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  :מקוצר ן ענייניםתוכ

  

  1  מיסוי היחיד

  11  מדרגות ושיעורי המס

  27  זיכויים ונקודות זיכוי

  51  )מיסוי היחיד(ניכויים מותרים 

  60  )מיסוי היחיד(פטורים ממס 

  74  הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים –  168תיקון 

  77  חלוקת הכנסה ליותר משנת מס אחת –פריסת הכנסה 

  82  עבודההכנסת 

  87  חובת הגשת דוח שנתי

  94  מיסוי הרכבים בעסק

  129  מיסוי בינלאומימבוא ל

  136  ?הוני או פירותי

  144  מועד אירוע המס

  149  מיסוי השכרת נכסי מקרקעין

  189  מיסוי מקרקעין

  212  1פרק חמישי –" דירת מגורים מזכה"פטור ל

  243  מס רכישה

  254  חישוב מס השבח

  277  הודעות והליכי שומה, הצהרות - מיסוי מקרקעין 

  290  קיזוזי הפסדים

  337  דיוני שומה והליכי שומה

  376  הוראות ניהול ספרים

  413  )ר"מלכ" (מוסד"ניהול פנקסי חשבונות של 

  415  להוראות ניהול ספרים" תוספות"ה

  442  סעדים וסנקציות, עילות –פסילת ספרים 

  473  ניכוי מס במקור

  523  מ"דיווח מקוון למע

  540  )ועדת טרכטנברג(לפקודה  187תיקון 

  549  הצהרות הון

  562  מילוי טפסים למוסדות
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  :מפורט ן ענייניםתוכ

  

  1  מיסוי היחיד
  2  "פירותי"ל" הוני"והבחנה בין " עסק"המבחנים לקיומו של   
  2  לפקודה 1' ס -הגדרות    
  3  "תושב ישראל"הגדרת   
  4  "תושב חוץ"הגדרת   
  4  לפקודה 2סעיף   
  5  ?האם ההכנסה הופקה בישראל –לפקודה ' א4סעיף   
  6  "בן זוג רשום" + "בן זוג"הגדרת   
  8  "חישוב נפרד"או " חישוב מאוחד"  

  11  מדרגות ושיעורי המס
  12  טבלת שיעורי מס הכנסה  
  13  טבלה –מס חברות ודמי ביטוח לאומי   
  14  ביטוח לאומי לשכירים+  טבלת שיעורי מס הכנסה  
  14  תקרת דמי ביטוח לאומי  
  15  החלופות השונות בשכר דירה למגורים בישראל  
  16  ל"החלופות השונות בהשכרת מקרקעין בחו  
  16  )השכרת דירות מגורים(חוק הפטור   
  18  לפקודה 122סעיף   
  19  לפקודה' א122סעיף   
  20  ל"מסלול דיווח מקוצר על הכנסות מחו  
  20  מועד ובסיס החיוב במס  
  21  שיעור המס על דמי מפתח ופרמיה – 124' ס  
  22  הגרלות ופרסים, הכנסות מהימורים  
  23  מס על מכירת פטנט – 125' ס  
  24  מס על הכנסה לאחר הפטירה  
  25  מס על הדיבידנד –' ב125' ס  
  25  רווחים של יחיד מקרן נאמנות – 1ב125' ס  
  26  הכנסה מריבית –' ג125' ס  

  27  זיכויים ונקודות זיכוי
  28  "נקודות זיכוי"  
  28  סף המס  
  29  אישה+ נסיעות " + תושב ישראל"זיכוי   
  29  "תושב חוץ"נקודות זיכוי ל  
  30  )שאינו עובד" (זיכוי בעד בן זוג" – 37' ס  
  30  )בחישוב מאוחד(זוג עובד - זיכוי בעד בן – 38' ס  
  31  זוג עוזר- בעד בןזיכוי  – 39' ס  
  32  נקודות זיכוי לעולים חדשים ותושבים חוזרים  
  35  נקודות זיכוי לחייל משוחרר –' א39' ס  
  36  אישה וגבר –נקודות זיכוי לילדים   
  37  הורית- ז למשפחה חד"נ –) א(40' ס  
  39  זיכוי לנערים+ זיכוי לגרוש שנשא אישה אחרת   
  40  "לימודי מקצוע"ו" תואר אקדמי"ז בגין "נ  
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  42  )44-45' ס(זיכוי בעד נטול יכולת   
  43  זיכוי בגין תרומות – 46' ס  
  44  הוצאות להנצחת חיילים  
  45  זיכוי בגין מגורים ביישובי פיתוח – 11' ס  
  50  זיכוי בגין עבודה במשמרות  

