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ניוזלטר אוגוסט 2018
לקוחות יקרים,
מצ"ב עדכונים מהרשויות לחודש זה.
בברכה,
דוד בן יעקב,
רואה חשבון.

הרחבת הגדרת כיבוד קל בתקנות מס הכנסה גם לפירות וירקות העונה
על פי תקנות מס הכנסה כיום ,כיבוד קל כולל שתיה חמה או קרה ,עוגיות וכיוצא בזה( .כאשר
 80%מהוצאות הכיבוד הקל מותרות בניכוי).
בעקבות פניות שהתקבלו לאחרונה לרשות המסים ,ועל מנת לשמר אורך חיים בריא ,תאפשר
רשות המסים כעת לכלול גם פירות וירקות העונה ככיבוד קל.

העסקת בני נוער
✔ גיל ההעסקה המינימלי לבני נוער הוא  15במהלך שנת הלימודים ,ו 14-במהלך החופשות.
✔ אסור לשלם לנוער עובד שכר הנמוך משכר מינימום לנוער ,גם אם הוא מסכים לכך.
✔ לפני שמתחילים לעבוד יש צורך בקבלת אישור מרופא המשפחה.
✔ על הנער/ה להציג בפני המעסיק תעודת זהות שלו או של הוריו ,שבו מופיעים פרטיו.
✔ כיום ,אין צורך עוד בפנקס עבודה לנוער עובד כפי שהיה בעבר .המעסיק נדרש להחזיק רק
באישור רפואי בתוקף של הנער/ה וצילום תעודת הזהות של הנער או הוריו.
✔ אם יש צורך בתחבורה ציבורית כדי להגיע לעבודה ,על המעסיק לשלם החזר הוצאות נסיעה.
✔ מעסיק מחויב לשלם את שכר המינימום לפי החוק ,גם אם הנער/ה מוכנים לעבוד עבור שכר
נמוך יותר.

שכר המינימום החודשי לנוער מחושב כאחוזים משכר המינימום החודשי הכללי במשק
כספי ההפרשה לפיצויי פיטורין לא יוגדרו כשכר עבודה שבבעלות העובד ,מצב שמונע אפשרות
של מיסוי כפול של הכספים.

שר האוצר חתם על צו להארכת שיטת המיסוי על רכב דו-גלגלי לשנתיים
שר האוצר חתם על צו המאריך עד  30.6.2020את שיטת המיסוי הנהוגה כיום על רכב דו-
גלגלי ,קרי ,בהתאם לקבוצת הספק ונפח מנוע .כמו כן ,בהתאם לצו ,יתווספו ויגדלו תמריצי מס
לאביזרי בטיחות לכלי רכב אלה.
להודעה המלאה מאתר רשות המסים

ועדת הפנים אישרה לקריאה שניה ושלישית את הרפורמה לרישוי עסקים
ועדת הפנים אישרה לקריאה שניה ושלישית את הרפורמה ברישוי עסקים.
הרפורמה ברישוי עסקים תאפשר לכשני שליש מהעסקים בישראל לקבל רישיון עסק על פי
תצהיר ,בלא להמתין לרשויות ותוקף הרישיונות יוארך.
על פי הרפורמה ,עסקים רבים יוכלו מעתה לקבל רישיון ל 10-ו 15-שנה ,וחלקם אף לצמיתות.
העסקים "המסוכנים יותר" כגון פאבים רישיונם יוארך ל 5-חמש שנה.
מרכולים ל 10-שנים.
מרכולים שאין בהם טיפול במזון ל 15-שנה.
אולמות ל 10-שנים.
דיסקוטק ל 3-שנים.
בתי קפה ומזנון יוכלו ללכת למסלול של תצהיר ,בכפוף למגבלות הכבאות.
הוועדה הגיע להסכמה עם משרד הבריאות ,לפיה בתי אוכל ואולמות יוכלו לקבל רישיון ל10-
שנים ,אם אחד מעובדיהם יוכשר כממונה בריאות ותברואה .ההכשרה תהיה באמצעות לומדה
באינטרנט ומבחן לעסקים קטנים ופשוטים ו 40-שעות הכשרה ,מבחן ,והשתלמות אחת לחמש
שנים לעסקים מורכבים.
מסלולי הרישוי על פי הצעת החוק יהיו:
 .1מסלול התצהיר
יינתנו  21יום לרשות המקומית לבדוק אם העסק אינו נוגד את מדיניות רישוי העסקים שלה .אם
הרשות תאשר ,או לא תגיב בפרק זמן זה ,יגיש בעל העסק תצהיר שעמד בתנאי המפרט
שיפורסם על ידי משרדי הממשלה ,ומאותו רגע יהיה לו רישיון עסק.
 .2מסלול היתר מקוצר א'
אותו הסדר של  21יום מול הרשות המקומית .תצהיר ,ואז  180יום של רישיון על תנאי,
כשהעילות לביטולו הן הפרה חוזרת של תנאי הרישיון ,אי תיקון ליקויים או שינויים בעסק .לאחר
 180יום ייהפך הרישיון לקבוע.

