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  :מפורט ן ענייניםתוכ

  

  1  ןיעקרקממיסוי 
  1  השיכר סמו חבש סמ  
  2  "יתוריפ"ל "ינוה" ןיב הנחבה  
  2  ?על מימי גובר   
  4  סיווג עסקה שדווחה למס שבח כעסקה פירותית  
  5  עקרונות במיסוי מקרקעין  
  5  "תשלום המס"ומועד " אירוע המס"מועד   
  6  הטלת מס שבח ומס רכישה  
  7  ?"שבח"מהו   
  8  "מקרקעין"הגדרת   
  8  "ןיעקרקמב תוכז"  
  9  "חכירה"  
  11  המקרקעין ובחוק מיסוי מקרקעיןהזכויות בחוק   
  11  "מכירה"הגדרת   
  13  "זכויות בנייה"מכירת   
  14  איגודי מקרקעין  
  16  )ב(5' ס –שינויי ייעוד   
  17  "מכירה"פעולות שאינן נחשבות ל  
  18  בלבד" דחיית מס"שהינו " פטור"  
  19  סופי ממס שבח" פטור"  
  19  הפקודהמיסוי לפי  –סופי " פטור"  
  20  אפוטרופוס, הקניות לנאמן – 3' ס  
  21  הורשה – 4' ס  
  23  העברה אגב גירושין –' א4' ס  

  24  1פרק חמישי –" דירת מגורים מזכה"פטור ל
  25  ?"דירת מגורים"מהי   
  29  דירה שהתקבלה במתנה –" תקופת צינון"  
  30  "התא המשפחתי"חזקת   
  30  שנים  4 - פטור אחת ל - ) 1(ב49' ס  
  32  םישדוח 18 לכ רוטפ – )2(ב49 'ס  
  32  "חזקת דירת מגורים יחידה" - 'ג49' ס  
  33  חזקת דירת מגורים נוספת –' ד49' ס  
  33  פטור במכירת דירה שהתקבלה בירושה –) 5(ב49' ס  
  34  דירות 2פטור במכירת  –' ה49' ס  
  35  " זכויות בנייה"מכירת דירת מגורים עם   
  37  פטור על תשלומי איזון – 1ז49' ס  
  37  1/1/11-5/5/13הוראת שעה  –שני פטורים נוספים   
  38  הוראת שעה –פטור במכירת דירת מגורים שאינה מזכה   
  40  "מוסדות ציבור"  
  40  פטור במכירת מקרקעין למוסד ציבורי  
  41  י מוסד ציבורי"במקרקעין עמכירת זכות   
  42  "דירת מגורים מזכה"במכירת " מוסד ציבורי"פטור ל  
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  43  פטורים נוספים  
  43   מגורים הפחתת המס במכירת קרקע המיועדת לבניית דירות  
  44  מתנות לקרובים – 62' ס  
  45  על נכס מקרקעין" ויתור" – 63' ס  
  45  והפקעות" מכירות כפויות"  
  47  נאמנות   
  49  הקולחו דוחיא  

  50  מס רכישה
  52  מס רכישה –" דירת מגורים יחידה"  
  53  מדרגות מס הרכישה  
  54  תקנות מס הרכישה  
  55  פטור מלא ממס רכישה  
  56  0.5%מס רכישה בשיעור   
  57  שליש מס רכישה  
  58  נפגע ומשפחות חיילים שנספו, נכה  
  59  עולה חדש  
  61  ןיעקרקמ דוגיאב "הלועפ"ב השיכר סמ  

  61  חישוב מס השבח
  62  "יום המכירה"  
  64  "יום הרכישה"  
  65  "שווי"  
  66  "שווי הרכישה"ו" שווי המכירה"  
  69  מכירת חלק מזכות במקרקעין  
  69  "חכירה"מכירת זכות   
  71  הניכויים המותרים מהשבח – 39' ס  
  74  ריבית ריאלית ניכוי הוצאות –' א39' ס  
  75  חישוב השבח  
  75  חישוב הסכום האינפלציוני  
  76  "יתרת שווי רכישה מתואמת"  
  77  פחת  
  79  שיעור המס   
  80  "תוהובג תוסנכה לע סמ"  
  80  סממ תוחנה  
  82  נכסים היסטוריים –) ד(א48' ס  
  82  "ההכנסה החייבת"השבח חלק מ  

