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

זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים
רשות המסים פרסמה חוזר בנושא זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים .על פי החוזר,
במקרים בהם מתקיימים כל
התנאים המפורטים מטה ,ניתן לראות באירוע הגיבוש לעובדים ככזה שבו טובת המעביד גוברת
על טובת העובד ,ולכן ,אין צורך לזקוף שווי לעובדים:
א .צרכי העבודה מצדיקים עריכת אירוע גיבוש לעובדים ,כגון :מקומות עבודה בעלי מספר רב של
עובדים ,נדרשת עבודת צוות וכיוצ"ב.
ב .ההחלטה על קיום האירוע היא של המעסיק והעובדים הרלוונטיים מוזמנים לאירוע.
ג .ימי הגיבוש נחשבים ימי עבודה ומשולם שכר מלא בגינם.
ד .העובדים לא זכאים לצרף בת/בן זוג לאירוע הגיבוש או לחלק ממנו לרבות כל קרוב אחר נוסף
)על פי הגדרת חוק מס הכנסה(.
ה .פעילות הגיבוש נערכת רק במהלך שבוע העבודה .במידה וחלק מהפעילות נערכת בסוף שבוע
ו/או במהלך חופשות ,יש לזקוף שווי מלא על כל הפעילות.
ו .לו"ז הפעילות נקבע או מאושר על ידי המעסיק.
ז .הפעילות נערכת בישראל.
ח .מטרת הפעילות הינה לצורך שיפור העבודה והממשקים בין העובדים .כמו כן ,הפעילות חייבת
לכלול הרצאה מקצועית או פעילות העשרה.
הבהרות ודגשים נוספים:
⚫ על המעסיק לשמור מסמכים מאמתים לקיום הכללים לעיל.
⚫ העלויות בהן עמד המעסיק הינן סבירות ביחס לפעילות ומטרתה .לעניין זה ,עלויות
העומדות בהוראות תכ"מ ,הינן עלויות סבירות )נכון להיום –  ₪ 400לפעילות של יום שלם ללא לינה
או  ₪ 700ליום לפעילות הכוללת לינה(.
⚫ בכל מקרה שאינו עומד בכללים אלו ,יש לזקוף שווי הטבה

אושר בקריאה טרומית :עצמאיות יוכלו לעבוד במשרה חלקית בחופשת
הלידה מבלי לאבד את דמי הלידה
מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הביטוח הלאומי למתן אפשרות לנשים
עצמאיות לעבוד חלקית בתקופת הלידה וההורות שלהן על מנת לשמר את העסק ,מבלי שיאבדו
את זכאותן לדמי לידה.
נשים שהן עובדות עצמאיות במשך שנה לפחות בעסק זעיר או קטן יוכלו לעבוד בעסקן או במשלח
ידן עד  40שעות בחודש )פחות מ 25%ממשרה מלאה( בתקופת הלידה וההורות שלהן ,מבלי
שיאבדו את זכאותן לדמי לידה.
כיום ,חוק הביטוח הלאומי אוסר על נשים לעבוד בזמן חופשת הלידה מבלי להבחין האם הם
שכירות או עצמאיות .כ 10%מהנשים העובדות כיום הן עצמאיות אשר אינן יכולות לעמוד באיסור
זה נוכח החובה שלהן לדאוג לפעולות שוטפות הכרוכות בניהול ושימור העסק.
להודעה המלאה מאתר הכנסת

רשות המסים פרסמה חוזר בנוגע לכללי מס הכנסה בנושא מיסוי הכנסת
עבודה של ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיקם לתקופות
ארוכות
רשות המסים פרסמה חוזר המפרט את השינויים החדשים בהסדרת חישוב המיסוי על משכורות
עובדים ישראלים בחו"ל.
הכללים ,כפי שנוסחו בעבר ,העניקו הטבות למועסקים בחו"ל לתקופה העולה על ארבעה חודשים,
בדרך של התרת הוצאות דיור ,חינוך ,טיפול רפואי ועוד  .בנוסף  ,קבעו הכללים בעבר חישוב מס
מיוחד )חישוב עפ"י מדרגות מס דולריות( ,אי התרת נקודות זיכוי ועוד .כך שעם השנים נוצר מצב בו
חישוב המס עפ"י הכללים היה גבוה יותר לעומת המס על יחידים בישראל ,זאת בעקבות השינויים
בשער החליפין של הדולר לעומת השקל ,שינויים במיסוי היחיד ועוד.
בתאריך ה 6במאי , 2018פורסמו כללים חדשים אשר קבעו כי חישוב המס יערך בהתאם לחישוב
המס בישראל .בנוסף ,עודכנו סכומי הוצאות והוארכה תקופת השהייה המינימלית לעניין תחולת
הכללים ל 8חודשים .הכללים החדשים פשוטים יותר ליישום ותיקנו את העיוותים שנוצרו בחישוב
המס עפ"י הכללים לעומת חישוב המס בישראל .להרחבה ניתן להיכנס לקישור המצורף מטה.
הכללים החדשים יחולו החל מ 2018.1.1תוך מתן אפשרות בחירה לגבי שנת .2018
לחוזר המלא של רשות המסים בנושא

