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 קורס יועצי מס
  לימודים במסים תוכנית

 

 מיסים א

 מבוא למיסים  .1

 תה לשיטות מס אחרותהשוואושיטת המס בישראל , שיטות להטלת מס; 

  מסתפקידה של אמנת מס במניעת כפל; 

 מס רגרסיבי , מס פרוגרסיבי, מיסים עקיפים, מיסים ישירים; 

 דיני המס מדרג החוק ופרשנות, מטרות המס ותולדות מס הכנסה בארץ; 

 ההבדל בין הכנסה הונית להכנסה פירותית; 

 מקום הפקת ההכנסה ותקופת השומה, מקורות ההכנסה; 

 בסיס הדיווח על ההכנסה; 

 תושבות לצורכי מס; 

  לפקודה 1הגדרות סעיף; 

 דינים מקבילים, מאמרים, ר מקצועיחוז, פסיקה, תקנות; 

 

 הכנסות  .2

  (6ה)3 -( ד)3למעט סעיפים ) 47לפקודה וסעיף  3 -א ו 4, 4, סעיפים  -מקורות הכנסה ,

 ;((י)3

  א3סעיף  -הכנסה מהאזור; 

  א2סעיף  -מקום הפקת ההכנסה; 

  לפקודה 5 –ו  6סעיף  –תקופת השומה; 

  ג4 –ב ו 4סעיף  –מועד חיוב ההכנסה; 

  לפקודה' חלק ז -שיעורי המס; 

 

  הוצאות .3

  34-32, 45-41, 1א42, 42, 14, 15סעיפים  -ניכוי הוצאות; 
 
  פטורים .2

  וסעיפי מיסוי פנסיוני( א5)9למעט סעיפים , והתקנות לפיהם 16לפקודה וסעיף  9סעיף; 
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  הפסדים .7

  לפקודה 49 -ו 44סעיפים  -קיזוז הפסדים; 
 

  הליכי שומה, דוחות וידיעות .6

  א45סעיף; 

  א122 - 131סעיפים; 

  א 162  - 127סעיפים; 

 

 עסקאות מיוחדות  .5

  42 – 44סעיפים; 

  46סעיף; 

 

  תכנוני מס חייבים בדיווח .4

  4א127, 131סעיפים; 

 

  מיסוי תאגידים .9

 מיסוי חברה לעומת מיסוי יחיד; 

  א62סעיף  -מיסוי חברה משפחתית; 

  62סעיף  -מיסוי חברה בית; 

  63סעיף  -מיסוי שותפויות; 

  שיעורי המס. 

 

 

 תקנות ופסיקה לכלל הנושאים)*( 
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 מיסים ב

 מ "מע .1

  4סעיף  -מקור החיוב, כללירקע; 

   1סעיף  -הגדרות;  

  17-12סעיפים  -מקום העסקה; 

  6 – 4ותקנות  13  - 5סעיפים  –מחיר העסקה; 

  ז6, ד6, ג6, ב6, א6ותקנות  41 – 16סעיפים  -החייב בתשלום המס; 

  69, 65, 25-א27, 49-44סעיפים  -מועד החיוב במס ומועד הוצאת החשבונית והדיווח ,

 ;44סעיף +  5, ו6 תקנות

  31סעיף  -עסקאות פטורות; 

  ב14, א14ותקנות  32סעיף  -עסקאות בשיעור מס אפס; 

  14 –ג 14ותקנות  22 - 34סעיפים  –מס תשומות; 

  רים "מלכ, נכסים משומשים, (1לרבות תקנה )שימוש לצורך עצמי  -נושאים נוספים

, עסקאות קומבינציה, אבודיםחובות , ח"חוק אס, איחוד עוסקים, ומוסדות כספיים

 ;השגה וערעור, קביעה, שומה, עסקאות עם האזור

 

 רווחי הון  .2

  91 – 44סעיפים  –מיסוי רווחי הון; 

  94סעיף   -קיזוזי הפסדים במישור ההון; 

  ד92 - 93סעיפים  -מקרים מיוחדים -רווח הון ממכירת מניות; 

  45-ו 96סעיפים  -שחלוף נכסים; 

 95סעיף  -ן פטורים במישור ההו ; 

  122סעיף  -העברת נכס למלאי עסקי; 

