ה013הה 1!1 DMדב □1ruin
הדעווה ייע ךכ טשל התנומש ,תדחוימ הדעו י"ע הדגוח ןלהלש המישדה

תודפסהו הכלהה ןושלבו םינידב םיחנומה תמישד החנוה הדוסיבו ,טפשמה יחנומל

.ןוקתיו 'א ד"ד י''ע הנכוה המישדה .הסנכהה םמ לש
,קילאיב דסומ להנמ ,ןודרוג'מ ؛'אה ויה הידבחש .הדעוו ןוידב החתפ

יב לש ןרות אישנ ,ןוקתיו 'א דיד ,ןוילעה ןידה תיב אישנ ,הרומז 'מ ריד

הריכזמו הדעווה זכרמ .ןושלה דעו רבח ,ןיביי ישו םילשוריב יזוחמה טפשמה

ליז בונומס 'י לש ותריטפ רחא .םיטפשמה דרשממ ל"זבונומס 'י היה

.התדובע תא הדעווה הקיספה

,ףסויירב 'י ؛'אה ויה הירבחש ,השדח הדעו הבכרוה איישת רייאב זייב

'מ ,ןיביי 'ש ,ןוקתיו 'א ר"ד ,הסנכהה סמ ביצנ ןגסו םיקנבה לע חקפמה
דעווב יעדמ ריכזמ ןדמ ימו םיטפשמה דרשמב קוחה חסונ לע הנוממה ,ילש

.רשטיוד 'א היה הדעווה ריכזמ .ןושלה
חלשנ ביישת באב ב"י םויבו הנושארה האירקה תא הרמג תאזה הדעווה

תודעה ולבקתנו ,עוצקמה ישנאלו ןושלה דעו ירבחל םיחנומה תמישרמ רזוח

'פ דיוע ؛ןושלה דעוומ-םייח-ןב 'ז ד"ד ,ןתיא 'ע ד"ד ؛תאמ תועצהו
ןייטשנירג 'י ),ירבעה ןוינכטה( יאמריא 'ש 'גניא ),ביבא-לת( ןקייד
).םורדהו ופי זוחמב המושה דיקפ( םורג 'שו )הפיח זוחמב הסנכה םמ חקפמ(
.הדעווה תדות הנותנ םלוכל

הדעווה הנד ,ג"ישת תבטב ח"י דע ג"ישת ןושחרמב ז"ימ תובישי שמחב
,תולאשו םיפסונםיהגומ .תורעהה םע בשחתהב תישילש האירקב םיחנומה תמישרב

ירבח לא ג"ישת טבשב 'כ םוימ רזוחב וחלשנ ,תישילשה האירקה ךות וררועתנש

)תירבעההטיסרבינואה( הנ^^
.הז רזוחל םהיתורעה לע )ןושלה דעו דבה(ןייטיוג ד"ש 'םורפלו
,םיחנומ דפסמ הרדיבו ולבקתנש תורעהב הדעווה הנד תופסונ תובישי יתשב

.דיישת תבטב ט"כ םויב המייתסנ הדובעה ,קפסב היה לטומ ןיידע םמוגרתש

.רשטיוד 'או ילש 'מ ,ןוקתיו 'א ד"ד י"ע וחסונ םיחנומל תורדגהה
.םיילגנאה םיחנומה לש ב"א רדסב הרדוס המישרה

 adjustment abeyanceםואת
in abeyance
דמוען

ידג ,ומוימ ןמממ תכירע
nx
םאתלדא؟؛(
 to remainاأ؛؛؛و
םיטרפ תפסוה ייע םושיגה לש וגובשמ