החלטת בית המשפט העליון  יש לוודא שהחשבונית כדין על מנת לנכות
את מס התשומות עבורה
שופטי בית המשפט העליון קבעו כי על חברה לוודא בכל האמצעים הסבירים העומדים לרשותה כי
החשבוניות שהוצאו לה משקפות עסקאות אמיתיות על מנת שיוכלו לנקות את מס התשומות עבור
חשבוניות אלו.
בית המשפט העליון דן בערעור של מנהל מס ערך מוסף )מע"מ( על פסק דינה של שופטת
ביהמ"ש המחוזי שקיבלה בחלקו ערעור שהגישה חברת הובלות על שומת מס התשומות שהנפיקו
רשויות המס בפרשת עבירות ובהן הלבנת הון וניכוי מס תשומות על פי חשבוניות מס פיקטיביות.
שופטי העליון הפכו את החלטת ביהמ"ש המחוזי ,שהורה למנהל מס ערך מוסף לאפשר ניכוי
כאמור ביחס לעסקאות אמיתיות שבוצעו על ידי החברה בפועל.

לראשונה בעולם :אתר  Airbnbידווח לרשויות המס על הכנסות בעלי
דירות בדנמרק
אתר שיתוף הדירות  Airbnbהגיע להסכם עם מדינת דנמרק על פיו האתר ידווח ויעביר באופן
אוטמטי לרשויות המס בדנמרק את נתוני העסקאות שבוצעו דרכו בדנמרק .זהו הסכם ראשוני
בסוגו אשר מצריך את אישור הפרלמנט בדנמרק.
על פי ההסכם ,בעלי נכסים יוכלו להשכיר נכסים במשך  70יום בשנה לכל היותר .בנוסף  ,ההסכם
גם מעניק פטור ממס על הכנסות שנתיות של עד  40אלף כתר דני ) 6,350דולרים( מהשכרת
נכסים.
המטרה של הרשויות בדנמרק היא לעודד את כלכלת השיתוף תוך כדי הסדרת המיסוי בארצנו .כך
טען שר המיסוי במדינת דנמרק.

בעל עסק ,איך תעבוד נכון מול הבנק? מאת חן שבתאי ) (MBAמומחה
למימון עסקים
בעל עסק ,איך תעבוד נכון מול הבנק?
*ההנחיות מנוסחות בלשון זכר ,אך כמובן שפונות גם לנשים!
 .1כשיש בעיה תציף אותה מראש ותציע פתרונות.
• אל תדחה דברים לדקה ה־90
 זה עלול להיות יקר מדי )הבנק יבין שאתה במצוקה וייגבה ריבית אימתנית( ומאוחר
מידי.
• גש לבנק עם תכנית עסקית ותזרים מזומנים עתידי.

