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שאלה 1 - הכנסות והוצאות (20%)

להלן מספר אירועים בלתי תלויים שמהם נובעים אירועי מס שונים:

א.	חיים הוא בעל עסק עצמאי למוצרי חשמל ולתיקונים. ספק הסחורה העיקרי של חיים הינו צ'ין, ספק סיני ידוע. במהלך שנת המס 2005 נקלע עסקו של צ'ין לקשיים והסחורה שחיים הזמין הגיעה באיחור רב. בשל האיחור, פיצה חיים את לקוחותיו והעניק להם מכשירי מיקרוגל סיניים ללא תמורה (עלות כל מכשיר 500 ש"ח והוא נמכר תמורת 750 ש"ח). במהלך שנת המס 2006 נעלם צ'ין ולמרות שקיבל מחיים כספים עבור סחורות, לא סיפק אותן כלל. כל ניסיונותיו של חיים לאתר אותו נכשלו. לאור זאת נקלע חיים לבעיית נזילות בעסקו ונאלץ לקחת הלוואה נושאת ריבית משמשון, לקוח ותיק המקבל שירותי תיקונים מחיים.

משה, אחיו הצעיר של חיים, החליט לשמח אותו והודיע לו שהוא מתחתן. חיים, שלא ידע נפשו מרוב שמחה, העניק במתנה לזוג הצעיר חבילת מוצרי חשמל שמקורה בסחורה שעמדה במלאי מזה שנתיים. (5%)

ב.	לדוד הייתה מכולת שכונתית במשך עשרים שנה. לפני חמש שנים נפתחו בקרבת המכולת סניפי רשתות מזון גדולות. המכולת, שבמשך שנים רבות הייתה עסק רווחי ומשגשג, החלה להפסיד בשנות המס 2004 ואילך. בשל כך סגר דוד את המכולת בשנת המס 2006 והשכיר אותה ליורם, ספר מצליח. במהלך סגירת המכולת מכר דוד את המלאי ברווח ואת הרכוש הקבוע מכר בהפסד. במהלך שנת המס 2006 דוד החל להשקיע בשוק ההון. בשנת המס 2006 היו לו הפסדים בסכומים קטנים ממכירת ניירות ערך של חברות הנסחרות בבורסה בישראל, ורווחים בסכומים עצומים ממכירת ניירות ערך של חברות שנסחרות בבורסות בחו"ל. בנוסף היו לו בשנת המס 2006 הכנסות מדיבידנדים מחברה, שבה הוא בעל מניות יחד עם אחיו שלמה. (5%)

ג.	יצחק לוי נולד בארגנטינה. בשנת 2006, לאחר שחגג את יום הולדתו ה-30, החליט לעלות לישראל במטרה למצוא כלה, להוליד ילדים ולגדלם בארץ ישראל (שנת 2006) עובד יצחק כשכיר בחברת שידוכים. מנכ"ל  החברה הודיע לו שהחברה החליטה להעניק לו בונוס בגין עבודתו בשנת המס 2006 (אותו יקבל בפועל בשנת המס 2007). בנוסף, בשנת המס 2006 יש לו הכנסות מדמי שכירות בסכום של 1,500 דולר לחודש (6,000 ש"ח לחודש) מדירת מגוריו שהשאיר אחריו בארגנטינה ומדיבידנדים שהוא מקבל מחברה תושבת ארגנטינה שקיבל במתנה מאביו ליום הולדתו ה-25. את הכספים שקיבל מארגנטינה השקיע בפיקדונות בבנקים בישראל ובניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל. (5%)

ד.	חברה "שרה בע"מ" הוקמה על ידי אברהם (100%) בשנת המס 2003. מאז הקמתה עוסקת החברה בשיווק מוצרי תינוקות.

במשך השנים מיום הקמתה יצרה החברה הפרשה חשבונאית בספריה לתשלום מענק לעובדים נאמנים שיעבדו בה 10 שנים ומעלה. בשנת המס 2004 דרשה החברה בספריה כהוצאה הוצאות מימון בגין הלוואה שניטלה לצורך רכישת קרקע. שלושה חודשים לאחר רכישתה נמכרה הקרקע ברווח של מליון שקלים חדשים. ההלוואה הוחזרה רק במהלך שנת המס 2005. בחודש 10/2005, לאחר החזרת ההלוואה בגין הקרקע נקלחה הלוואה נוספת שלאחריה חילקה החברה דיבידנד לאברהם.