יפל לוגה ,פיטופ תממשמו
יכרוצ
.קוחה
accounting
period
V. period

accretion V. capital accretion

 toadjustםאה

administration of
the
accruing
basis ordinance
V. mercantile baste

in V. income
 accruingעוצ?
הןקפ،ן
actual cost V. cost

receipt of money V. receipt

 adventureיאלק؛؟"ק؟ע

،תורימתו תוגיקע תל ןיאש תיקסע הלועפ
actual
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) aggregate) m the aggregateדם!ב

 assessment listsה؟וש ת1מישך

alienation of income V. income

assessable income V. income

 alimonyתונוזמ
allowance

, entertainment allowanceחורא"תבוצק
חודא"תבצק

assessee

 assessing ohicerה؟וש דיקפ
asset

assets

תואצוד יוסיכל דבועל םלתשמד הובס

avoidance of tax V. tax

 initial allowanceי?חתה יוכז

back duty V. duty

))(of capital outlayןוח תעקשה לש(
,תובר םינש לע ערתשמה ,תחפ םוקמב

לש הנושארה הפוקתב יוכינ םינתונ

ביטקא

available for V. income

םיחרוא תלבק

,העקשה 1יע םדא תוצפל ידכ קסעה תלהנה

סכנ

baddebts Videbt

balancing charge V. charg
basis perod V. period

תחפ הכ רצמ ,הבור וא הלוכ ,החרזחהש

 blendingםוטפ

םינש הכרד ךשמב

bonus shares V. share

 old age allowanceהנקז לש 5יוכז
 reliefs and allowancesםייובח תוללד
 representation allowanceגוצידוגוצק
גיצי תנצל

value ٧٠ breaking up value

broker

ן؟ות

) bulk) in bulkר;צמב ,רבצ؟

תואצוה יוסיכל דבועל םלתשמה םוכס

capital

.גוציי

, capital accretionןוהה ת؛יךג

, subsistence allowanceהיחמ"-תגוצק
היח؟-תבצק

ןוהס חבש
•ןרקל ؟סותימה סיסכנ חבש

תואצוה יוסיכל דבועל םלתשמה םוכס

capital expenditure V. expenditure

.היחמ

 t 11 g 11 Cתועיסנ תבוצק
תועיסג"תבצק

capital income V. income

 to recoup capitalןוהה תא בבוש

 wastage of capitalןוהה

תואצוה יוסיכל דבועל םלתשמה םוכס
.תועיסנ

םהימי ךרואש ,תויוכז וא םיסכנ ןיינעל

 to allowהאצוה  ٠לשמל( ןובשח؟ איבה )א

 capital withdrawnלטנ $ןוה

)תקולחמב היוגשה

)המודכו יוכיז ,יוכינ( ריתה )ב

רשאו קסעב ןוה ושמישש ,םיסכנ וא ףסכ

 annuityה^ונא

application of income V i
 apportionmentןונ؟

>תווש אקווד ואל חונמל םוכס תקולח

•לבגומ

.קסעה ןוה ללכמ ואצוה

 to carry forwardןובשחמ דספה םוכס(ריב5ןה
)היינש הנש ןובשחל תחא הבש

 cash basisםינמזמ לש םיסב

רעשב חסנכדכדסנכד םיאור דיפלש רטיש

 to apportionןנמ

 assessmentה؟וש

םינמוזמב תעגמ איהש

casual profits V• profit
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charge

 balancing chargeןוזא לטה
לע תחפ ייוכינב םינש רפסמ הבזש םדא

 original costןרקס ריחמ
 to assesseeםושג?

