סוף מרץ 2018

עדכונים לסוף חודש מרץ 2018
לקוחות יקרים,
מצ"ב עדכונים לסוף חודש מרץ . 2018
בברכת חג פסח כשר ושמח,
דוד בן יעקב ,רואה חשבון .

שבוע העבודה בישראל יתקצר בשעה
שר העבודה והרווחה חתם על צו ההרחבה שמחיל על כלל המשק את קיצור שבוע העבודה בשעה מ-
 43שעות בשבוע ל 42-שעות בשבוע החל מתאריך ה 01.04.2018-ללא הפחתה בשכר .צו ההרחבה
הינו המשך של ההסכם הקיבוצי כללי שנחתם לפני כשנה בין יו"ר ההסתדרות לבין יו"ר נשיאות
הארגונים העסקיים.
השינוי צפוי להיכנס לתוקף כבר בתחילת החודש בתאריך ה 1-באפריל .2018
כנגזרת מצו ההרחבה ,השכר השעתי יחושב מעתה על בסיס של  182שעות עבודה לחודש ,במקום
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מליאת הכנסת אישרה את החוק לצמצום השימוש במזומן
הצעת החוק צמצום השימוש במזומן ,אושרה סופית בקריאה שניה ושלישית על ידי מליאת הכנסת .
הצעת החוק נועדה לסייע במאבק בהון השחור ,בפשיעה הכלכלית ובהלבנת הון .
עיקרי החוק :
1.כל עסקה של יותר מ 11,000-שקל (אם מדובר בבעל עסק) או  50,000שקל (אם מדובר במי שאינו

בעל עסק) ,אין לשלם במזומן.
2.בעסקאות שמחירן עולה על הרף שנקבע ניתן יהיה לשלם עד  10%ממחיר העסקאות במזומן ,אך
לא יותר מהסכום שנקבע כרף.
3.מגבלות המזומן על עסקה לעוסק יחולו גם על שכר עבודה ,הלוואה ,תרומה ומתנה (מתנה במגבלה
של  50אלף) .חריג למגבלות -תשלום במזומן בין קרובים ,למעט שכר עבודה.
4.הפרת האיסור על ביצוע עסקאות במזומן מעל לסף שהוגדר ,תיקבע כעבירה פלילית שבגינה יוטל
קנס מנהלי או עיצום כספי לעוסק.
5.כל עסקה מעל לסכום המגבלה תבוצע באמצעות צ'קים ,העברה בנקאית ,כרטיסי חיוב מיידים
וכרטיסים נטענים.
6.בנוגע לתיירים המבקרים בישראל ,סכום המגבלה בעסקה בה תייר רוכש נכסים או שירותים מעוסק
בישראל יהיה ( ₪ 55,000פי .)5
7.הגבלת השימוש בצ'קים  -צ'קים סחירים משמשים תחליף למזומן ,על כן ,יחולו עליהם מגבלות
דומות .בהתאם להצעת החוק .
8.לא ניתן יהיה לפרוע צ'ק שסכומו עולה על  ₪ 10,000שהוסב יותר מפעם אחת ,ובתנאי שכל פרטי
המסב /נסב יפורטו .בנוסף ,תיאסר הוצאת צ'קים ללא רישום שם המוטב ,וללא פרטי המסב בעת
הסבה.
9.כמו כן ,נקבע בהוראת שעה לשלוש שנים כי איסור השימוש במזומן לא יחול על עסקאות של אזרח
ישראלי עם פלסטיני תושב השטחים .יחד עם זאת ,במקרים בהם העסקה הינה בסכום העולה על
 ₪ 50,000תחול חובת דיווח על הישראלי המבצע את העסקה לרשות לאיסור הלבנת הון.
10.תחולת החוק היא מינואר  ,2019יחד עם זאת ,במהלך תשעת החודשים הראשונים ,מכניסת החוק
לתוקף ,יינתנו למפירים אזהרות ורק לאחר מכן יחלו בהטלת קנסות כקבוע בחוק.

תזכורת :תשלום אגרה שנתית לרשם החברות
אגרה שנתית מופחתת למשלמים בחודשים ינואר-פברואר-מרץ.
למשלמים עד תאריך ה 1120 - 31.03.2018-ש"ח.
למשלמים לאחר תאריך זה  1488 -ש"ח.
בנוסף ,ניתן לשלם את האגרה השנתית של רשם החברות בסניפי הדואר ללא כל צורך בשובר אלא
באמצעות ציון מספר חברה/שותפות בלבד.
לתשלום האגרה השנתית באתר משרד המשפטים

הטבות הגדלת נקודות הזכות להורים לילדים יהפכו קבועות
הטבות המס שהורים לילדים נהנים מהם מאז השנה שעברה יהפכו להטבות קבועות ,כך סוכם
במסגרת דיוני חוק ההסדרים הנלווה לחוק התקציב לשנת  .2019אישה יולדת תוכל להמשיך לבחור כי
נקודת זיכוי אחת מתוך נקודות הזיכוי שחלות עליה בשל הילד בשנת הלידה תחול רק בשנה שלאחר
מכן ,לשם מקסום הטבת המס.

רשות המסים מאריכה את מתווה הקלות למעסיקים בעלי חוב בגין העסקת מסתננים

רשות המסים הודיעה כי תאפשר למעסיקים בעלי חוב בגין העסקת מסתננים להיכלל במתווה ההקלות
שהוצע להם עד ל .31.5.18-הארכה באה בעקבות פניות לרשות המסים ולאור חג הפסח.
כזכור ,בית המשפט העליון קיבל את עמדת רשות המסים וקבע כי על המעסיקים לשלם היטל העסקת
עובדים זרים בגין עובדים זרים שהם מסתננים .עוד הוסיף בית המשפט כי על הרשות לשקול
התחשבות בהטלת קנסות וריביות על המעסיקים.
לפיכך ,בתחילת נובמבר  2017הודיעה הרשות על מתווה הקלות הכולל ביטול מלוא הקנסות ,ביטול
 50%מהריבית שנצברה ופריסת החוב ל 36-תשלומים שווים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לתקופת
הפריסה .כמו כן ,על המעסיקים להתחייב על דיווח ותשלום ההיטל באופן שוטף ולאי מתן נקודות זיכוי
למסתננים לגבי כל השנים הרלוונטיות ומכאן ואילך.
להודעה המלאה מאתר רשות המסים

רשות שוק ההון מחייבת את החברות לשלוח המחאה לחוסכים בעלי חשבונות קטנים
בקרוב מאוד ,החל מחודש מאי השנה ,קופות הגמל ישלחו לכל חוסך שצבר עד  1350שקלים ,צ׳ק
הביתה בסכום החיסכון שלו!
דרך אגב ,כל חוסך שצבר עד  8000שקלים רשאי לפנות לקופת הגמל ולמשוך את כספי החיסכון שלו
בפטור ממס.
להודעה המלאה מאתר רשות שוק ההון וחיסכון
להתראות בניוזלטר הבא

