המכללה האקדמית נתניה
דיני מיסי
סמסטר א' מועד ב'
דר' זיו ריי ,רו"ח
מש הבחינה  3שעות
חומר עזר :פקודת מס הכנסה,ד עזר ומחשבו.
שאלה ראשונה
 10נקודות
להל נתוני על מספר פרטי עלי להגדיר הא על הפרטי לשל מס לפי פקודת מס הכנסה,
)יש לציי את הסעי עליו הסתמכת(:
 .1סטודנט מצטיי במכללת נתניה קיבל מלגת הצטיינות.
 .2פלוני הינו מהמר קבוע ,השנה היו לו רווחי מההימורי.
 .3אלמוני בעל עסק פרטי לבגדי ,על מנת להתמקצע החל לעבוד כשכיר בחברת אופנה
ידועה.
שאלה שנייה
 15נקודות
א .מהי שיטת המיסוי הנהוגה בישראל? והא רווח הו הוא פרסונאלי או טריטוריאלי?
ב .בשנת מס  2005לתושב ישראל היה שני נכסי:
נכס א'

נכס ב'

הפסד של ) 100

רווח של ) 100
מתו הרווח  ) 90הינ רווח ריאלי

איזה סכו יכול אותו תושב ישראל לקזז מרווחיו בשנת  2005ומהו הקיזוז לנותר לשנת
?2006

שאלה שלישית
 30נקודות
חברה לייצור מכונות ייצרה באופ חד פעמי ריהוט ,בהתחלה החברה לא הצליחה למכור את
הריהוט ולכ פנתה למעצב ויעזור לעצב מחדש את הריהוט ,כעבור שנה מכרה החברה את כל
הריהוט ,בעבור מכירת הריהוט קיבלה החברה  2מיליו ) ,החברה רשמה בדוחות הכספיי את
ההכנסה מהריהוט כ"הכנסות אחרות" ,באמצעות ההכנסה ממכירת הציוד השקיעה החברה
במפעל חדש לייצור מכונות.
נדרש:
בח מקרה זה לפי מבחני ההחלטה הא הכנסה היא הונית או פירותית ,יש להיעזר בפסקי די.
)בניתוח השאלה יש להתייחס למכלול המכירות שנעשו כמכירה אחת(.
שאלה רביעית
 45נקודות
להל תיאור פעולות חברה יצרנית העוסקת במחשבי בשנת המס .2006
בשנת  2000היה לחברה רווח לפני מס בס של ) ) 100,000מס חברות .(35%
לקוח של החברה קנה מחשב )קיבל את המחשב לידיו( בשנת  2006א לא שיל עבורו ,עלות
המחשב )החוב( הינו  ,) 8,000החברה מעוניינת להכריז על החוב כחוב רע )למרות הציפיות הלקוח
שיל את חובו בשנת .(2007
מנהל החברה התייע 0ע חבריו והחליט שכמות הלקוחות בחברה יחסית קטנה והדבר נובע
מהצורה חיצונית של החנות לכ החליט לבצע שיפו 0לחנות בעלות של .) 40,000
מספר ימי לאחר השיפו ,0ארעה תקלה בצנרת של הבניי בו נמצאת החברה ,התקלה גרמה לכ
שהיה צור לתק את הצנרת שנהרסה עקב הפיצו 0בעלות של  ) 40,000נוספי ,בנוס מנהל
החברה החליט לצבוע את הריסות הקיר ואת שאר המשרדי )ג אלו שלא נהרסו( בעלות של
.) 2,000
בשנת  2006נתנה החברה לעובד הלוואה בס של ) ) 30,000עקב בעיה כלכלית שאליה נקלע(,
סוכ ע העובד כי הריבית שישל תהיה ) 3%ריבית שנתית ,ידוע כי הריבית הרלבנטית הינה
 ,4%המדד הינו .(0%
במהל שנת  2006התברר לחברה שחלק מהמשרדי שרכשה מיותרי והיא יכולה להשכיר,
ולכ השכירה חברת המחשבי את המשרדי הנ"ל בחודשי הראשוני של השנה הרוויחה
החברה .) 15,000

בחודשי האחרוני של שנת  2006התברר לחברה שהיא בהפסד עקב השכרת החדרי
"המיותרי" הואיל ועלות העובדי )ניקיו ,אחראי על מציאת שוכרי וכ הלאה( ,גבוהה
מהכנסה מהשכירות )הפסד של .() 10,000
בסו שנת  2006התקבלו בחברה הזמנות של מחשבי ,החברה טר סיימה לייצר את המחשבי
ולכ המחשבי בחודש דצמבר  2006היה עדיי ברשותה ,שווי המחשבי הינו ) ) 50,000ידוע כי
אחוז הפחת עבור המחשבי הינו .(5%
נדרש:
יש להתייחס בשאלה להכנסות הוצאות הפסדי והכנסות העובדי בשנת .2006

בהצלחה