מאחר ששנת המס 2006 הייתה שנה מאוד רווחית לחברה החליט אברהם ביום 31/12/06 לפרק את החברה ולהשתמש בכספים שיקבל לטובת טיול סביב העולם. מאזן החברה ליום 30/12/06 כלל בצד החובה מלאי מוצרים וכן הלוואה שהחברה נתנה לאברהם ובצד הזכות כלל המאזן עודפים והון מניות.

נדרש:
דון/י בהשלכות המס (הכנסות והוצאות) בכל אחד מהאירועים המוצגים לעיל, לגבי כל אחד מהמוזכרים. יש לציין את מקור החיוב במס, קיזוזי הפסדים, מועדי חיוב, שיעורי מס מיוחדים, פטורים וכדומה, והכול תוך ציון סעיפי חוק ופסיקה מתאימים. (5%)




שאלה 2 - מס ערך מוסף (10%)

1.	חברת אור בע"מ עוסקת במתן שירותי תקשורת (להלן - החברה). ביום 1.1.07 קבלה החברה סכום של מליון ש"ח המהווה מקדמה עבור הכנת תשתית תקשורת.

ביום 1.5.07 החברה סיימה את העבודה. יתרת התמורה בסך מליון ש"ח עבור העבודה קבלה החברה ב‑5 תשלומים חודשיים בתוספת הפרשי הצמדה על כל תשלום ותשלום.

2.	מר חיים כהן הוא אדם שכיר שקיבל בירושה מגרש בן 2 דונם.

ביום 1.1.05 לצורך סלילת כביש הפקיעה המועצה האזורית שבתחום מגוריו 50% מהמגרש. ביום 15.4.06 בתמורה להפקעה שילמה העירייה לחיים פיצוי בסך 50,000 דולר.

נדרש:
מהם היבטי מס ערך מוסף הרלבנטיים בכל אחד מהאירועים הנ"ל מבחינת: החיוב במס, החייב במס, מחיר העסקה, מועד החיוב במס מועד הוצאת חשבונית מועד דיווח וניכוי מס תשומות.

נמק/י תשובתך תוך התייחסות לסעיפי החוק והתקנות שהותקנו על פיו.


שאלה 3 - הצהרת הון (15%)


מר ברלה יליד 11/1959 הוא עצמאי בעל מפעל לייצור רהיטים ומכירתם לפרטיים ולחנויות מפעל. אשתו, ילידת 10/1959, גידלה את שני ילדיהם המשותפים (בת לאחר צבא ובן שהגיע למצוות) והחלה לעבוד בשנת 2006 במשרד החינוך בתפקיד הכרוך בנסיעות רבות בארץ, ולכן מוצמד לה רכב.

1.	מר ברלה הגיש הצהרת הון ליום 31.12.02, אשר כללה את הסעיפים הבאים:
	הון בעסק 410,000 דירת מגורים 1,540,000, מכונית פרטית 80,000 ניירות ערך זרים וישראלים 432,000, קופות גמל ותכניות חסכון 315,000, תכשיטים ורכוש בבית 507,000.

2.	לשם הכנת הצהרת הון ליום 31.12.06 נתון מאזן העסק ליום 31.12.02:

עלות הציוד
800,000

ספקים

1,200,000
מלאי
1,700,000

התחייבויות שונות

300,000
חייבים
1,100,000

הלוואות מבנקים

1,200,000
עו"ש בנק
115,000

הון

1,015,000

3,715,000



3,715,000

נתון, כי מר ברלה רכש ביום 1.1.2006 ציוד למפעל בסך 800,000, המופחת בשיעור של 7% לשנה. הפחת נדרש לצרכי מס.

3.	מר ברלה מכר ביום 1.11.05 את מכוניתו הפרטית במחיר 50,000 ש"ח ובאותו מועד קנה מכונית בליסינג במחיר 130,000 ש"ח, כשהוא מתחייבת לשלם עליה בתשלומים חודשיים של 5,000 ש"ח לחודש.

