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חסרה השאלה המשפטית - האם הוצאה מותרת בניכוי לצרכי מ"ה



ס` 17(8).



עיתוי הדיווח : גם הוא יהיה בצורת פחת.



סיווג שגוי למשלח יד -2. זו פעילות אקטיבית נמשכת ושיטתית (פס"ד ברשף). קיים מנגנון להפקת הכנסה המורכב, בין השאר, מעובדים, כלי עבודה, כלי רכב. (אפשר להזכיר כאן גם תדירות ומומחיות.). לכן ההכנסה שלו ממקור עסק.



ס` 17(8) עוסק בפחת. הס` הנכון הוא ס` 17.



המועד שקמה הזכות לרוב נקבע ע"י מועד אספקה ולכן זה המועד בו סיפקו העובדים את השירותים לאבי.



השאלה המשפטית - האם מהווה הכנסה חייבת במס. מהו המקור?



יישום חסר: אם התשלום במלואו או בחלקו עבור הכנת תוכנית ואישורן, קמה לו הזכות לקבל את התשלום בעת שסיפק את התוכניות לדוד. אם עבור שירותי אינסטלציה עתידיים, היה עליו לדווח בגמר מתן שירותים אלה (בכל מקרה בשנה הנוכחית) .



השאלה המשפטית - האם הוצאה מותרת בניכוי לצרכי מס הכנסה.
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יישום חלקי 2(10).



יוזמה לפי חיים קרן מבוססת על יזימת הפעילות העסקית. קשה לומר כי אבי הוא זה שיזם את העסקה.



השאלה המשפטית - האם מהווה הכנסה חייבת במס. מהו המקור?



חסרה התייחסות ל-2(7).



חסרה השאלה המשפטית - האם הוצאה מותרת בניכוי לצרכי מ"ה וציון המבחנים המשפטיים הרלוונטיים.



הוצאה מעורבת אינה מותרתבניכוי אלא אם ניתן לפצלה (ורד פרי)



טעות נגררת - לא ירד ניקוד.



תחת השיטה המצטברת, יש לדווח על ההכנסה במועד בה קמה הזכות המשפטית לקבלה. זהו לרוב מועד האספקה. אבי סיים את לספק את שירותיו בשנה זו ולכן עליו לדווח בשנה זו על הערך השקלי של הכנסה בת 100,000 יורו.



חסר דיון בפיצול בהקשר השהייה.



חסר דיון בבסיס המס. ר` לעיל דיון בעיתוי.
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הקדמת הוצאות מהווה דחית מועד החיוב במס על ההכנסות המופקות באמצעות הוצאות אלה. ולכן הסדר זה מעניק הטבת מס לנישומים



היה צורך לציין כי סעיף זה מאפשר ניכוי מיידי של הוצאות למחקר מדעי. במקום לפרוס את ההוצאה ההונית על מחקר מדעי ולהכיר בה על-פני זמן, הסדר זה מאפשר להקדים את ההכרה בהוצאות באופן קיצוני – ניכוי בשנה בה שולמה.



הוצאות למחקר מדעי (הוצאות מו"פ), על-פי טבען, צפויות לייצר הכנסה בעתיד (אם בכלל) ועל-פני תקופת זמן ארוכה משנה. לכן אלה הוצאות הוניות. הוצאות הוניות ניתנות לניכוי רק בצורה של פחת
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