  תקנות+124סעיף  -הקצאת מניות לעובדים; 

  ח122-122סעיפים  -העברת נכסים תמורת מניות; 

 

 מיסוי בינלאומי  .3

  1סעיף  -הגדרות; 

  א2סעיף  -מקום הפקת ההכנסה; 

  א64סעיף; 
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 196סעיף , אמנות למניעת כפל מס; 

  1ב57סעיף  -חברת משלח יד זרה; 

  ב57סעיף  -חברה נשלטת זרה; 

   (ב)95, 12סעיפים  -מיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים; 

 

  מיסוי מקרקעין .4

  1סעיף  -הגדרות; 

  35, 19, 15, 6סעיפים  -וחישוב המס  ( מכירה ורכישה וניכויים, יום ושווי)קביעת השבח-

41; 

 3924 –' ג; 

  פרק שישי לחוק, 1פרק חמישי  -( וריםלרבות פטורים לדירות מג)פטורים ודחיית מס; 

  (1הגדרות בסעיף )א 5, 5סעיפים  -פעולה באיגוד; 

  1952-ה"התשל, (מס רכישה()שבח ורכישה)ותקנות מיסוי מקרקעין  9סעיף  -מס רכישה; 

  פרק שביעי  לחוק -הליכי שומה; 

  92 – 45סעיפים  –השגה וערעור. 

 

 

 תקנות ופסיקה לכלל הנושאים)*( 
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 מיסים ג

 מיסוי יחיד .1

 בסיס דיווח על ההכנסה, מקום הפקת הכנסה, מקורות הכנסה, תושבות; 

  פטור ממס על הכנסה מהשכרת )ה "חוק מ,  והתקנות 144, ב141, 141סעיף  –שיעורי המס

 ;'ו147 – 142, א144, (דירת מגורים

  39-34, 26-א33, 11 - 12סעיפים  -זיכויים אישיים ונקודות זיכוי; 

  65 –ב 62סעיפים  -חישוב מאוחד ונפרד; 

  4סעיף  –חלוקת הכנסה ליותר משנה אחת; 

 

   מיסוי פנסיוני .2

 (ג)4, (א5)9סעיף   -רצף זכויות פיצויים , מענקי פרישה; 

  סעיפים : לעצמאים. תקנות(+א16)9, (2ה)3, (ה)3סעיפים :  לשכירים-קרן השתלמות

 ;(ב16)9, תקנות+31, (א7)15, (2ה)3, (4ה)3

  (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)ה "תקנות מ -קופות גמל; 

  (12)34, (ה)א9, א9, (א)3סעיפים , היוון קצבה -אובדן כושר עבודה; 

  א9סעיפים  -היוון קצבה , פריסת מענקים, א9, (ו6)9סעיפים , נוסחת השילוב -קצבאות ,

 ;ג9, ב9, (ג)4

  25, א27סעיפים  -ניכויים וזיכויים קופות גמל; 

  סעיף  -פטור מדמי שכירות מסוימים , ה147, ד147סעיפים  -פטור וניכוי מריבית מוטבת

 ;ד9

  א25, ב42סעיפים  -ניכויים נוספים; 

 

 ניהול ספרים .3

  ב 191סעיף , ב127סעיף , א132סעיף , 132, 33סעיף; 

 פסילות ספרים , (סמכויות ועררים)ועדות לקבילות פנקסים , הוראות ניהול ספרים

 ;יותוסנקצ

 רים"ניהול ספרים על ידי מלכ; 

 

 ניכויים במקור וגבייה .4

   ט197 - 152, א162-א179סעיפים  -גביה;  

  תקנות+ צווים , א153 - 161סעיפים  -ניכויים במקור; 

  ג141-ב141, (11)34, 31,(ז)3סעיפים  -הוצאות עודפות; 
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 הצהרות הון  .5

 

 חוק עידוד השקעות הון  .6

  ואילך 64מתיקון; 

 

 להחלטות מיסויהמוסד  .7

 

 עבירות מס .8

  וחוק העבירות המנהליות 417 -א 444 -סעיפי העונשין; 

 

 זכויותיו וחובותיו של יועץ המס .9

 תקנות+חוק יועצי המס; 

 

 .כללי האתיקה .11

 

 תקנות ופסיקה לכלל הנושאים)*( 

 