 prime costתיגושאך האיצי

םיחוורה תא ךכ ידי לע ןיטקהו הנוכמ

debt

ירה ,םמב בייח אוה םהילעש ,וקסעמ

 bad debtsםיער תובוח

— חוורב הנוכמה תא רכומ אוחש העשב
רשאב ,הסנכה-םממ רוטפ חוור אוהש

אוד doubtfulםיק؟םמ תובוח
debts
ל םמ יליטמ ןורבש חוור
deduction

ןוזיא לש ךרדב ,תחפה ייוכינ לשלוכה-ךם
.רבעבש רסחה-יבויח

chargeable income V. income

 overchargeרתי-בעח

 underchargeרסח"בויח
) charterהניפסב רקיעכ( תוריכש רטוק

 deduction at sourceרוק؟ב יוכנ
איהש ינפל הסנכהה רוקמב םמה תייבג
.הלבקמ לא תעגמ

 overdeductionדסעיוכ{
 underdeductionר؟ח"יוכנ

 chartererהגיפ؟ רכוש

derived from V. income

claim

 (discount) at a discountمدلأ

, error or mistake claimתועט תעי؟ת

(0 dispositionתושןןן דאעוד ב רישע
)ן ע ללו(ד_ך

תוע؟ תנע؛נ

classifying V. sorting
תמרוגד דלועפ דסנכדד םמ ןיינעל

commissioner

ביצן
,ןועמש לא רובעת ןבואר לש ותסנכהש
לחה םמה לטנ תא ןיטקהל ידכ
לע
company

" "one man companyדיחי תר؟ח
תואצמנ ,ןבור וא ןלוכ ,היתוינמש הרבח

ןבואר

(0 disponorתושךמ איצומ ٠,؟ השוע

.דחא שיא לש ותושרב השעמל

)ןיינעד יפל לוכד( דןקמ
concern

" "going concernיס קסע
 concessionה ؟ןגה

constructive receipt of mone

 ١٣٦٥٠٣), to dispose ofאיצוה ٠,؟ השע
).ןיינעה יפל לוכה( ה^לה

- to disregardבבשסתהאל

V. receipt

distribution

 contingencyתויל؟

to withhold distribution of dividend

contingent interest V. interest
control and management of business

ול ק؟עב דטי؟זק
 to control a companyהרבח؟ ט?ש
controlling interest V interest

דגדי؟יד תקלחמ
double taxation V taxation

doubtful debts V. debt
earned income V. income

cost

 ٨٠١٢٠٥ actual costה؟יצ؛

על؟מ?)؟back duty ٥٥ 0
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 ?٠ eligible forייאו
entertainment allowance V• allowance

 alienation of incomeה؟(؛כהה קותנן
תרבעה י"ע רחא םדאל חסנכח תרבעה

 ptموإل( ٦١٥؟

.וילא הסנכהה רוקמ

 exhaustionתולכ؟1ה
expenditure

, capital expenditureןךקב؟ 7האןן ה

) £Pתא؟יה(

income

 application of incomeהסג؟הין שומש
) alienationןמ לידבהל(
ריבעהל ילבמ רחא םדאל הסנכה תרבעה
םנכ ד רו מ תא

 assessable incomeהיואךה הםןכה

החיבשמ וא ןירשימב תרצויה האצוה לכ

).העקשא וא דמוע ןוה( ןרק

 ٦٣٠٦، ?٦٣،ה؟נכה המוש?

, capital incomeןןקב؟ 7ה؟גכה

 recurrent expenditureתי;؛؟'{ דאצ1ה

٨١٦٥٣, revenue expenditure
) ?٨١٦תאצוה(

)חק תסנ?ה(

האןיה
ןרק לש ביטקא תחבשהמ תעבונה הסנכה
.ותריכממ וא )העקשא וא דמוע ןוה(

)תינשנו תרזוח האצוה רקיעבו( האצוה לכ
 chargeable incomeתביחה הסנכה
.תוקסעתהה תרגסמב

)םמ?(

תיא^ה expenses

 eaftied incomeהעיגימ הסנ؟ה

יוד? יתמדע  grossing up of income fictitiousהסגכקה هآوأ
תפסות ידי לע תימלוגה הסנכהה בושיח

fiat rate V* rate

הייקנה הסנכהה לע םמה רועיש

'payment of dividend "7free of tax
" income accruing inןמ תענינה הםןכה
סמב ,דן؟נמ ךנןיביד םולשת