  51  )מיסוי היחיד(ניכויים מותרים 
  52  השכרת דירה ושכירת דירה במקביל  
  53  דמי לינה או שכירות באזור פיתוח  
  53  קרן השתלמות לעצמאים  
  55  תשלום לביטוח לאומי –ניכוי   
  55  תשלום מזונות לתושב חוץ -ניכוי    
  55  הוצאות שאינן מוכרות  
  56  ניכוי ריבית לבעלי הכנסות נמוכות -' ד125' ס  
  56  ניכוי ריבית למבוגרים  
  59  ריבית מוטבת –' ה125' ס  

  60  )מיסוי היחיד(פטורים ממס 
  61  עיוור או נכה –) 5(9' ס  
  67  קצבאות  –) 6(9' ס  
  68  הפרשי הצמדה והפרשי שער –) 13(9' ס  
  69  פטור על פיצוי בגין מוות או חבלה –) 7(9' ס  
  69  שוויה של הסעה מאורגנת –) 20(9' ס  
  70  פיצוי הלנת שכר –) 21(9' ס  
  71  דמי מזונות פטור על –) 22(9' ס  
  71  דמי שכירות שקיבל קשיש –) 25(9' ס  
  72  פטור על דמי שכירות מסוימים –לפקודה ' ד9' ס  
  73  פטור ממס למלגות –לפקודה  175תיקון   

  74  הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים –  168תיקון 
  77  חלוקת הכנסה ליותר משנת מס אחת –פריסת הכנסה 

  82  הכנסת עבודה
  82  לפקודה) 2(2' המרכיבים הנכללים בס  
  83  "קצובה"או " טובת הנאה"  
  84  הוצאות המוכרות לעובדים  
  84  שווי שימוש בטלפון סלולארי  
  86  ?"עובד"מיהו   
  87  101טופס   

  87  חובת הגשת דוח שנתי
  88  חובת הגשת דוח שנתי -  131' ס  
  88  חובת דיווח מקוון ומועד הגשת הדוח  
  89  פטור מהגשת דוח שנתי  
  91  126 - ו 856טופסי  – 178תיקון   
  92  6111טופס   

  94  מיסוי הרכבים בעסק
  94  לעובדים" טובות הנאה" –מבוא לשווי שימוש ברכב   
  98  שווי שימוש ברכב  
  100  המיסוי הלינארי  
  103  "רכב תפעולי"  
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  104  "רכב צמוד"קריטריונים לבדיקת כדאיות קבלת   
  105  רכב שצמוד חלקית  
  105  טענות כלכליות  
  108  ....מעט מהבעיות של השווי שימוש  
  110  הרפורמה בשווי שימוש   
  112  10/95חוזר מס הכנסה   
  112  ניכוי הוצאות רכב  
  115  ניכוי הוצאות מימון ברכישת רכב  
  116  חישוב ההוצאות המוכרות  
  117  "רכבי מאגר"  
  118  סוגי הרכבים השונים  
  119  חברות להשכרת רכב  
  121  פחת על רכבים  
  122  רווח הון במכירת רכב  
  123  הוצאות נסיעה למקום העבודה  
  124  שווי הסעה מאורגנת –) 20(9' ס  
  125  רישום רכב על שם בעל המניות  
  126  היבטי מס ערך מוסף במיסוי רכבים  

  129  מיסוי בינלאומימבוא ל
  130  "תושב ישראל"הגדרת   
  133  "תושב חוץ"הגדרת   
  133  "התא המשפחתי"פיצול   

