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עדכונים מהרשויות
לקוחות יקרים,
מצורפים עדכונים לחודש מרץ .
בברכה ,
דוד בן יעקב,
רואה חשבון .

הארכת חופשת הלידה מ 14-שבועות ל 15-שבועות
הכנסת אישרה סופית את הארכת חופשת הלידה שבעדה משולמים דמי לידה
מ 14-שבועות ל 15-שבועות.
לגבר תינתן אפשרות לצאת לשבוע חופשת לידה במהלך תקופת הלידה
וההורות של אשתו ובמקביל אליה וזאת אם בת זוגו וויתרה על תשלום דמי
הלידה בעד השבוע ה 15-לתקופת הלידה וההורות שלה .במצב כזה בת הזוג
תהיה רשאית לשוב לעבודתה או לשהות בחופשה ללא תשלום – הכל לפי
בחירתה.
החוק יחול על כל מי שילדה מתאריך ה ,01.01.2017-אולם דמי הלידה בעבורם
ישולמו החל מה.01.06.2017-
להודעה המלאה מאתר הכנסת

אושר סופית :הסדרת חוק מוסר התשלומים לספקים במשק
הכנסת אישרה סופית את הצעת חוק מוסר תשלומים לספקים ,התשע"ז.2017-
נקבעו מועדי התשלום המקסימאליים לספקים ,בעד ביצוע עבודה ,מתן שירות או
מכירת נכס לפי הפירוט הבא:

*משרדי הממשלה ורשויות המדינה – תוך  45ימים מיום המצאת החשבון או
לא יאוחר מ 30000-ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון ,אלא אם כן,
מדובר בעבודות בניה הנדסאיות ואז מועד התשלום המקסימאלי הוא בתוך 85
ימים מיום המצאת החשבון ,או לא יאוחר מ 70-ימים מתום החודש שבו הומצא
החשבון.
*רשויות מקומיות – תוך  45ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון ,ואם
מדובר בעבודות בניה הנדסאיות  -בתוך  80000ימים מיום המצאת החשבון.
כמו כן ,מוצע מנגנון לטיפול במקרים שמקור הכספים לתשלום לספק אינו הרשות
המקומית אלא המדינה לדוגמא .גופים הנתמכים או מתוקצבים על ידי המדינה,
כגון מוסדות להשכלה גבוהה או גופים שהוקמו מכוח דין  -תוך  45ימים מתום
החודש שבו הומצא החשבון ,אך הם רשאים ,באישור המנהל הכללי ,לקבוע
בחוזה מועד אחר לתשלום ,בתנאי שהדבר נדרש בשל אופייה המיוחד של
ההתקשרות או שהוא אינו מועד בלתי הוגן באופן חריג.
*עסקים פרטיים  -תוך  45ימים מתום החודש שבו הומצא להם החשבון ,אך
הם רשאים לקבוע בחוזה מועד אחר לתשלום ,בתנאי שהדבר נדרש בשל אופייה
המיוחד של ההתקשרות או שהוא אינו מועד בלתי הוגן באופן חריג .כמו כן מוצע
כי תמורה שלא שולמה עד למועד התשלום המקסימאלי תשולם לספק בתוספת
הפרשי הצמדה וריבית ,ובחלוף  30ימים מהמועד האמור ,תישא התמורה לספק
ריבית פיגורים.
כרגע מוחרגים מהחוק קופות החולים ובתי החולים.
מתי יכנס החוק לתוקף?
החוק יכנס לתוקף עבור כלל המשק  3חודשים מיום פרסום החוק ברשומות.
למעט רשות מדינה ,משרד ממשלתי ,המועצה להסדר ההימורים בספורט,
מפעל הפיס ורשויות מקומיות  4חודשים מיום פרסום החוק ברשומות.
להודעה המלאה מאתר הכנסת

נדחה מועד הדיווח לרשות המסים על פי חוק מיסוי ריבוי נכסים

נדחה מועד הדיווח לרשות המסים על פי חוק מיסוי ריבוי נכסים מתאריך ה-
 31.03.2017לתאריך ה .30.06.2017 -עד למועד זה יהיה על בעלי שלוש
דירות ומעלה להגיש הצהרה לרשות המסים עם פירוט נכסיהם.
להודעה המלאה של רשות המיסים

המוסד לביטוח לאומי לגבות ממעסיק שלא דיווח ו/או שלא שילם
את דמי הביטוח
בתאריך ה 1.7.17-ייכנס לתוקפו תיקון בחוק הביטוח הלאומי ,לפיו יהיה רשאי
המוסד לביטוח לאומי לגבות ממעסיק שלא דיווח ו/או שלא שילם את דמי
הביטוח הלאומי עבור עובדו ,החזר קצבאות ששולמו וישולמו לעובד
להודעה המלאה מאתר הביטוח הלאומי

ביהמ”ש :חישוב שווי שימוש ברכב  -רק לפי תקנות מס הכנסה
על פי פסק דין שהתקבל בבית המשפט המחוזי בחיפה בתאריך ה-
 ,15.03.2017קבע בית המשפט כי יש לחשב את שווי השימוש ברכב אך ורק
לפי תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) התשמ"ז –  1987בלבד ולא על פי
שימוש בתוכנת  Save Taxלצורך חישוב השווי .יש לציין שלא מדובר בפס"ד
אחרון בעניין.
למאמר של עו"ד ורו"ח רמי אריה בנושא

בית הדין הארצי לעבודה  :החתמת שעון נוכחות ביומטרי במקום
העבודה עלולה לפגוע בפרטיותו של העובד
בפסיקה דרמטית של בית הדין הארצי לעבודה ,פסק בית הדין הארצי כי
החתמת שעון נוכחות ביומטרי במקום העבודה עלולה לפגוע בפרטיותו של
העובד.
להתראות בניוזלטר הבא