  83  הודעות והליכי שומה, הצהרות - מיסוי מקרקעין 
  83  הצהרת המוכר והרוכש – 73' ס  
  85  מועד תשלום המס  
  86  "מהשו"ה תאצוה – 78 'ס  
  87  "שומה לפי מיטב השפיטה" –' א79' ס  
  87  עסקה מלאכותית – 84' ס  
  88  תיקון שומה  - 85' ס  
  88  השגה – 87' ס  
  90  החלטה בהשגה  
  91  וררעוע ררע  
  91  החזר מס בביטול עסקה  
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  91  הארכת מועדים  
  92  ח ויועץ מס"ייצוג בידי רו  
  93  "מקדמה"תשלום  –) ב(15' ס  

  97  מיסוי השכרת נכסי מקרקעין
  97  וזהות החייבמקור החיוב במס   
  99  "שיפורים במושכר"ו" רווחים אחרים"  
  106  השכרת דירות מרוהטות  
  106  הכנסה פסיבית או הכנסה עסקית   
  107  ד למגורים בישראל"החלופות השונות בשכ  
  108  ?"דירת מגורים"מהי   
  109  ל"החלופות השונות בהשכרת מקרקעין בחו  
  109  חוק הפטור   
  115  )10%(לפקודה  122' ס  
  118  ?לפקודה 122' האם ניתן לשלב בין הפטור לס  
  120  לפטור 122' הבדלים בין ס  
  121  ד"מיסוי רגיל של ההכנסה משכ  
  121  הכנסות שאינן מיגיעה אישית - " חישוב משותף"  
  123  ל"הכנסות מדמי שכירות מחו –' א122' ס  
  124  ל"מסלול דיווח מקוצר על הכנסות מחו  
  125  תכנוני מס תוך שילוב בין החלופות  
  127  לפקודה' ב8' ס –מועד ובסיס החיוב במס   
  128  תוריכש ימדמ "םירנויסנפ" תסנכה  
  128  לפקודה' ד9' ס  
  129  עיוור מדמי שכירות/פטור של נכה  
  130  הדמצהו פטור על הפרשי שער  
  130  הסנכההמ יוכינב תורתומה תואצוהה  
  131  נכס מקרקעין –פחת ' הוצ  
  131  פחת לדירה המושכרת למגורים  
  132  רכשומה תמאתהל תואצוה יוכינ  
  132  השכרת דירה ושכירת דירה אחרת במקביל  
  133  שכר דירה –קיזוזי הפסדים   
  134   ימואל חוטיב ימדב בויחה  
  135  השכרת נכסים –מ "חיוב במע  
  136  דמי שכירות - במקורניכוי   
  137  ד"תחולת הוראות ניהול ספרים על הכנסה משכ  
  138  תוסנכההסבת   
  141  חישוב מס שבח במכירת דירות שהושכרו   
  142  יתנש חוד תשגהמ רוטפ  
  142  )סולארי(וולטאית -חשמל פוטו  
  143  םירוגמל הריד רכשמ הסנכה לע למג תפוקלס ממ רוטפ  
  145  הרכשהל תוריד תיינב דודיעל קוח  

