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  :תוכן עניינים

  9 קיצורים

  10 2013 - ו 2012מדרגות מס הכנסה 

  13 "מס על הכנסות גבוהות"

  17 מס חברות ודיבידנד

  19 שכירים –דמי ביטוח לאומי 

  20 " אירוע המס"מועד 

  26 "מצטבר"או " מזומן"בסיס 

  30 מצטבר/מזומן –שינוי שיטה 

  32 בסיס דיווח לצרכי מס: 8/2012ב "ה

  35 מס ערך מוסף –" החיוב במסמועד "

  36 מכר טובין –" מועד החיוב במס"

  39 קונסיגנציה –" מועד החיוב במס"

  40 מ "לחוק מע 41תיקון 

  42 מ"לחוק מע 42תיקון 

  47 מ"לתקנות מע' ו6תקנה 

  49 מ"לתקנות מע 7תקנה 

  53 המשך –" מועד החיוב במס"

  55 עסקת מקרקעין –" מועד החיוב במס"

  57 חיית הכנסות והקדמת הוצאותד
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  58 "על בסיס מזומן"רעיונות למדווחים 

  60 "בסיס מזומן"ב" הוצאות מראש"

  63 "על בסיס מזומן"הוצאות 

  65 נפרד-חישוב מאוחד

  68 חישוב מס נפרד

  72 במקורות ההכנסה" תלות"

  77 "נפרד/חישוב מאוחד"התפתחות הפסיקה בנושא 

  85 ?חלוטה" חזקה"

  90 נפרד/מאוחד: נות מהפסיקה בנושאמסק

  92 "מלכיאלי"הנחיות לפקידי השומה בעקבות 

  93 חלקי" חישוב נפרד"

  98 ספירות מלאי

  100 "מצאי"מול " מלאי"

  103 "מפקד המצאי"נוהל עריכת 

  108 "מפקד המצאי"רשימת 

  113 רשימת המלאי

  116 רשימת יתרות לקוחות וספקים

  119 חובת הגשת דוח שנתי

  132 חובת הגשת דוח שנתי מקוון

  136 126 -ו 856טופסי  –לפקודה  178תיקון 

  138 6111חובת הגשת טופס 

  142 הסדרי אורכות להגשת הדוח למס הכנסה



 7 

  144 תכנון מס החייב בדיווח

  147 חשבוניות מס שהוקצו מראש

  149 2013חובת דיווח מפורט לשנת 

  153 וחהרישום של הלק' חובת רישום מס

  154 מ"מועד הגשת הדיווח המפורט למע

  155 2013קביעת הוראות ניהול ספרים לשנת 

  165 שלבי בדיקת ההוראות החלות על העסק

  171 להוראות ניהול ספרים" תוספות"ה

  177 חובת ניהול חשבונות כפולה

  180 שמירת מערכת החשבונות

  185  2013שווי רכב בשנת 

  190  מ"רישום מד הק

  191  יקולי ההתאגדות העסקיתש

  192  עסקיתהבהתאגדות " שיקולי מס"

  195  שינוי המבנה העסקי 

  196  שותפות

  199  "חברה"ל" שותפות"מ

  202  "שותפות מוגבלת"

  205  חברה משפחתית

  209  ?"חברה"או " יחיד"

  214  "עצמאי" –ביטוח לאומי 

  217  השכרת דירות מגורים בישראל
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  219  חוק הפטור

  227  מס 10% –לפקודה  122יף סע

  230  ל"השכרת נכס מקרקעין בחו

  233  31/1/13עד ליום  –תזכורות מס 

  235  28/2/13עד ליום  –תזכורות מס 

  236  31/3/13עד ליום  –תזכורות מס 

  238  30/4/13עד ליום  –תזכורות מס 

  239  31/5/13עד ליום  –תזכורות מס 

  240  31/7/13עד ליום  –תזכורות מס 

  241  30/9/13עד ליום  –תזכורות מס 

  242  30/11/13עד ליום  –תזכורות מס 

  243  31/12/13עד ליום  –תזכורות מס 

    

  

  

  

  

  

  