4.	בני הזוג ערכו בפברואר 2006 מסיבת בר מצווה לבנם ושילמו עבורה 30,000 ש"ח. בסכום המתנות שהתקבלו בסך 35,000 ש"ח, רכשו לבן קרן נאמנות.

5.	במאי 2005 ירשה גברת ברלה 1/4 מגרש בהרצליה יחד עם שלושת אחיה. האחים מכרו באותו מועד את המגרש לקבלן ובתמורה קיבל כל אחד מהם סך של 1,200,000 ש"ח. סך המיסים ששולמו למס שבח על ידי גברת ברלה היה 267,000 ש"ח.

6.	מר ברלה זכה בחודש אוקטובר 2005 בהגרלת מפעל הפיס בסכום של 90,000 ש"ח וכן הרוויח בקזינו בטאבה סכום של 135,000 ש"ח. נתון כי תקרת הפטור על הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים 50,000 ש"ח.

7.	נתונים על הכנסות בני הזוג:
	הכנסות מעסק של מר ברלה בין השנים 2006-2002 הסתכמו ב-800,000 ש"ח. הכנסה מעבודה של גברת ברלה 78,000 ש"ח (מתוכם 6,000 ש"ח שנזקפו כשווי שימוש). לגברת ברלה אין הכנסה מבוטחת. בנוסף, מכרה גברת ברלה בשנת 2006 סטוק של בגדים ותכשיטים של מעצבת ידועה, אותו קנתה במחיר מציאה של 23,000 ש"ח.

8.	ניירות הערך הניבו רווחים בסך 200,000 ש"ח. בסעיף קופות הגמל ותכניות חסכון נצברו רווחים בסך 102,000 ש"ח.

9.	מס על פי שומה עצמית 2005-2002 כולל תשלום מקדמות לשנת 2006, אך ללא מס על הגרלות 123,500 ש"ח. מר ברלה טרם הגיש דוח לשנת המס 2006.

10.	בני הזוג תרמו במהלך השנה 400 ש"ח למוסדות ציבור מוכרים, והפקידו עבור גברת ברלה לקופות גמל קצבה סך של 15,000 ש"ח.

11.	נתוני עזר לשנת 2006:

הכנסה חייבת
הכנסה מיגיעה אישית
הכנסה שלא מיגיעה אישית
51,360-0
10%
30%
91,440-51,361
22%
30%
137,280-91,441
29%
30%
245,040-137,281
36%
36%
424,440-245,041
37%
37%
על כל שקל נוסף
49%
49%

תקרת הכנסה מזכה ליחיד שלא היתה לו הכנסת עבודה
122,400
תקרת הכנסה מזכה ליחיד שהיתה לו הכנסת עבודה
87,600
ערך נקודת זיכוי לשנה
2,136
תרומות - סכום מזערי המזכה בזיכוי
380
תרומות - סכום מירבי בזיכוי
2,218,000
85% מהשכר הממוצע במשק 2006
75,306

נדרש:
1.	ערוך הצהרת הון ליום 31.12.06 ותקן את הדרוש תיקון בהצהרת ההון ליום 31.12.2002.
2.	ערוך השוואת הון לתקופה שבין 31.12.2006-31.12.2002 ומצא כמה נותר למחיה.
3.	הסבר על מה מתבסס תחשיב הוצאות מחיה משוערות.

הערה: יש לפרט חישובים. אין להוסיף פרטים מיותרים שאינם נוגעים ישירות להשוואת ההון כגון סעיפי חוק או פסיקה אלא אם כן נדרשת לכך בשאלה.


שאלה 4 - ניהול ספרים (10%)

להלן תמצית מדוחות ביקורת שנערכו ללקוחותיך והם מבקשים את חוות דעתך:

האם באירועים המתוארים קיימים ליקויים בניהול פנקסים?

1.	בביקורת שנערכה בבית ספר ללימוד ייעוץ מס נמצא בעת ספירת קופה אי התאמה בסך 100 ש"ח. בבית ספר לומדים 50 תלמידים.

2.	בעל חנות תמרוקים קיבל מספרית 20 בקבוקי בושם תמורת 800 ₪. הספרית מסרה לבעל החנות שובר קבלה ובו צויינו פרטי התקבול שהתקבל; שובר הקבלה שהתקבל תוייק בתיק תיעוד חוץ.