  136  ?הוני או פירותי
  139  המבחנים מהפסיקה  
  143  "הכנסה אינטגראלית"  

  144  מועד אירוע המס
  145  ?"בסיס מצטבר"או " בסיס מזומן"  
  146  מ"מועד אירוע המס בחוק מע  

  149  מיסוי השכרת נכסי מקרקעין
  150  וזהות החייבמקור החיוב במס   
  151  "שיפורים במושכר"ו" רווחים אחרים"  
  154  השכרת דירות מרוהטות  
  154  הכנסה פסיבית או הכנסה עסקית   
  155  ד למגורים בישראל"החלופות השונות בשכ  
  156  ?"דירת מגורים"מהי   
  157  ל"החלופות השונות בהשכרת מקרקעין בחו  
  157  חוק הפטור   
  163  )10%(לפקודה  122' ס  
  166  ?לפקודה 122' האם ניתן לשלב בין הפטור לס  
  170  לפטור 122' הבדלים בין ס  
  170  ד"מיסוי רגיל של ההכנסה משכ  
  171  הכנסות שאינן מיגיעה אישית - " חישוב משותף"  
  172  ל"הכנסות מדמי שכירות מחו –' א122' ס  

  173  ל"מסלול דיווח מקוצר על הכנסות מחו  
  174  תכנוני מס תוך שילוב בין החלופות  
  176  לפקודה' ב8' ס –מועד ובסיס החיוב במס   
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  177  מדמי שכירות" פנסיונרים"הכנסת   
  177  לפקודה' ד9' ס  
  178  עיוור מדמי שכירות/פטור של נכה  
  179  דמי שכירות –פטור על הפרשי שער   
  179  המותרות בניכוי מדמי השכירות' הוצ  
  180  נכס מקרקעין –פחת ' הוצ  
  180  פחת לדירה המושכרת למגורים  
  181  כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת המושכר  
  181  השכרת דירה ושכירת דירה אחרת במקביל  
  182  שכר דירה –קיזוזי הפסדים   
  183  השכרת נכסים –החיוב בדמי ביטוח לאומי   
  184  השכרת נכסים –מ "חיוב במע  
  185  דמי שכירות - במקורניכוי   
  186  ד"תחולת הוראות ניהול ספרים על הכנסה משכ  
  187  הסבת נכסים לצעירים  
  187  חישוב מס שבח במכירת דירות שהושכרו   
  188  חוק לעידוד בניית דירות להשכרה  
  189  )סולארי(וולטאית -חשמל פוטו  

  189  מיסוי מקרקעין
  190  מס שבח ומס רכישה  
  191  ?על מימי גובר   
  192  סיווג עסקה שדווחה למס שבח כעסקה פירותית  
  193  עקרונות במיסוי מקרקעין  
  194  "תשלום המס"ומועד " אירוע המס"מועד   
  195  הטלת מס שבח ומס רכישה  
  195  ?"שבח"מהו   
  196  "מקרקעין"הגדרת   
  197  "זכות במקרקעין"הגדרת   
  197  "חכירה"  
  199  המקרקעין ובחוק מיסוי מקרקעיןהזכויות בחוק   
  200  "מכירה"הגדרת   
  202  "זכויות בנייה"מכירת   
  202  איגודי מקרקעין  
  204  )ב(5' ס –שינויי ייעוד   
  206  "מכירה"פעולות שאינן נחשבות ל  
  206  בלבד" דחיית מס"שהינו " פטור"  
  207  סופי ממס שבח" פטור"  
  208  הפקודהמיסוי לפי  –סופי " פטור"  
  209  אפוטרופוס, הקניות לנאמן – 3' ס  
  209  הורשה – 4' ס  
  211  העברה אגב גירושין –' א4' ס  

