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 :יעדי ההוראה
 
 

ביותר בדין הישראלי. אחד מתפקידי רו"ח המוקנים לו בחוק הוא  ידיני המס הנו התחום הדינאמ

נטים ידע תיאורטי ומעשי תוך הכרת מושגי הקורס יקנה לסטוד ייצוג נישומים מול שלטונות המס.

יסוד בדיני המס ויהווה בסיס להמשך לימודיהם בתחום. כמו כן, הסטודנטים ילמדו לקרוא, להבין, 

קיזוז הפסדים ופסקי דין סות פטורות, לנתח וליישם הוראות חוק בדבר הכנסות, ניכוי הוצאות, הכנ

בעולם בכלל ובישראל בפרט. בקורס זה ייחשף רלבנטיים.   הקורס הינו קורס מבוא לדיני המס 

הסטודנט לשיטת המיסוי הנהוגות בארץ ובעולם, ליחסי הגומלין בתחום המסים בין ישראל לעולם 

 באמצעות אמנות מס וצווים. בנוסף, יודגש הקשר בין החשבונאות לדיני המס. 

 

 :פרשיות לימודים
 

 מבוא לתורת המיסים .1

 

 הגדרות

 הסמכות להטלת מס

 יות המס ושיטות מיסוי בארץ ובעולםרשו

 כללי פרשנות וכללים חשבונאיים

 בסיס הדיווח ומועדי הדיווח

 לפקודה 147לפקודה ותיקון  132השפעת תיקון  

 

 תורת המקור .2



 

 הכנסה והכנסה חייבת

 אבחנה בין הכנסה פירותית להכנסה הונית

 השתכרות ורווח מהימורים ,הגרלות ופרסים

 

 מימבוא למיסוי בינלאו .3

 

 מבחן ה"תושבות"

 קביעת מקום ההכנסה

 מיסוי ה"אזור"

 אמנות וצווי הפטור למניעת מיסי כפל

 

 הכנסות פירותיות .4

 

שינוי , הכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, הכנסה ממשלח יד, הכנסה מעסק

, שווי טובות הנאה, קצובה, הכנסת עבודה, פיצויים, מענקים ומחילת חובות, ייעוד

, שיעורי מס על הכנסות מימון, דמי ניכיון, דיבידנד, הכנסות מימון, הטבה לעובד

, הכנסה מהשכרת נכס מקרקעין, הכנסה מקצבה מלוג ואנונה, פטורים והנחות

הכנסה מפטנט, ידע וזכויות , הכנסה מהשכרת נכסים אחרים, שיפורים במושכר

 .סעיף "עוללות", יוצרים

 

 פטורים .5

 

 ימוןמ, נכים, מוסדות ציבור, מבוא

 

 ניכוי הוצאות .6

 

, הוצאה טרום עסקית, הוצאה מעורבת, שמירה על הקיים, פירותיות והוניות -סיווג הוצאות 

 ,דמי שכירות, חכירה  ושיפורים במושכר, הוצאות מימון, הגבלת הוצאות והוצאות אסורות

, רנזקי טבע והתקפות מהאווי, תלויות תהפרשות להתחייבויו, חובות רעים, הוצאות תיקונים 

: רכב, ליסינג, כיבוד ואירוח, במוגבלות בניכוי על פי התקנותהוצאות , פחת והפחתות שונות

 .נסיעות לחו"ל, לינה, אש"ל ומתנות

 

 קיזוזי הפסדים .7

 

 שמקורם בחו"ל. קיזוזי הפסדים, שראלרם ביקיזוזי הפסדים שמקו

 

 ויי חקיקה ופסיקה.התכנית כפופה לשינויים בהתאם לשינ:   הערה



 הקורסוהרכב ציון דרישות 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשימה ביבליוגרפית:
 

 חובה תביבליוגרפי

 2012פקודת מס הכנסה, קר"ן א', הוצאת רונן, מעודכנת לשנת 

 .2012, הוצאת רונן, מעודכנת לשנת 'תקנות מס הכנסה, קר"ן ב

 מצורפת לסילבוס.הרשימה הפסיקה רלבנטית על פי         

 פסיקה עדכנית רלבנטית נוספת שתוצג בשיעור.         

 קובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה, הוצאת רונן, תל אביב.  –החבק 

 דו ירחון לענייני מיסים, הוצאת רונן,  )ניתן גם בגרסת תקליטור מסים(. 

 

 רשות  תביבליוגרפי

 וקן, מהדורה רביעית, תשכ"ט.ש,  הוצאת מבוא לדיני מסיםא.ויתקון וי. נאמן,  

 .חושן למשפט, תשנ"גהוצאת  ,דיני מסים ,נמדר .א

 (, מהדורה שלישית, בהשתתפות י. מהולל.  1986)הוצאת שוקן ,  מס הכנסה,  א. רפאל וד. אפרתי

 מ.כהן, אוגדן דיני מיסים, המכון למיסים וייעוץ כלכלי.

 וייעוץ כלכלי. מ.כהן, אוגדן סוגיות בדיני מיסים, המכון למיסים

www.mof.gov.il/itc  

www.court.gov.il  

www.knesset.gov.il  

 

 

 

 קרן א': -סים רשימת סעיפים מרכזיים בפקודת מס הכנסה לקורס מבוא למ

 

 א' כולל4עד  1סעיפים 

 ( כולל29)9עד סעיף  6סעיפים: 

 משקל בציון הסופי

   20 %  -  בחנים 

 -10 %  -  עבודות

 80 %  -  מבחנים

 100% -  סה"כ

 

http://www.mof.gov.il/itc
http://www.mof.gov.il/itc
http://www.court.gov.il/
http://www.court.gov.il/
http://www.knesset.gov.il/
http://www.knesset.gov.il/


 א' כולל32עד  17סעיפים 

 כולל 86עד  82סעיפים 

 כולל 92עד  88סעיפים 

 א' כולל126עד  121סעיפים 

 

 

 קרן ב': -לקורס מבוא למסים  תקנות מרכזיותרשימת 

 

 כל התקנות שהותקנו מכוח סעיפי הפקודה לעיל.

 

 

 