 .3מסלול היתר מקוצר ב' (מיועד ל"עסקים מסוכנים")
מגיש הבקשה יכול לבחור אם להגיש את התצהיר יחד עם הבקשה ,או מאוחר יותר .מרגע
הגשת הבקשה הרשות המקומית תודיע אם יש עילה לפסילה על הסף תוך  7ימים ,ו-תוך 21
יום תיתן תשובה אם יש לה התנגדות .הרשות המקומית תשלח את הבקשה לנותני הרישיון
הרלוונטיים (משרדי ממשלה ,כבאות ,משטרה) ,תוך  72שעות .מיום הגשת התצהיר ,במהלך
 49יום העסק עדיין לא ייפתח ,והרגולטורים יוכלו לבדוק אותו .לאחר מכן יקבל  180יום רישיון
על תנאי שבסיומם ייהפך הרישיון לקבוע.
להודעה המלאה מאתר הכנסת

אושר סופית :עדכון הטבות המס ביישובים בפריפריה ובקו עימות
על פי התיקון שאושר ,יורחב מנעד גודל הישובים הזכאים לקבל הטבות מס ,כאשר ישובים
הזכאים להטבות המס בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק יכללו עד  85,000תושבים תחת
 75,000בחוק שחוקק ב .2015-זאת על מנת לאפשר גם לעיר בהרחבה כדוגמת נהריה את
המשך זכאותה להטבת המס ,ככל שהיא עומדת ביתר התנאים הקבועים בפקודה לעניין זה.
זאת על רקע התפתחות ישובים ורצון שישובים בינוניים יוותרו בגדר החוק.
בנוסף ,יורחבו הטבות המס לישובים סמוכי גדר בצפון .כיום ,קובעת פקודת המס כי יישוב עירוני
בנגב זכאי להגדלת הטבת המס במידה שהוא סמוך לגדר ואילו בצפון ההטבה הזו חלה רק על
ישובים צמודי גדר .הצעת החוק קובעת הרחבה במסגרתה תחול הטבה זו גם לגבי יישובי צפון
סמוכי גדר ,כך שגם ישובים הממוקמים במרחק שבין  2ל 9-קילומטר מהגבול בצפון יהיו זכאים
להטבת מס נוספת על הכנסה  -בת .2%
כמו כן נקבע כי על מנת לא לפגוע בישובים צמודי הגדר בצפון נוכח התוספת לישובים השכנים,
יתווסף אחוז אחד להטבת המס על הכנסה בכל ישובים אלה – הממוקמים עד  2קילומטר
מגבול סוריה או לבנון ,תיקון אשר יכנס לתוקף בתחילת ינואר  .2019יתר השינויים יחולו
רטרואקטיבית מתחילת שנת .2018
להודעה המלאה מאתר הכנסת

חשבות ,ניהול כספים ,ניהול תזרים מזומנים ,שירותים פיננסיים לחברות
סטארט אפ ולחברות בינלאומיות ,ניהול חשבונות נאמנות ,ניהול כספי
קבוצות רכישה ופיקוח על חשבונות בנק וחשבונות ניירות ערך ופקדונות
דוחות כספיים ,תכניות עסקיות ,תקציב ,תכניות ביצוע השקעות ובדיקת
כדאיות השקעות
פעילות בתחום גיוס האשראי והמימון
"ביזנספורט – שירותי ניהול לספורטאים ,מועדונים ,אגודות ועמותות"

/http://www.businessport.co.il

דוד בן יעקב  ,רואה חשבון
השקמה  ,5/10קרית אונו 55458
טלפון 03-5351717
פקס 03-5344061
דוא"ל david@dby-cpa.co.il
אתר www.dby-cpa.co.il

להתראות בניוזלטר הבא...