  212  1פרק חמישי –" דירת מגורים מזכה"פטור ל
  214  ?"דירת מגורים"מהי   
  217  דירה שהתקבלה במתנה –" תקופת צינון"  
  218  "התא המשפחתי"חזקת   
  224  שנים  4 - פטור אחת ל - ) 1(ב49' ס  
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  225  חודש לדירה יחידה 18פטור כל  –) 2(ב49' ס  
  226  "חזקת דירת מגורים יחידה" - 'ג49' ס  
  226  חזקת דירת מגורים נוספת –' ד49' ס  
  227  פטור במכירת דירה שהתקבלה בירושה –) 5(ב49' ס  
  227  דירות 2פטור במכירת  –' ה49' ס  
  228  " זכויות בנייה"מכירת דירת מגורים עם   
  230  פטור על תשלומי איזון – 1ז49' ס  
  230  1/1/11-31/12/12הוראת שעה  –שני פטורים נוספים   
  231  הוראת שעה –פטור במכירת דירת מגורים שאינה מזכה   
  233  "מוסדות ציבור"  
  233  פטור במכירת מקרקעין למוסד ציבורי  
  234  י מוסד ציבורי"במקרקעין עמכירת זכות   
  235  "דירת מגורים מזכה"במכירת " מוסד ציבורי"פטור ל  
  236  פטורים נוספים  
  236   מגורים הפחתת המס במכירת קרקע המיועדת לבניית דירות  
  237  מתנות לקרובים – 62' ס  
  238  על נכס מקרקעין" ויתור" – 63' ס  
  238  והפקעות" מכירות כפויות"  
  240  נאמנות   
  242  איחוד וחלוקה  

  243  מס רכישה
  245  מס רכישה –" דירת מגורים יחידה"  
  246  מדרגות מס הרכישה  
  247  תקנות מס הרכישה  
  247  פטור מלא ממס רכישה  
  248  0.5%מס רכישה בשיעור   
  250  שליש מס רכישה  
  250  נפגע ומשפחות חיילים שנספו, נכה  
  252  עולה חדש  
  253  באיגוד מקרקעין" פעולה"רכישה במס   

  254  חישוב מס השבח
  254  "יום המכירה"  
  257  "יום הרכישה"  
  258  "שווי"  
  258  "שווי הרכישה"ו" שווי המכירה"  
  261  מכירת חלק מזכות במקרקעין  
  262  "חכירה"מכירת זכות   
  264  הניכויים המותרים מהשבח – 39' ס  
  267  ריבית ריאלית ניכוי הוצאות –' א39' ס  
  267  חישוב השבח  
  268  חישוב הסכום האינפלציוני  
  268  "יתרת שווי רכישה מתואמת"  
  270  פחת  
  271  שיעור המס והנחות ממס  
  274  נכסים היסטוריים –) ד(א48' ס  
  276  "ההכנסה החייבת"השבח חלק מ  
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  277  הודעות והליכי שומה, הצהרות - מיסוי מקרקעין 
  277  הצהרת המוכר והרוכש – 73' ס  
  279  מועד תשלום המס  
  280  הוצאת שומה – 78' ס  
  281  "שומה לפי מיטב השפיטה" –' א79' ס  
  281  עסקה מלאכותית – 84' ס  
  282  תיקון שומה  - 85' ס  
  282  השגה – 87' ס  
  284  החלטה בהשגה  
  285  ערר וערעור  
  285  החזר מס בביטול עסקה  
  285  הארכת מועדים  
  286  ח ויועץ מס"ייצוג בידי רו  
  286  "מקדמה"תשלום  –) ב(15' ס  