income (of a company) available

תובייחתה יי"ע חטבומ ורועישש דנדיביד

for distribution as a dividend

!םולשתה תעשב שרדייש !םוכס לכ םלשל

הקלח? הייצ؟ )הרבח לש( הסנכה

ראשיי הסנכה םמ יוכינ ירחאש ידכ

דנדיביד؟

.חטבומה רועישה

םעט ןיאו הנשה ךשמב התשענש הסנכה

fund

.תוינמה ילעב ןיב התקולח תא ענמי רשא

 pension Fundה؟؟יל ןרק

 income derived fromןמ תק؟ומה הסנכה

 sinking tundיא؛? ידק

, revenue incomeתידפנש ה؟נכה

going concern V. concern

גווס

)תורפ תםנ?ה(
לידבהל פ ל ו

תחבשהמ תעבונה ןרקבש הסנכהמ
ביטקא
grading

>עוי؟ grant-in.aid subsidies

 unearned incomeה؟יגי 9אלש ת0ן؛ןה
gross receipts V. receipt

in tal allowance V. allowance

grossing up of income V. income

mteres

 contingent handlingערואמב( היולת תוכז
תודוחסץב לוג^ג( )interest of (goods

hire purchase V. purchase

)המודכו םיוסמ
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_ basis periodח٠٨ 3

> controlling inteהןק٨١٩ (5

טי_חה תפוקת

הער؟ה , ٨١٩הטי؛<¥

.םמח כושיהל םיסכ תשמשמה הפוקתה

 vested interestתי؛؛?؟ תוכן

٨٣

7،جآوتأءء תטן

פהל

םישורדה

דויצהו

םינקתמה

 Jobberיא؟ןך؟ ןכיס
.יתיישעת

joint venture V. venture

תכרעמ

לעפמ

lumpsum V sum

or upkeep

plant

٥٦ premium؟ )א

 ٠٠ةا  — premiumםרפכ תורכמנה תוינמ ןוגכ(

٥١٠ at؟
maintenance
—דוושב תורכמנד תוינמ דגנכ
וא —par

ת(נ(כ؟
discount
0أ ) machinery
management of business V، control

marginal relief V. relief
mercantile basisf accruing basis

 atןויכגכ

םי؟ך )ב
).חוטיב ימד ןוגה(

ה؛מרפ )ג
םמ תדוקפ לש )ו( 5ףיעסכ ןוגכ ,הבטח

יו؟؟ 9םי؟ב

לע ףסונ םוכס !השוריפש ,הסנכה

העשכ הסנכהכ הסנכה םיאור היפלש ,הטיש

עוכקה ריחמה לע וא עובקה הרידה רכש

ןוגשחכ דפקזנש

net rate V rate

net receipts V♦ receipt

ןוגכ ,תוריש וא סכנ דעב לבקמ םדאש
.הלאב אצויכ תובטהו חתפמיימד

)ןיינעי ילל (

٨٧۴٢١٨ obsolescence

prime cost V cost

) (of machineryתוגוכמ לש(

١۴ obsolete؟

allowance ٧٠ old age allo
one man company V. company

profit

 casual profitsיאכקא יחןר
p og essive rate V. rate

) to provideער םויל הברת( הי؟בה ,קפ؟
original cost to assessee V cost

 outgoingsתואיצי
charge ٧٠ overcharge
ٍ overdeduction V. deduction

) par) at parהושב

 pay-as-you-eوأه5آءء ٢١٦٠

ועגו תעב םמ םימלשמ היפלש ,הטיש

0 provisionءأأآ יק?؟
purchase

 hire purchaseתתיכש כ3א חקמ
םלתשי וריחמש תנמ לע הנקנש ץפח
רמג דע ,ראשיי ץפחהש יאנתב ,ןירועישל

ןיעכ ,רכומה לש ותולעבב ,םימולשתה

.הנקל רכשומ

 quantificationיימכ

מלידכהל הסנכהה דצוויה םע תחא

סנכה לע םמ םימלשמ היפלש ,הטישה

.תומכה תעיבק

rate

.תמדוקה הגשה לש

pension fund V. fund

 flat rateד؟ןא דועזק

.הסנכהה תיילע םע הלוע וניאש

period

 netיקן רועש ءآئإ רועןק
rate
ת8יקת
 accounting periodתואב_ח؛ן
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 progressive rateהלוע רועש
ליככ אוה הליעה רועישה ןורקע
לפכו לג רוישד דל דסנכדדש

 revisionןוקת

 royaltiesםיגולמת

,טנטפב שמתשהל תושדה דעב גולמ

1ןטל( תחופ רועישר תתחופ דסנכדדש
.המודכו היסצנוק ,םירצוי תוכז

 regre sive rateדרוי רוע#

ןו-יקע )האצות( הזק ;)הלועפ( זווק
set off
לוככ ז אוד דרויד רועישד
הבוחבש םוכס דגנכ תוכזבש םוכס תפיקז
1יוככו תחופ רועישד דלדג דסנכדהש