3.	אדריכל קיבל הזמנה לתכנון בנין משרדים ונמצא כי אינו מנהל ספר הזמנות.

4.	בעל חנות צעצועים העובד בחנות עם אחיו ובתו נמצא שרושם כל תקבול שהוא מקבל בספר פדיון יומי.

5.	נהג מפעל למשקאות קלים יצא ביום 20.11.07 בשעה 16:00 מקרית שמונה עם תעודת משלוח שבה צוין תאריך ושעת היציאה בפועל משערי המפעל.

ביום 21.11.07 בשעות הבוקר המוקדמות נערכה ביקורת על ידי שלטונות המס אשר היו בביקורות פתע באזור אשקלון; לבקשתם הציג את תעודת המשלוח שהייתה ברשותו מאתמול.

הנך נדרש לנמק את תשובתך בקצרה תוך הסתמכות על ההוראות לניהול פנקסים.


שאלה 5 - ניכויים וגבייה (10%)

יש לנמק את התשובות תוך הפנייה לחוק, לתקנות ולסעיפי הדין המתאימים. (תשובה נכונה אך לא מנומקת ו/או מבוססת כאמור, לא תזכה במלוא הנקודות).

חלק א'

1.	ב-31.1.06 הגיש דן הדו"ח על הכנסותיו לשנת המס 2005. על פי הדוח שהוגש נותרה יתרת מס לתשלום בסך 5,000 ש"ח, אותה שילם דן עם הגשת הדוח. בהנחה ששיעור עליית המדד בין תום שנת המס למועד התשלום הינו 0.3% ושיעור הריבית עומד על 4% לשנה - מהו סכום הפרשי ההצמדה והריבית שעל דן לשלם (אם בכלל)?

2.	בשנת המס 2005 דיווח בנימין על מחזור עסקאות למע"מ בסך 450,000 ש"ח. הסכום כולל תמורה ממכירת נכס הון בסך 50,000 ש"ח (לא הוגש דוח רווח הון).

	בהנחה ששיעור המקדמות למס הכנסה שנקבע לדן הוא 15% מהמחזור והתמורה ממכירת הנכס זהה לרווח ההון - מהו סכום המקדמות הכולל שהיה עליו לשלם למס הכנסה בגין שנת המס 2005.

חלק ב'

האם חלה חובת ניכוי במקור; על מי היא חלה; מהו שיעור וסכום הניכוי; ומתי מועד הדיווח ותשלום - במקרים המפורטים להלן:

1.	ב-1.7.05 פתח ראובן מסגרייה כעסק עצמאי חדש. ב-2.7.05 שילם ראובן לשמעון עבור עבודות חשמל: הוספת שקעי-כוח ותיקון גנרטור בסך 6,000 ₪ (לא כולל מע"מ).

2.	ב-30.9.05 שילמה חברת יששכר בע"מ לזבולון - דירקטור ובעל מניות (שאינו שכיר בחברה) - בגין השתתפותו בישיבות הדירקטוריון סך 5,000 ש"ח.

3.	"מועדון הספורט הישראלי", מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, המעסיק 15 עובדים, שילם בשנת המס 2005 באופן חד פעמי לסיגל, סטודנטית במכללת חיפה, סך 3,500 ש"ח עבור עבודתה כסוקרת.




שאלה 6 - הליכי שומה וסנקציות (10%)

1.	האם רשאי פקיד השומה לתקן טעות חשבון שנפלה ב"שומה חלקית" שהיא שומה עצמית שהגיש הנישום?

א.	פקיד השומה רשאי לבצע תיקון כאמור רק בתנאי שהוצאה לנישום שומה "רגילה" לגבי כלל הכנסותיו.
ב.	פקיד השומה רשאי לבצע תיקון כאמור ללא קשר לשומה "הרגילה".
ג.	פקיד השומה רשאי לבצע תיקון כאמור בתנאי שביקש זאת הנישום ובלבד שמדובר בשומה בהסכם.
ד.	פקיד השומה רשאי לבצע תיקון כאמור ובלבד שלא חלפה שנה מיום קבלת הדוח של הנישום.