  290  קיזוזי הפסדים
  293  "קיזוזים"ל" ניכויים"הבחנה בין   
  295  ההכנסה" מקורות"  
  296  אי התרת קיזוזי הפסדים – 33' ס  
  297  "קיזוזי הפסדים"פרשנות דיני   
  299  זכות אישית –" הפסד"  
  299  ?נכס" = הפסד מועבר"  
  300  ?"עסק או משלח יד"מהו   
  303  הפסד בשנת היווצרותו –) א(28' ס  
  306  לעניין ביטוח לאומי, קיזוז הפסד עסקי ממשכורת  
  307  סדר קיזוז הפסדים  
  308  הפסד עסקי מועבר –) ב(28' ס  
  309  קיזוז הפסדים בין בני הזוג  
  309  הבאותהתנאים לקיזוז הפסדים בשנים   
  311  ?"רווח הון בעסק"מהו   
  312  קיזוז כנגד הכנסה ממשכורת  
  314  ?שנפרסה" מענק פרישה"האם ניתן לקזז כנגד הכנסה מ  
  314  ייחוס הפסדים מאגודה שיתופית לחברי האגודה  
  315  "מטע הדרים"הפסד מ –) ז(- )ד(28' ס  
  317  הפסד מהשכרת בניין –) ח(28' ס  
  317  "פחת"בגובה ה –פסיביים  קיזוז הפסדים  
  318  הפסדים מחוץ לישראל – 29' ס  
  320  הפסדים פסיביים מחוץ לישראל –) 1(29' ס  
  321  ל"בחו" עסק או משלח יד"הפסדים מ –) 2(29' ס  
  321  ל"שנוצרו בחו" עסק נשלט"הפסדים מ  
  322  קיזוז בשנה הנוכחית –הפסדי הון  – 92' ס  
  323  ל"הפסדי הון שנוצרו בחוקיזוז  – 92' ס  
  323  קיזוז הפסדי הון במכירת ניירות ערך  
  326  31/12/05מלפני  –ע סחירים "קיזוז הפסדים מני  
  326  מועברים לשנים הבאות" הפסדי הון"קיזוז   
  327  קיזוז הפסדים בחברה משפחתית  
  328  רכישת חברות עם הפסדים  
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  329  סופיות שומות לעניין הכרה בהפסדים  
  330  מכירת הלוואה עם מניות –' ב94' ס  
  331  הפחתת דיבידנד ומניעת יצירת הפסדי הון –' ג94' ס  
  331  "הוצאה עסקית"ל" הפסד הון"הפיכת  – 27' ס  
  333  הפסד הון שנבע ממימוש ערבות  
  334  קיזוז הפסדים כנגד שבח מקרקעין  
  335  קודמותלרווחים משנים " הפסד"ייחוס  –לפקודה ' ב8' ס  
  336  תיאום הפסדים  
  336  תאריכים חשובים לגבי הפסדים מועברים  

  337  דיוני שומה והליכי שומה
  337  142עד  135סעיפים  –סמכויותיו של פקיד השומה   
  341  הסנקציות  
  342  חובת הגשת דוח שנתי – 131' ס  
  345  ?מה יש לצרף לדוח השנתי  
  347  שומה עצמית   
  348  )א(145' ס –' שלב א  
  348  ?147' מה בין הארכת תקופת שומה באישור המנהל לס  
  349  הארכת תקופת השומה – 3/09ה "חוזר מ  
  349  הזיכויים והפטורים, סמכות לתקן טעות בחישוב הניכויים  
  350  "כללי הצדק הטבעיים"  
  352  חובת ההנמקה  
  353  דיני חוזים –" הסכם שומות"  
  355  עריכת שומות נאותות – 9/91 ב"ה  
  356  שומה בהיעדר דוח  
  357  תכנון מס חייב בדיווח –שומה חלקית   
  358  )'שלב ב(השגה  – 150' ס  
  359  גילוי מסמכים  
  360  הסכם או החלטה בהשגה – 152' ס  
  362  ערעור לבית המשפט המחוזי  
  363  סמכות המנהל לתקן שומה – 147' ס  
  365  השומותמספרי   
  365  דוחות מתקנים ותיקוני טעויות  
  367  ייחוס הפרשי הון בלתי מוסברים  
  367  בני זוג בגירושין –זכות עיון במסמכים   
  368  נקודות מהפרקטיקה  
  370  התיישנות חובות מס  
  370  תשלום המס לפי השומה והחזרי מס  
  372  שומת ניכויים  
  373  "ניכוייםשומת "השגה על  -  168' ס  
  374  דגשים חשובים –ביקורת ניכויים   
  374  מניות-משיכות חובה של בעלי  
  375  הליכי שומה –מס ערך מוסף   