.ךכ י"ע ותנטקה וא ולוטיבו

לדג רועישה תחחיפ הסנכההש

",תומיע* םוקמב אב הז חנומ(
ושוריפש
receipt
 ^confrontahon-D).לא םינפ תדמעה םג

actual or constructive receipt of money

share

ה؟?ה?  uءآ#إأةدأ ףסכ ליבקת

 bonus sharesה؟טה תוינמ

)ןובשחל הפיקז ךרדכ ,לשמל(

 gross receiptsוטורב ילובקת
 shares cum dividendםע תו^מ
1 net receiptsט 4ילמהת
capital ٧٠ to recoup capital
recurrent expenditure V. expenditure

דמיביד

 shares ex dividendיל؟ תוינ؟
דנדי؟יד

fund ٧٠ sinking fund

regressive rate V rate
 reinsuranceהג#מ סיטב

 sorting, classifyingןוימ

relief

spreading (of income, expenditure or
loss) forward or backward
 marginal reliefתילוש הלקה
וא האצוה הסנכה לש( רוזב  ,הקלח
דרתי דרמוח עו טל ידכ תנתינר דללד
ימל סמכ תבייחה הסנכה לע םמ תלטהב

,רתויב ינוציקה רועישה

ר؟על 1א דיתעל )דספה
וא ךליאו ןאכמ םינש רפסמל דלולח

 and allowances V. allowance؟relief

.ערפמלו ןאכמ

ףולח replacing
representation allowance ٧٠

reserve for unexpired risN

ש םינוכסל )ןרק יא( הדותע
בשית
וירוגמ

םוקמש

בשי

stock

# trading stockקםעה יאלמ
)יב( ר؛1؟ל יאלמ
allowance ٧٠ subsistence allowance

resident

םדא

sum

 lump sumאןח םוכס ,דס םוכס

reside

to

)ב'^ומ )םוקמ "esidence

ימולשת םוקמב תחא תבב םלתשמה םוכס

םיגוש םירבד דעב לשמל וא ,ןירועיש
.דחי ונקנש

revenue expenditure ٧٠ e>jend1ture

surtax V tax

revenue income V. income

 sweeping up clauseתוללוע ףיע؟

 to review and to reviseןקתו

ןקתו ןיעו יזח

ןיע
תינש
תורוקמ ראש לכב לפטמד ףיעסד
דםנכדד

).םירחא םיפיעסב דחוימב ושרופ אלש(
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underdeduction V. deduction

 ءهوو תוען؟הavoidance of tax

 לעפמ )אundertaking

םמ תעינמ

) תלבק

אל קוחה תארוהש הרוצב םיקסע רודיס

 נלבק כשב תעצ במ כא؛מ٠

 סנכתה גגל םופתת٠ קמח המ ל בהל

unearned income V income

(evasion of tax), יקוח יתלב השעמ איהש.

unexpired risk V. reserve for
unexpired risks

 ףםץםמsurtax

סנכה טרכב( הסנכה לע לטומה םמ

upkeep V maintenance

לע ם ) סמ לע הלועה

value

אהי *הסנכה לכל םיעובקה םירועישה

 רישה ךרעbreaking up value
םכנה לש וכרע. שומיש ללכמ אציש ידחא.
venture

היהי רשא הלדוג.

 םי؟(؟؛ םלעמtax payer

taxation

 ףתשמ יארקא קסעjoint venture
vested interest V. interest

أو0 לפכ آdouble taxation
תחאכ תוצרא יתשכ םמב תבייחה הסנכה.

wastage of capital V. capital

tear vwear

?؟1 ה؛?ף؛؛יי ה؛wear and tear
trading
to withhold distribution of dividend

V. distribution

stock V stock

transaction ؟؟؟٦

travelling allowance V. allowan
?( ם דספה( קח؟.to write off (losses etc
)המודכו

undercharge V. charge