  146  ימואלניב ימיסו
  147  דהקולפ אשיר 2 'ס  
  147  ?לארשיב "החמצנ" וא "הקפוה" הסנכהה םאה – 'א4 'ס  
  148  "תילארשיה סהמת רש"מ אהציוי הסינכ  
  149  "לארשי בשות" תרדגה  
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  151  "ץחו שבתו" תרדגה  
  152  "יתחפשמה אתה" לוציפ  
  154  לארשי יבשותכ םתוא ואריש םידיחי  
  154  לארשי יבשותכ םתוא וארי אלש םידיחי  
  155  ל"וח תואצוה יוכינ  
  155  ל"וחל תיקסע העיסנ – תומיוסמ תואצוה יוכינ תונקת  
  159  ל"וחל תיקסע העיסנ – "תברועמ האצוה"  
  160  ל"וחב תומלתשה  
  161  הדובע תסנכה
  162  דהקולפ )2(2 יףעסב םיללכנה םיביכרמה  
  162  "הבוצק" וא "האנה תבוט"  
  163  תאווצה וייסלכ םימולשת  
  163  דובלעת רווכהמ תואצוה  
  164  יראלולס ןופלטב שומיש יווש  
  165  ?"דבוע" והימ  
  166  ?"דבוע" וא "ןלבק"  
  166  101 ספוט  
  171  הדובע רכשמ יוכינ תונקת  
  172  מסה ובישוח יוכינ  
  173  םידחוימ םירקמב סמ יוכינ  
  173  "השירפ קנעמ"מ סמ יוכינ  
  174  המוש דיקפל תועדוה  
  175  ?םלשלה ובהחי מ ידיב – מסה יכנ לא דיבעמה  
  175  קעסב יםכבהר יוסימ
  176  םידבועל "האנה תובוט" – "כבבר שומיש יווש"ל אובמ  
  176  יםירשכ יוסימ – מסב ביוהח רוקמ  
  177  הודפקל )2(2 ףיעס  
  178  "הבוצק" וא "האנה תבוט"  
  178  ותצאהוי וסיכל םימולשת  
  179  םידבועל תורכומ תואצוה  
  179  בכרב שומיש יווש  
  181  31/12/09ד ע ישכבל לושעם בירכש למושי יווש  
  181  יארינהל יוסימה  
  184  "ילועפת בכר"  
  186  "דומצ בכר" תלבק תויאדכל םיעגונה םינוירטירקה  
  186  "תיקלח" דומצש בכר  
  187  "תוילכלכ תונעט"  
  190  אשונב יוסימ תטלחה  
  190  "בכרב שומיש יווש"ל ש ותבעימה טעמ  
  192  "בכרב שומישה יוושב המרופרה"  
  193  ?ימאעצל ירשכל ש וישו ןיב הנחבה תויהל הכירצ םאה  
  193  ידעבמ- בדעוי סחילור קשו ינא "וישו"ב בויח  
  194  בכרב שומיש יוושו בכר תואצוה יוכינ 10/95 הסנכה סמ רזוח  
  194  בכר תואצוהב הרכה  
  196  בכר תואצוה יוכינ תונקת  
  197  םיבכר שתכיברן מומי ותצאהו יוכינ  
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  199  "רגאמ יבכר"  
  200  םינושה םיבכרה יגוס  
  201  בכר תרכשהל תורבח  
  201  בכרה תואצוהב הרכהל םיאנת  
  203  םיבכר -  תחפ  
  204  ברכת ירמכב וןה וחור  
  205  הדובעה םוקמל העיסנ תואצוה  
  206  תנגרואמ העסה לש היווש – )20(9 'ס  
  207  תיומנה רכב על שם בעל םושיר  
  208  םיבכר – ףסומ ךרע סמ  
  209  מ"מעת נותקב "טיפרב רכ"ת רדגה  
  209  ימצע ךרוצל שומיש – 1 הנקת  
  210  םשיוממש םיסכנ – 2 הנקת  
  210  יטרפ בכר לע תומושת יוכינ רוסיא – 14 הנקת  
  211  תבוורמעת מושות – 18 הנקת  
  211  לאומי חוטיב

  212  ימואל חוטיב ימדב בויחה  
  212  ימואהלח טויבה קוחב "יאמצע"  
  214  יומלאה וחביטה וקלח 103 ןוקית  
  215  ביטוח לאומי ימד – סמ ןונכת  
  216  תתישפחמ רהחב –י אומל וחיטב ימד  
  216  יםירשכ –י ומלאח טובי ימד  
  217  "רהחב"ל "הטילש לעב" ןיב דיבעמ-דבוע יסחי םויקל םינחבמ  
  218  "ימואל חוטיב" ןיינעל תרוכשממ יקסע סדהפ זוזיק  
  218  "טהשליל בע" לש יביטקאורטר רכש ןוקית  
  219  ?יותירפ אוי ונה
  220  םינושה "תורוקמה" ןיב הנחבה – הדוקפל 2ף יעס  
  221  "קסע"ל תבשחנ" קשוב טהבס" ידתמ אל  
  221  "יתוריפ"ל "ינוה" ןיב הנחבהו "קעס" לש ומויקל םינחבמה  
  225   "תילארגטניא הסנכה"  
  226  "תוקזחא תרבח"ל "תועקשהב תרחוס"שבין חברה  הנחבה  
  227  מ"עמ קוחב ר"כלמ וא "קסוע"  
  229  יתסקהע ותגדתאהה ילוקיש
  229  ?הברח או דיחי  
  230  תנוושה תורבחה יגוס  
  231  "תורבח לוכשא"  
  231  תופתוש  
  232  ?הרבח וא תופתוש  
  233  "תלבגומ תופתוש"  
  233  "תיתחפשמ הרבח"  
  235  תיתחפשמ הרבחב םידספה זוזיק  
  236  תודגאתהה הנבמי נושיל תוביסה  
  236  םיינושילש 856 -ו 126 יספוט ,6111ס פוט, תינש חודשת הג תבוח
  237  יתנש חוד תשגה תבוח – 131 'ס  
  237  חודה תשגה דעומו וןקומ וחיוד תבוח  
  238  יתנש חוד תשגהמ רוטפ  
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  240  יתנש חוד תשגהמ ףסונ רוטפ  
  241  נאמנות תריצי – רוטפל גייס  
  242  םיינושילש 126 - ו 856 יספוט – 178 ןוקית  
  243  "יפסכ םוציע"  
  244  6111 ספוט  
  246  המוש יכילהו המוש ינויד

