
 

 

  

 

 جهاز الضريبة في البالد

 
المطلوبة من كل صاحب  واإلجراءاتالتعرف على المنظومة الضريبية بالبالد وكيفية عملها  الكورس:هدف 

 مصلحة او كل شخص يريد إنشاء مصلحة تجارية خاصة به امام السلطات الضريبية: 

 إلدارةضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدخل والتأمين الوطني. هذه الدورة تعطي كل االدوات المطلوبة 

 المصلحة من ناحية ضريبية سليمة امام المؤسسات.

 

 ح تجارية او مبادرين يريدون إقامة وإنشاء مصالح تجارية خاصة بهماصحاب مصال :الهدفجمهور 

 

 ساعة اكاديمية  16لقاءات /   4:كورسالمدة 

 

  20:00-17:00 التدريب:ساعات 

 

 شيكل  160 الكورس: تكلفة

 

 عبر منصة الزوم المكان:

رقم 
 اللقاء 

 المحتوى  الموضوع  التاريخ / اليوم 

ضريبة القيمة   1

 المضافة

 ضريبة القيمة المضافة: ما هي وعلى من مفروضة -

עוסק ومشغل مرخص עוסק פטור ما الفرق بين مشغل معفي  -

 מורשה

 الخطوات الالزمة لفتح ملف بمؤسسة ضريبة القيمة المضافة -

هل مسموح لكل شخص ان يفتح ملف مشغل معفي؟ بأي  -

 ?شروط

قائمة كبيرة بانواع הוצאות מוכרות: المصاريف المعترف بها  -

 المصاريف التي يحق لكل صاحب عمل المطالبة بها

 صاحب المصلحة ما هو التقرير السنوي الذي يطلبونه من -

 ?1301المسمى 

 החזר מסاالسترجاع الضريبي  -

 بأي حاالت يتم االعفاء من دفع الضريبة -
  

2  

 ضريبة الدخل 

 حسابها؟ما هي ضريبة الدخل؟ من يدفعها؟ كيف يتم  -

نقاط االستحقاق: كيف نستفيد منها للتقليل من الضريبة او حتى  -

 االعفاء من الضريبة

 ניכוי מס במקורضريبة الخصم من المصدر  -

هل هنالك عالقة بين الحالة االجتماعية لصاحب الملف  -

 والضريبة التي سيدفعها؟

 أعمل من البيت، هل يجب ان افتح ملف ضريبة؟ -

أبيع عن طريق صفحة الفيسبوك، هل تفرض الضريبة علي  -

 بهذه الحالة؟

ماذا يتوجب علي הצהרת הון, ما هو التصريح عن رأس المال  -

  ان اعمل اذا تلقيت بالغ كهذا؟



 

 

 קרן השתלמות ופנסיהصناديق استكمال وتقاعد  -

 الفرق بين دخل جاري ودخل من بيع معدات او بيع امالك؟ -

 بة؟نفس نسبة الضري

 
  

3  

 التأمين الوطني 

 التأمين الوطني: كيف يتم حساب النسب -

هل يمكن ان اعمل كموظف وكصاحب مصلحة؟ هل ادفع  -

 تأمين وطني بالحالتين؟

 بأي حاالت اكون معفي من دفع التأمين الوطني -

االنتقال من مشغل معفي لمشغل مرخص؟  باإلمكانهل  -

 العكس؟ بأي حاالت؟ ماذا يتطلب مني

 החזר מסحاالت استرجاع ضريبة  -

اي اوراق ومستندات يجب ان اتزود بها للتقليل من دفعة التأمين  -

 الوطني

 ما الفرق بين التأمين الوطني والتأمين الصحي -

 التصريح الجاري للتأمين الوطني
 

 

  

 1301تقرير 

انتهت السنة المالية، حان اآلن موعد التحضير للتقرير السنوي 

هي المستندات التي يجب ان اتزود بها للتحضير لهذا ما  -1301

 التقرير المهم

 عالم اصحاب المصالح  digitalكيف اخترق ال* 

ام  digitalهل من االفضل ان نعمل مع فواتير محوسبة * 

 فواتير يدوية

الدفعات لسلطات الضريبة: هل هي شهرية؟ مرة كل شهرين؟ * 

 مرة بالسنة؟

 فاء ضريبي بأي حاالت أحصل على اع* 

واالنطالق نحو  -وأجوبة ئلةالق الدائرة: تلخيص للدورة، اساغ* 

 اقامة المصلحة التجارية الخاصة بي

 تلخيص وتقييم* 
 التواريخ والمحتوى غير نهائي وقابل لبعض التغيير *