  376  הוראות ניהול ספרים
  376  ניהול פנקסים –ההוראות והתקנות   
  377  )ניהול פנקסי חשבונות(תקנות מס ערך מוסף   
  377  מטרת הוראות ניהול ספרים  
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  378  הוראות ניהול ספריםמבנה   
  379  חובת ניהול מערכת חשבונות – 2' ס  
  380  "עוסק פטור" –' א2' ס  
  380  תוספות' נישום שחלות עליו מס  
  380  "עסק מעורב"  
  381  פיצול עסק לשתי מערכות חשבונות  
  381  שלבי בדיקת ההוראות החלות על העסק  
  382  "תוספת"הנכנס לתחולת ה" עסק"הגדרת ה  
  382  ?מי חייב –ח כפולה "חובת הנה  
  384  "מחזור"הגדרת   
  384  "מועסק"הגדרת   
  385  )'וכו" קובץ קבוע", "ספר כרוך", "ספר("הגדרות שונות   
  385  רשימת התוספות  
  386  מי נכנס לתחולת כל אחת מהתוספות  
  391  רשימת יתרות של לקוחות וספקים  
  391  בקשה להקלה בניהול ספרים – 3' ס  
  392  "סטייה מההוראות"  
  392  לעניין ניהול ספרים" שותפות"  
  392  "שובר קבלה" – 5' ס  
  393  "ספר פדיון יומי" – 6' ס  
  394  קופה רושמת – 7' ס  
  394  תעודת משלוח – 8' ס  
  395  חשבונית – 9' ס  
  396  חשבונית מס –' א9' ס  
  397  ספירות מלאי   
  397  "מצאי"מול " מלאי"  
  398  רשימת מפקד המצאי – 10' ס  
  399  נוהל עריכת מפקד המצאי – 26' ס  
  399  חישוב שווי המלאי  
  400  ספר קופה – 11' ס  
  401  ספר תקבולים ותשלומים – 12' ס  
  402  רשימה –ספרי חשבונות נוספים   
  403  "מערכת חשבונות ממוחשבת"  
  403  "מבנה אחיד"קובץ   
  404  במערכת החשבונות ושמירתה נוהלי רישום –' פרק ד  
  404  אין חובה לחזור על פרטים שנכללו בתיעוד אחר – 16' ס  
  404  המועד להנפקת מסמכים  – 17' ס  
  404  חובת שמירה על רצף מספרים – 18' ס  
  405  נוהל תיקון חשבונית –' א23' ס  
  406  "מסמכים ממוחשבים"משלוח  –' ב18' ס  
  407  תכנם וצורתם של ספרי חשבון – 19' ס  
  408  נוהל רישום עסקאות מסוימות –' א19' ס  
  408  "עסקאות חליפין"רישום   
  408  מכירת עיתונים+ מכירת כרטיסי הגרלה   
  409  מכונות אוטומטיות –) י(א19' ס  
  409  "החזר דמי מכלי משקה"  
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  410  רישום הלוואה - 'ג19' ס  
  410  מועדי רישום בספרי החשבונות – 20' ס  
  411  אופן הרישום בספרי החשבונות – 21' ס  
  411  נוהלי רישום – 23' ס  
  412  שמירת מערכת החשבונות – 25' ס  

  413  )ר"מלכ" (מוסד"ניהול פנקסי חשבונות של 
  415  להוראות ניהול ספרים" תוספות"ה
  416  הוראות הרלוונטיות ליצרנים וסיטונאים  
  416  יצרנים –' א' תוס  
  419  סיטונאים –' ב' תוס  
  420  קמעונאים –' ג' תוס  
  424  קבלנים –' ד' תוס  
  426  מקצועות חופשיים –' ה' תוס  
  427  רופאים –' ו' תוס  
  428  ספר לנהיגה-בעלי בתי –' ז' תוס  
  429  ספר-בעלי בתי –' ח' תוס  
  430  סוחרי ומתווכי מקרקעין –' ט' תוס  
  431  סוחרי ומתווכי רכב –' י' תוס  
  433  נותני שירותים ואחרים –א "י' תוס  
  438  חקלאים –ב "י' תוס  
  438  בעלי תחנות דלק –ד "י' תוס  
  440  סוכני ביטוח –ו "ט' תוס  