  246  המושה דיקפ לש ויתויוכמס  
  250  תויצקנס  
  251  יתנש חוד תשגהת ובח – 131 'ס  
  254  ?נתישה חודל ףרצל שי המ  
  256  תמיצע המוש  
  257  'א בלש  
  257  ?147 'ס ןיבל להנמה רושיאב המושה תפוקת תכראה ןיב לדבהה המ  
  260  "ןויוושה ןורקע"  
  261  םימוד סמ ירדסה יוליג  
  261  הקמנהה תבוח  
  262  םיזוח יניד – "תומוש םכסה"  
  264  תותואנ תומוש תכירע – 9/91 עוציב תארוה  
  266  חוד רדעיהב המוש  
  267  חוודיב ייח מסן נותכ –ת קיחל המוש  
  267  )'ב בלש( הגשה – 150 'ס  
  269   םיכמסמ יוליג  
  269  "םיסימה תושר"מ עדימ תלבק  
  271  גההשב טהחלה או םכסה – 152 'ס  
  273  יזוחמה טפשמה תיבלור רעע – 'ג בלש  
  275  המוש ןקתל להנמה תוכמס – 147 'ס  
  278  ותשומה ירפסמ  
  278  תויועט ינוקיתו םינקתמ תוחוד  
  280  םירבסומ יתלב ןוה ישרפה סוחיי  
  280  ינשה גוזה-ןב י"ע ושגוהש כיםסמבמן עיו תוכז – ןישוריגב גוז- ינב  
  281  הקיטקרפהמ תודוקנ  
  283  סמ בותחו תונשייתה  
  283  סמ ירזחהו המושה יפל סמה םולשת  
  285  םייוכינ תמוש  
  286  "םייוכינ תמוש" לע הגשה  
  287  םייכוני תרוקיב – םיבושח םישגד  
  288  סףמוך ער סמ – המוש יכילה  
  289  םידספה יזוזיק
  289  אובמ  
  292  "םזיזוקי"ל "םייוכינ" ןיב הנחבה  
  293  הסנכהה "תורוקמ"  
  294  הדוקפב םידספהה זוזיק יפיעס  
  295  םידספה יזוזיק רתהת יא – 33 'ס  
  295  "םידספה זוזיק" נידי תונשרפ  
  297  שיתאי תוכז – "דספה"  
  298  ?סכנ = "רבעומ דספה"  
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  298  ?"די חלשמ וא קסע" והמ  
  301  ותורצוויה תנשב דספה – )א(28 'ס  
  305  ימואל חוטיב ןיינעל תרוכשממ יקסע דספה זוזיק  
  305  "םידספה זוזיק" רדס  
  306  דספהה רצונ הב סמה תנשל תוסנכה תמדקה  
  307  רבעומ יקסע דספה – )ב(28 'ס  
  307  גוזה- ינב ןיב םידספה זוזיק  
  308  ותבאה יםנשב םידספה זוזיקל םיאנתה  
  310  ?"קסעב ןוה חוור" והמ  
  311  תרוכשממ הסנכה דגנכ זוזיק  
  312  הדוקפל )ד(3 ףיעסמ הסנכה דגנכ זוזיק  
  312  ?הסרפנש "השירפ קנעמ"מ הסנכה דגנכ זזקל ןתינ םאה  
  313  הדוגאה ירבחל תיפותיש הדוגאמ םידספה סוחיי  
  313  "םריהדע מט"מד ספה – )ז(28 דע )ד(28 'ס  
  315  ןיינב תרכשהמ דספה – )ח(28 'ס  
  316  "תחפ"הה ובבג דספה – םייביספ םידספה זוזיק  
  317  לארשיל ץוחמ םידספה – 29 'ס  
  318  ל"וחב ורצונשהפסדים פסיביים קיזוז  – )1(29 'ס  
  319  ל"וחב ורצונש "די חלשמ וא קסע"מ םידספה זוזיק – )2(29 'ס  
  320  ל"וחב ורצונש "לטנשק עס"מ יםסדהפ זוזיק  
  321  הון ידספה – 92 'ס  
  322  ךרע תוריינ תריכמבן הוי סדהפ זוזיק  
  324  31/12/05נוצרו עד ש םיריחס ע"ינמ יםסדהפ זוזיק  
  325  תואבה םינשל םירבעומ "וןה דיפסה" זוזיק  
  326  תיתחפשמ הרבחב יםסדהפ זוזיק  
  326  םידספה םע תורבח תשיכר  
  328  םידספהב הרכהן ייענל תומשו תויפוס  
  329  תוינמ םע האוולה תריכמ – 'ב94 'ס  
  330  "וןה סדהפ" רוציל תורשפא תעינמו דנדיביד תתחפה – 'ג94 'ס  
  330  "יתסקע צאההו"ל "וןה סדהפ" תכיפה – 27 'ס  
  332  תוברע שומיממ עבנשד הון פסה  
  333  ןיעקרקמ חבש דגנכ םידספה זוזיק  
  334  ותדמקום שנים מחיוולר "סדהפ" סוחיי – 'ב8 'ס  
  335  יםסדהפ םואית  
  335  םירבעומ םידספה יבגל יםובשח םיכיראת  

