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

טיפים למלצרים יחשבו כהכנסת העסק וישולמו כשכר עבודה
שופטי בית הדין הארצי לעבודה פסקו כי טיפים המשולמים במסעדות ובבתי הקפה ,יחשבו מעתה
כהכנסת העסק .הטיפים ישולמו כשכר עבודה כך שהמעסיק יחויב לשלם בעדם זכויות סוציאליות,
תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי .
ההוראה החדשה תכנס לתוקף בתאריך ה.01.01.2019-

שכר המינימום השעתי יעלה כחלק מקיצור שבוע העבודה ל 42-שעות בשבוע
יו״ר ההסתדרות ויו״ר נשיאות הארגונים העסקיים הגיעו להסכמה כי משמעותו של צו ההרחבה שנכנס
לתוקף בתחילת החודש וקובע כי שבוע העבודה יקוצר ל 42-שעות ,הוא ששכר המינימום השעתי יעלה
ל 29.12-שקל לשעה .

כלומר ,החל מתאריך ה 01.04.2018-שכר המינימום לשעה יעלה מ 28.49-ש"ח לשעה ל 29.12-ש"ח
לשעה ( 5,300ש"ח חלקי  182שעות).

עתירה לבג"צ לביטול אפליית המע"מ אל מול היבוא האישי הפטור
איגוד לשכות המסחר ,להב והתאחדות בעלי המלאכה עתרו בתאריך ה 23.04.2018-לבג"צ לביטול
האפליה במע"מ של העוסקים בארץ מול העוסקים בחו"ל .עסקים בארץ נדרשים לשלם את רכיב
המע"מ בעוד התחרות כיום היא גלובלית והיבוא האישי מחו"ל פטור ממע"מ .
כתגובה הורה בג"צ למדינה להגיש תגובה מקדמית לעתירה עד תאריך ה.24.06.2018-

ועדת הכספים אישרה רפורמה במיסוי הכנסת עבודה של ישראלים בחו"ל
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את התיקון לכללי מס הכנסה בנושא מיסוי הכנסת עבודה של
ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיקם לתקופות ארוכות .
עד כה ,ישראלים שנשלחו לעבוד בחו"ל היום ממקבלים הטבות בדרך של ניכוי הוצאות בגין דיור ,טיפול
רפואי וחינוך .כמו כן ,קבעו הכללים חישוב מס מיוחד על פי מדרגות מס דולריות  -חישוב שיצר
במרבית המקרים חיוב מס גבוה ביחס לחיוב המס בישראל .
בחישוב החדש המס יחושב על פי מדרגות המס ונקודות הזיכוי הרגילות בישראל .בנוסף ,יעודכנו
סכומי ההוצאות המותרות בניכוי (דיור ושכר לימוד) .תוארך משך התקופה המינימלית לשהייה בחו"ל
אשר עליה יחולו הכללים מ 4-חודשים ל 8-חודשים .
הכללים החדשים יכנסו לתוקף החל מתאריך ה.01.01.2018-
להודעה המלאה מאתר רשות המסים

הורחב המסלול הירוק להעברות כספים לצורך השקעות בחו"ל
רשות המסים הרחיבה את המסלול הירוק החדש ,המאפשר ביצוע העברות של תשלומים לחו"ל ,לצורך
השקעות בחו"ל או מתן הלוואות בחו"ל ,באמצעות הצהרה בבנק בלבד .
סוגי התשלומים החדשים שנוספו :השקעה בזכויות בשותפות ,רכישת אופציות ,תוספת מימוש
המשולמת במימוש אופציות והחזר קרן הלוואה ע"י חברה באישור רו"ח .
רשות המסים מאפשרת את העברת התשלומים בפטור מניכוי מס במקור באמצעות טופס הצהרה אותו
אפשר למלא בסניף הבנק או באופן מקוון במערכת הבנקאית ,וזאת ללא צורך להגעה למשרדי רשות
המסים לצורך קבלת האישור .כעת התווספו תשלומים חדשים וכן הורחבה רשימת מדינות האמנה
אליהן מתבצע התשלום.

להודעה המלאה מאתר רשות המסים

שר האוצר הודה כי אין לו רוב להעביר את חוק מס דירה שלישית
שר האוצר הודה במהלך ראיון תשובות לשאלות גולשים בפייסבוק שהתקיים בתאריך ה25.04.2018-
כי אין לו רוב להעביר את חוק מס דירה שלישית בכנסת.

להתראות בניוזלטר הבא