  442  סעדים וסנקציות, עילות –פסילת ספרים 
  449  מס הכנסה –עילות לפסילת ספרים   
  449  מ"מע –עילות לפסילת ספרים   
  450  ? הסניפים של הנישום נפסלים/האם כל העסקים  
  450  מ"פסילת ספרים במס הכנסה ומע  
  451  "פנקסים קבילים"הגדרת   
  451  "ליקוי"ל" סטייה"הבחנה בין   
  452  ?אימתי –מהותיות   
  452  סטייה שאינה מהותית  
  453  דוגמאות –סטייה מהותית   
  454  דוגמאות –ליקוי מהותי   
  455  סעד משפטי  
  455  אצל הרכז" שימוע"  
  456  רישום תקבול-אי  
  457  "אי רישום תקבול"לפני פסילת ספרים בגין " שימוע"  
  457  "שימוע"השומה ב-שיקול הדעת של פקיד  
  458  לתקבול" חלופי"רישום   
  460  לאי רישום תקבול" סיבה מוצדקת"  
  461  מ"בחוק מע" אי רישום תקבול"  
  461  רישום תקבול פעמיים-אי  
  462  מ"בחוק מע –אי רישום תקבול והנפקת טובין פעמיים   
  463  חילוט תקבול  
  463  אי ניהול סרט קופה רושמת  
  464  מ"במע" הנפקת טובין"אי רישום   
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  464  שלא כדין –הוצאת חשבונית מס וניכוי תשומות   
  465  רישומים כוזבים  
  465  החשבונותהימנעות מהצגת ספרי   
  466  תוצאה עסקית בלתי סבירה  
  466  שומות לפי מיטב השפיטה  
  467  סנקציות –סוגי הנישומים השונים   
  467  "פנקסים בלתי קבילים"סנקציות בגין   
  468  "בנסיבות מחמירות"פנקסים בלתי קבילים   
  469  "חייב ולא ניהל"  
  470  מ"סנקציות במע  
  471  מס הכנסה –עונשין   
  471  מ"מע –עונשין   
  472  ועדה לקבילות פנקסים – 146' ס  
  473  )מס הכנסה(קודים של מחלקת ניהול חשבונות   

  473  ניכוי מס במקור
  474  חובת ניכוי מס במקור -  164' ס  
  475  רשימת הצווים והתקנות  
  477  דגשים בניכוי מס במקור  
  480  "בשווה כסף"תשלום   
  481  וסוחריםפרסים לסוכנים   
  482  צווים/כללים בנוגע לתקנות  
  483  קיזוז המס שנוכה  
  485  דעת מייצג- חוות  
  485  סדר זקיפת תשלומי המס  
  486  "בכרטיס"קיזוז   
  486  מענק מנהלים –) ב(18' ס  
  487  פטור מהגשת דוח שנתי כתלות בניכוי מס במקור  
  487  דיווח על הניכויים במקור  
  488  הדיווחים התקופתיים ותשלום המסהמועד להגשת   
  488  )אישור בדבר ניכוי במקור(תקנות מס הכנסה   
  489  801טופס   
  489  דוח שנתי על ניכויים  
  491  סנקציות בגין אי ניכוי מס במקור  
  491  קנסות  
  492  עיצום כספי   
  492  עונשין  
  493  שומת ניכויים  
  494  "שומת ניכויים"השגה על   
  495  דגשים חשובים –ביקורת ניכויים   
  496  חוק הביטוח הלאומי –ניכוי מס במקור   
  497  חוק הגנת השכר –ניכוי מס במקור   
  497  "שירותים או נכסים"תשלומים בעד   
  498  תשלומים שאינם חייבים בניכוי במקור  
  499  "מחזור"והגדרת " מיליונרים"גופים   
  501  )שירותים או נכסים(מחובת ניכוי במקור " יציאה"  
  501  ניכוי במקור –ח כפולה "חובת הנה  
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  503  "תושב חוץ"ניכוי במקור מתשלומים ל  
  504  ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה  
  505  ? "עובד"מי נחשב ל  
  505  ?"עובד"או " קבלן"  
  506  )משכורות(ניכוי וחישוב המס , הגדרות  
  506  "מענק פרישה"ניכוי מס מ  
  509   101טופס   
  509  מסירת הודעות לפקיד השומה  
  510, מעניקי שירותי משרד, מרצים, בוחנים, שכר אומנים" (סוגי שכר"  
  511  שכר סופרים  
  512  "עמלות ביטוח"ניכוי במקור מ  
  512  הובלה, חשמל ואלקטרוניקה, מתכת, עבודות הלבשה  
  513  הובלהעבודות בנייה ועבודות   
  513  "דמי שכירות"ניכוי מ  
  514  עבודה חקלאית ותוצרת חקלאית  
  514  תשלומים למעביד מאת קופת גמל  
  514  תשלום בעד פגיעה בעבודה ומילואים  
  515  "בעל שליטה"סכומים ששולמו ל  
  515  " פושט רגל"שכר עובדי   
  515  עיבוד יהלומים או מסחר ביהלומים  
  516  ניכוי במקור –דיבידנד ותשלומים אחרים , ריבית  
  518  חובת ניכוי מס במקור בחוק מיסוי מקרקעין  

