלילים  - 5פתרון שאלה 

 נקודות 8 -פלילי  -חלק א 

 :את פרופ' לאון ניתן להאשים בסעיפים הבאים

 )נקודה(לא הודיע לפקיד השומה על עיסוקו כנותן שירותי יעוץ  - א)ב(215ס' 

 )נקודה(השמטת חשבון בנק המתנהל בקפריסין מהצהרת ההון  - (2)220ס' 

 )נקודה(אשונה אי קיום דרישה בכך שלא שלח למפקח את  מה שביקש בר - (1)216

  )נקודה(פנקסי חשבונות כוזבים  -אי הוצאת חשבונית על תקבולים שקיבל - (4)220

 )נקודה( 2015לא דיווח על כל הכנסותיו בדוח  -השמטת הכנסות - (1)220

 )נקודה(במעשיו השתמש במרמה, עורמה ותחבולה  - (5)220

ייצבות לדיון הראשון, שכן הזימון נשלח בגין אי הת - (2)216לא ניתן להאשים את פרופ' לאון בס' 

 )נקודה(לדיון אצל מפקח ולא ע"י פקיד השומה 

ניתן להאשימו בסעיף זה שכן התייצב לדיון השני אך בחר שלא לענות וזה אסור  - ( סיפא2)216ס' 

 )נקודהבהליך אזרחי 

 

 נקודות 7 -אתיקה  -חלק ב 

 מס: נעברו מספר עברות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ 

לא חודש, כך שאין בידו רישיון בר תוקף ולכן  יורםאיסור ייצוג ללא רישיון: רישיונו של  - )א(9ס' 

מי שלא שילם את האגרה במועדה, לא יהיה רשאי לשמש כיועץ  - )ב(38ס' וכן  אינו יכול לייצג.

 )נקודה( מס

ותו ועד לרישומו כפוף לדיני משמעת מתמחים: לפי הסעיף, בתקופת התמח מאיר - )א(37ס' 

בפנקס כפוף מתמחה לכללי האתיקה המקצועית ולשיפוט המשמעתי ויחולו עליו ההוראות לפי 

 )נקודה(חוק זה בשינויים המחייבים 

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

 )נקודה( הבטיח.ברשתות החברתיות ובהטבות ש מאירבפרסום שעשה 

צריך לשמור על סודיות ואסור לו לדבר על הלקוחות שלו עם יוסי שכנו )למרות  יורם - )א(15ס' 

מגלה או מעביר ידיעה או מסמך  -(2)13ס' העונש הצפוי ליורם לפי . )נקודה(שהוא רואה חשבון( 

 רשות( )נקודת)א( דינו מאסר שנה או קנס. 15בניגוד להוראות ס' 

אסור להציע ללקוחותיו שלא לשתף פעולה עם רשויות המס. זו התנהגות שאינה  יורםל - )א(14ס' 

הולמת יועץ מס. על יורם לנהוג במהימנות, בנאמנות, בזהירות וביושר, הן כלפי הלקוחות והן 

 )נקודה( כלפי רשויות המס.

תפות לא תעסוק יוסי לא יכול להצטרף כשותף למשרד של יורם וענת שכן לפי הסעיף, שו - )ג(9ס' 

 )נקודה( בייצוג נישומים, אלא אם כל השותפים בה הם יועצי מס.


