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גם אם יש מורכבות אשראי ומלאי עדיין יכול לדווח מצטבר. אין מניעה לכך בדין



יש להתייחס באופן ספציפי לכל אירוע מס וליישם מה העיתוי (באיזה שנה ולמה)



יש להתייחס באופן ספציפי גם לתשלום הבונוס, האם אינצידנטלי.



יישום חלקי.  פעילות העובדים היא בעבודות שיפוץ המייצרות הכנסה לאבי בשנה הנוכחית וכן הוצאה זו צפויה לחזור על עצמה בשנים הבאות.



מתי קמה החובה? הניקוד ניתן על יישום. חסר.



ס` 32(1) + בייצור הכנסה ס` 17



יש ליישם. כך למשל- מסור חשמלי לחיתוך צינורות הוא כלי רגיל ומקובל בפעילות של בעל עסק של שרברבות העוסק שהתקנת מערכות אינסטלציה. המסור נחוץ לפעילות עסקית מסוג זה ומועיל להפקת הכנסה בפעילות של התקנת צנרת. לכן ההוצאה כרוכה ושלובה....



ס` 21+ ס` 17(8)



למה 2021?



השאלה המשפטית - האם תקבול זה מהווה הכנסה החייבת במס? מהו המקור?



ס` 32(1)



יישום חלקי מדוע אינצידנטלי ומדוע פרטי.



עד מחלקת עסקים ניתן לנכות



איזה חלק? יש להציע כיצד יש לפצל הוצאות שהות. חסר



בסיס המס באירוע זה?



למה 2021?



ס` 32(1)+ ס` 17



כלומר, מדובר בהוצאה מעורבת. יש לדון האם ניתן לפצלה.



בסיס המס - השווי השקלי



ניתן לקבוע כי הכנסה הונית- מכירת מידע. היישום וההכרעה בין זה לבין 2(7) לפי עניין רוזנברג. חסר



איזה עסקים?
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יש להצביע על מקור כלשהו להפקת ההכנסה. אולי זו הכנסה של אבי "בהיותו בתפקיד או משרה של ____" יש להציג באיזה תפקיד פעל אבי...



למה? בשנה בה מסר את המידע
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הוצאות מו"פ על פי טבען יוצאות כדי לפתח משהו שבעתיד יפיק הכנסה, ולכן הן במהותן הוצאות לשם ייצור הכנסה. 
 לפיכך גם ללא ס` 20א הן היו עונות על ס` 17 ולכן הן היו מותרות בניכוי גם ללא ס` 20א. 

הדין בישראל ללא סעיף זה הוא שהוצאות אלו היו הוצאות הוניות, שהיו ניתנות לניכוי רק בצורה של פחת, מאחר והן עתידות לייצר הכנסה עתידית על פני זמן.



סעיף זה מאפשר ניכוי מיידי של הוצאות אלו, ולא רק ע"י פחת. בכך ניתן להקדים את ההכרה בהוצאות. הקדמת הוצאות זו מהווה דחיית החיוב במס על ההכנסות המופקות באמצעות ההוצאות, ולכן מעניקה הטבת מס לנישום דה פקטו, וכך המטרה ממומשת.
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