  336  ניכוי מס במקור
  336  חובת ניכוי מס במקור -  164' ס  
  337  רשימת הצווים והתקנות  
  339  דגשים בניכוי מס במקור  
  343  "בשווה כסף"תשלום   
  344  וסוחריםפרסים לסוכנים   
  345  צווים/כללים בנוגע לתקנות  
  346  קיזוז המס שנוכה  
  348  דעת מייצג- חוות  
  348  סדר זקיפת תשלומי המס  
  349  "בכרטיס"קיזוז   
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  349  מענק מנהלים –) ב(18' ס  
  350  פטור מהגשת דוח שנתי כתלות בניכוי מס במקור  
  350  דיווח על הניכויים במקור  
  351  הדיווחים התקופתיים ותשלום המסהמועד להגשת   
  351  )אישור בדבר ניכוי במקור(תקנות מס הכנסה   
  352  801טופס   
  352  דוח שנתי על ניכויים  
  354  סנקציות בגין אי ניכוי מס במקור  
  354  קנסות  
  355  עיצום כספי   
  355  עונשין  
  356  שומת ניכויים  
  357  "שומת ניכויים"השגה על   
  358  דגשים חשובים –ביקורת ניכויים   
  359  חוק הביטוח הלאומי –ניכוי מס במקור   
  360  חוק הגנת השכר –ניכוי מס במקור   
  360  "שירותים או נכסים"תשלומים בעד   
  361  תשלומים שאינם חייבים בניכוי במקור  
  362  "מחזור"והגדרת " מיליונרים"גופים   
  364  )שירותים או נכסים(מחובת ניכוי במקור " יציאה"  
  364  ניכוי במקור –ח כפולה "חובת הנה  
  366  "תושב חוץ"ניכוי במקור מתשלומים ל  
  367  ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה  
  368  ? "עובד"מי נחשב ל  
  368  ?"עובד"או " קבלן"  
  369  )משכורות(ניכוי וחישוב המס , הגדרות  
  371  "מענק פרישה"ניכוי מס מ  
  372   101טופס   
  372  מסירת הודעות לפקיד השומה  
  373   ?לםלש הבוחה ימ ידיב –ס המת א יכהנ לא דיבעמה  
  373  "תוגלמ"מ רוקמב יוכינ  
  375  " סוגי שכר"  
  377  שכר סופרים  
  377  "עמלות ביטוח"ניכוי במקור מ  
  378  הובלה, חשמל ואלקטרוניקה, מתכת, עבודות הלבשה  
  378  הובלהעבודות בנייה ועבודות   
  379  "דמי שכירות"ניכוי מ  
  379  עבודה חקלאית ותוצרת חקלאית  
  380  תשלומים למעביד מאת קופת גמל  
  380  תשלום בעד פגיעה בעבודה ומילואים  
  380  "בעל שליטה"סכומים ששולמו ל  
  380  " פושט רגל"שכר עובדי   
  381  עיבוד יהלומים או מסחר ביהלומים  
  382  ניכוי במקור –דיבידנד ותשלומים אחרים , ריבית  
  384  חובת ניכוי מס במקור בחוק מיסוי מקרקעין  

  