  523  מ"דיווח מקוון למע
  523  חשבוניות מס שמספרן הוקצה מראש  
  524  מ"הרישום של הלקוח במע' חובת רישום מס  
  524  "מוסד כספי"ו" ר"מלכ"הגדרת   
  525  ?מי חייב בדיווח מקוון – 874טופס   
  526  חתימה אלקטרונית  
  527  ?מה כולל הדיווח המפורט  
  528  2013עד  2010מועד הגשת הדיווח בשנים   
  528  סמלי הדיווח המקוון  
  529  נקודות מהפרקטיקה  
  530  תיקון טעויות ברישום  
  531  מכירות באמצעות קופה רושמת  
  532  רשימון ייבוא  
  532  "מסמך אחר"רישום   
  533  ת ללקוח פלשתיניומכיר  
  534  הגשת דוחות אפס  
  534  "האזור האישי"  
  535  שגיאות  
  536  הגשת דוח להחזר  
  536  2012לשנת המקוון מחובת הדיווח " עוסק"בקשה להסרת   
  537  2012לשנת המקוון מחובת הדיווח " ר"מלכ"בקשה להסרת   
  537  2012לשנת המקוון מחובת הדיווח " מוסד כספי"בקשה להסרת   
  538  דוח שנתי –איחוד עוסקים   
  538  "עוסק פטור"  



 יג
 

  539  1/1/2012 -החל מ –מעבר לדיווח חודשי   
  540  )ועדת טרכטנברג(לפקודה  187תיקון 

  540  תמצית –חוק לשינוי נטל המס   
  542  1/1/12 - החל מ –מדרגות המס   
  544  1/1/12 -החל מ –נקודות זיכוי לילדים   
  546  נקודות זיכוי –הורית - מספחה חד  
  548  לחוק מיסוי מקרקעין 72תיקון   
  548  תיקוני חקיקה נוספים  

  549  הצהרות הון
  549  "הצהרת הון"הסמכות לדרוש   
  550  נכסים שיש לכלול בהצהרת ההון  
  550  המועד להגשת הדוח  
  551  וסנקציות נוספותקנסות איחור   
  553  "השיטה"מטרת הצהרת ההון ו  
  553  ייחוס הפרשי הון בלתי מוסברים  
  554  ?האם ניתן לתקן טופס הצהרת הון  
  554  מבנה טופס הצהרת ההון  
  555  הנחיות למילוי טופס הצהרת הון  
  559  הצהרת הון של יהלומנים  
  560  השוואת הון  
  561  הוצאות/ שימושים   
  562  הסברים/ מקורות   

  562  מילוי טפסים למוסדות
  563  מבוא והוראות החוק הרלוונטיות  
  564  ?ולא בטופס שנקבע, האם ניתן לדווח באמצעות מכתב  
  564  ?האם יש חובה על רשויות המס לפרסם את הטפסים  
  565  ?"מקוון"האם חלה חובה להגיש טפסים באופן   

  