נדרש: בחר את התשובה הנכונה וציין את הסעיף בפקודה. (2%)

2.	בחודש אוקטובר בשנת 2006 פתחה שני עסק למכירת חפצי אומנות. מה חובתה של שני לשלטונות המס?

א.	על שני לדווח על פתיחת העסק במועד הגשת הדוח השנתי לשנת 2006.
ב.	חובתה של שני לדווח לפקיד השומה שבתחום סמכותו נמצא העסק תוך 90 יום מיום פתיחת העסק.
ג.	על שני להודיע מיד לפקיד השומה שבתחום סמכותו נמצא העסק על פתיחת העסק.
ד.	על שני להודיע לפקיד השומה שבתחום סמכותו נמצא העסק על פתיחת העסק במהלך חודש נובמבר 2006.

נדרש: בחר את המשפט הנכון וכתוב כיצד הייתה משתנה תשובתך לו שני הייתה פותחת את העסק בשנת 2002 וציין את הסעיף הרלבנטי בפקודת מס הכנסה. (2%)

3.	מנה (באופן כללי) ארבע פעולות שהן תכנון מס החייב בדיווח. (2%)

4.	האם ניתנה סמכות למנהל להוציא צו המגדיל את השומה שהוצאה לנישום?
א.	המנהל רשאי לעשות כן ובתנאי שהצו הוצא תוך התקופה המסתיימת בתום שנה לאחר התקופות שנקבעו בסעיפים 145(א) או 152(ג) לפקודה, לפי המוקדם.
ב.	המנהל רשאי לעשות כן ובתנאי שניתנה לנישום הזדמנות להשמיע את טענותיו.
ג.	המנהל רשאי לעשות כן רק לאחר שערך חקירה מעמיקה בנושא והשתכנע שיש להגדיל את השומה ללא הכרח בשמיעת טענותיו של הנישום.
ד.	המנהל רשאי לעשות כן ובלבד שפקיד השומה מסכים להגדלת השומה.

נדרש: בחר את התשובה הנכונה וציין את הסעיף בפקודה. (2%)

5.	מהו המשפט הנכון ביותר?
א.	אדם אשר הציג מסמך כוזב על מנת להפחית את סכום המס שיש לנכות במקור דינו מאסר חמש שנים.
ב.	אדם אשר השמיט הכנסה שעליה הוא נדרש לדווח, ללא סיבה מוצדקת, דינו מאסר שלוש שנים.
ג.	ניתן לגבות מס שנוכה במקור ממנהל חברה בגין אי העברת ניכויים לפקיד השומה אף אם אינו בעל שליטה ובלבד שהורשע בשל אי העברת ניכויים לפקיד השומה.
ד.	אדם אשר הסתיר מסמכים שיש להם ערך לעניין השומה דינו מאסר שנה.

נדרש: בחר את המשפט הנכון ביותר וציין את הסעיף הרלבנטי בפקודה. (2%)



שאלה 7 - מיסוי היחיד (15%)


ירון הוא עצמאי בתחום מסחר של חלקי חילוף לרכב. אשתו שרונה עצמאית הנותנת שירותי עיסוי וזאת בנוסף להיותה עובדת שכירה בקופת חולים.

להלן נתונים נוספים לשנת המס 2005:

1.	הכנסה חייבת מעסק של ירון 330,000 ש"ח.
2.	הכנסה מהשכרת דירת מגורים בסך 80,000 ש"ח, אשר התקבלה בכל שנת המס 2005. דירת המגורים התקבלה בירושה מאביו של ירון.
3.	משכורתה של שרונה הסתכמה בסך 38,000 ש"ח והתפלגה באופן שווה ואחיד על פני השנה. המעביד מפקיד עבור שרונה בקופת גמל לקצבה במסגרת תוכנית לפנסיה מקיפה בגין שכר בסך 34,000 ש"ח. לגבי יתרת שכרה לא מפריש המעביד.
4.	בסוף שנת 2005 החליטה שרונה לפרוש מעבודתה בקופת חולים לאחר 7 שנות עבודה וקיבלה מענק פרישה במזומן בסך 12,000 ש"ח. המעביד שילם לה סכום מוגדל זה כהוקרה על תרומתה הרבה ומסירותה. כמו כן, עמדו לזכותה של שרונה כספי פיצויים בקופת גמל לקצבה בסך 6,500 ש"ח. יועץ המס של בני הזוג המליץ לשרונה להשאיר את הכספים העומדים לרשותה בקופה לפי הוראות סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה.
5.	בשנת המס 2005 מכר ירון  נכס שנרכש לאחר שנת המס 2003 ושימש אותו בייצור הכנסתו בעסק. רווח ההון הריאלי שנוצר בגין מכירת הנכס היה בסך 20,000 ש"ח.
6.	הכנסה של 40,000 ש"ח מהשכרת משרד, אשר ניתן לשרונה במתנה על ידי אביה. המשרד שימש את שרונה כעסק במשך כ-6 שנים לפני השכרתו.
7.	ירון הפקיד 17,000 ש"ח בקופת גמל לקצבה במסגרת תוכנית לפנסיה מקיפה כעמית עצמאי ו-13,000 ש"ח בקרן השתלמות לעובדים.
8.	שרונה הפקידה 12,000 ש"ח בקופת גמל לתגמולים כעמית עצמאי ובנוסף הפקידה 1,100 ש"ח בקופת גמל לקצבה במסגרת תוכנית לפנסיה מקיפה כעמית שכיר.
9.	הכנסה חייבת מעסק של שרונה 295,000 ש"ח.
10.	לבני הזוג ארבעה ילדים. הבן הבכור השתחרר מהצבא בשנת 2005 ואילו ילד נוסף נולד בשנת 2005. ילד אחד לומד בבית ספר יסודי וילד אחר לומד בבית ספר מיוחד לילדים מפגרים, לאחר שהובחן והוכר כמפגר.
11.	לבני הזוג טרם מלאו 50 שנה בשנת המס 2005.
12.	ירון משלם דמי מזונות לגרושתו בסך 2,000 ש"ח לחודש.
13.	בשנת המס 2005 שילמו בני הזוג למוסד מיוחד למפגרים בגין החזקת בנם שם סך 53,000 ש"ח.
14.	להלן נתונים המסייעים לפתרון השאלה ומתייחסים לשנת המס 2005:

הכנסה חייבת
הכנסה מיגיעה אישית
הכנסה שלא מיגיעה אישית
50,040-0
10%
30%
89,040-50,041
23%
30%
133,680-89,041
32%
32%
238,680-133,681
37%
37%
431,400-238,681
39%
39%
על כל שקל נוסף
49%
49%

תקרת הכנסה מזכה ליחיד שלא היתה לו הכנסת עבודה
120,000
תקרת הכנסה מזכה ליחיד שהיתה לו רק הכנסת עבודה
85,200
תקרת "הכנסה קובעת" שנתית לקרן השתלמות לעצמאים
213,000
ערך נקודת זיכוי שנתית
2,136
תקרת פטור למענקי פרישה לכל שנת עבודה
9,980
תקרת פטור להשכרת דירת מגורים לחודש
5,650

נדרש:

א.	מהי ההכנסה החייבת, הניכויים והזיכויים האישיים והמס המגיע בשנת המס 2005 בהתייחס לירון בלבד? (7%)

ב.	מהי ההכנסה החייבת, הניכויים והזיכויים האישיים והמס המגיע בשנת המס 2005 בהתייחס לשרונה בלבד? (8%)


שאלה 8 - מיסוי מקרקעין (10%)

משה, תושב ישראל, רכש דירה בתל אביב בשנת 2002 וכן רכש דירה בלונדון בשנת 2003.

עקב מצוקה כספית קשה, החליט משה למכור את שתי הדירות (משה אינו זכאי לפטור ממס שבח בגין מכירת הדירות):

א.	באילו מיסים יחויב משה בגין מכירת כל אחת מהדירות? נמק.

ב.	בהנחה שבמכירת הדירה בלונדון נבע למשה הפסד הון וממכירת הדירה בתל אביב נבע לו רווח, האם יוכל לקזז ההפסד מול הרווח? נמק ופרט סעיפי חוק רלוונטים.

ג.	מה ההבדל בין "נכס" על פי סעיף 88 לפקודה לבין "זכות במקרקעין" על פי חוק מיסוי מקרקעין?