• גש לבנק עם תכנית עסקית ותזרים מזומנים עתידי.
 .2עבוד עם  2בנקים:
אל תהיה תלוי רק בבנק אחד .עבודה עם  2בנקים עוזרת להקטין עלויות ולגייס יותר אשראי.
 .3הפרד את החשבון העסקי והפרטי:
עדיף לנהל את החשבון הפרטי בבנק אחר כדי שלא יפגע באובליגו העסקי .הבנקים מסתכלים
על אובליגו משותף.
 .4תהיה אמין ותקיים הבטחות:
אל תבטיח לבנק דבר שלא תוכל לקיים ,בפעם הבאה הוא לא יאמין לך.
 .5לצאת מהמסגרת זה טוב ,אבל ...לא מול הבנק שלך:
קבל אישור למסגרות אשראי רק אם המצב בעסק מאפשר זאת .כשהמצב קשה הבנק לא יאפשר
מסגרות נוספות.
 .6תתמקח ,תתווכח ,נהל מו"מ:
תמיד תנהל מו"מ על ריביות ועמלות ,התמקד בדברים המהותיים.
.7דרוש הנחה מהבנק:
דרוש הנחה קבועה מהבנק  לרוב ,הטבה של ) 50%תבקש מסמך המתאר את ההטבות(.
 .8דבר עם הבנקאי שלך:
צור תמיד קשר עם הבנקאי לפני שהוא יוצר קשר איתך.
 .9קח הלוואה חכמה:
בדרך כלל עדיף לקחת הלוואה על מסגרות
אשראי )המחירים יותר אטרקטיביים(.
 .10תפנה לקרנות סיוע:
תבדוק תמיד מה מציעות קרנות הסיוע)ערבות מדינה,הקרן להלוואות ללא ריבית וכו' (...לקרנות
הסיוע יתרונות רבים :ההלוואות לא "יושבות" על האובליגו ,בטחונות נמוכים ,ריבית אטרקטיבית,
פריסה לז"א.
 .11פותח עסק חדש? מרחיב את פעילות העסק?
גם אם יש לך הון עצמי מספק לפעילות החדשה ,מומלץ לפנות לבנק או לקרנות סיוע ולקבל
מסגרות עו"ש או הלוואה .למה בעצם? הסיבה פשוטה :לפני שמתחילים את הפעילות
החדשה הרבה יותר קל לקבל אשראי כי אפשר להציג לבנק את התחזיות שלנו לעתיד ,וכמובן
שמדובר בתחזיות טובות אחרת לא היינו מתחילים בפעילות החדשה .יחד עם זאת ,אם
הפעילות החדשה לא תתחיל כמצופה ותצטרך את עזרת הבנק הוא יבקש לראות נתונים קיימים
של
הפעילות החדשה ולא יסתפק בתחזיות .לכן ,עדיף מלכתחילה לבוא עם ביטחון כלכלי מהבנק
מאשר לממן הכל בעצמך ולקחת סיכון שאם יהיו קשיים ,הבנק לא יוכל לעזור.
 .12הכי חשוב:
בדוק פעם בשנה את האובליגו והבטחונות במערכת הבנקאית:
תמיד יש מה לשפר :ניתן להוזיל ריביות בצורה משמעותית ,לפרוע הלוואות כנגד פקדונות וכך
לחסוך ריביות משמעותיות ,לפרוס הלוואות לזמן ארוך יותר ,להקל על התזרים החודשי של
העסק ואם צריך גם להגדיל את האובליגו ללא הוספת בטחונות.
אודות הכותב:
חן שבתאי הוא הבעלים של צמיחה
פיננסית ,בוגר תואר ראשון בחשבונאות ותואר שני ) (MBAבמנהל עסקים.
לחן ניסיון של  15שנים בתחום האשראי לעסקים מתוכם 4 ,שנים בבנק לאומי כראש צוות אשראי
עסקי ו־ 4שנים
בבנק הבינלאומי בהנהלה המרכזית.
בעל ניסיון בכתיבת מאות בקשות אשראי ותכניות עסקיות .חבר לשכת היועצים העסקיים בישראל.
חבר בוועדת הכלכלה של ל.ה.ב )ארגון הגג של העצמאיים(.

בבנק הבינלאומי בהנהלה המרכזית.
בעל ניסיון בכתיבת מאות בקשות אשראי ותכניות עסקיות .חבר לשכת היועצים העסקיים בישראל.
חבר בוועדת הכלכלה של ל.ה.ב )ארגון הגג של העצמאיים(.
יועץ מוסמך מטעם משרד התעשייה והמסחר .יועץ מוסמך מטעם משרד הקליטה.
בשנים האחרונות חן מנצל את הידע הרב שצבר במערכת הבנקאית על מנת לסייע לבעלי עסקים
לעבוד נכון מול המערכת
הבנקאית.

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"
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דוד בן יעקב  ,רואה חשבון
השקמה  ,5/10קרית אונו 55458
טלפון 035351717
פקס 035344061
דוא"ל david@dbycpa.co.il
אתר www.dbycpa.co.il

להתראות בניוזלטר הבא...

