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עדכונים לסוף חודש פברואר 2018
לקוחות יקרים,
מצ"ב עדכונים לסוף חודש פברואר .2018
בברכה,
דוד בן יעקב,
רואה חשבון.

הטבות הגדלת נקודות הזכות להורים לילדים יהפכו קבועות
הטבות המס שהורים לילדים נהנים מהם מאז השנה שעברה יהפכו להטבות קבועות ,כך סוכם
בוועדת הכספים 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.
להודעה המלאה מאתר הכנסת

ביטוח לאומי יכיר באמנים כשכירים ללא אישור השר
עד כה להכרה באמן על פי סעיף  6לחוק הביטוח הלאומי כעובד שכיר נדרשו שני תנאים:
 .1הסכם בכתב בין האמן למעסיק מראש ולתקופה של שלושה חודשים או לסדרה של חמש
הופעות.
 .2אישור ההסכם על ידי שר העבודה והרווחה לאחר התייעצות עם מועצת הביטוח הלאומי.
כעת ,לאחר תיקון הצו ,אמן יוכל להיות מוכר כעובד שכיר על פי חוק הביטוח הלאומי על פי המפורט
מעלה ללא אישור מהשר ,ויהיה זכאי למלוא הזכויות הסוציאליות בביטוח לאומי.

מעלה ללא אישור מהשר ,ויהיה זכאי למלוא הזכויות הסוציאליות בביטוח לאומי.

תזכורת  :תשלום אגרה שנתית לרשם החברות
אגרה שנתית מופחתת למשלמים בחודשים ינוארפברוארמרץ.
למשלמים עד תאריך ה 1120  31.03.2018ש"ח.
למשלמים לאחר תאריך זה   1488ש"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

אושר לקריאה שנייה ושלישית :עובדים יוכלו לעבוד שעות נוספות
במקרים רבים יותר
ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להרחבת
העילות בהן ניתן להתיר העסקת עובדים בשעות נוספות.
בין היתר נקבע כי:
* עובד יוכל לעבוד  16שעות נוספות בשבוע ,במקום  15כיום.
* שר העבודה והרווחה יוכל להתיר העסקת עובדים בשעות נוספות ב"טעמים הקשורים בצורכי
הכלכלה והמשק ,או מטעמים ייחודיים הקשורים בצורכי סוג עבודה מסוים ,מקום עבודה מסוים ,או
ענף עבודה מסוים.
* שר העבודה והרווחה יוכל להתיר העסקת עובדים בשעות נוספות במצבי חירום ,כמו אירוע אסון
המוני ,גיוס כוחות מילואים מורחב ,מצב מיוחד בעורף.
* ניתן יהיה להעסיק עובד במשמרות לילה ב 7מתוך  14ימי עבודה ,במקום  7מתוך  21כיום.
להודעה המלאה מאתר הכנסת

ועדת הכלכלה אישרה לקריאה ראשונה :הצגת מחירים שלא ניתן לשלם
במזומן – כמו  – 9.99תיאסר
ועדת הכלכלה של הכנסת ,אישרה לקריאה ראשונה את ההצעה לתקן את חוק הגנת הצרכן
ולאסור על הצגת מחירי מוצרים שלא ניתן לשלם באמצעות מטבעות שבמחזור ,כמו למשל מחירים
כגון  49.99שלרוב בתשלום במזומן מעוגלים ל 50שקלים.
להודעה המלאה מאתר הכנסת

ועדת הכספים :נבטל את שומות המס שהוטלו על חברות שהעסיקו

להודעה המלאה מאתר הכנסת

ועדת הכספים :נבטל את שומות המס שהוטלו על חברות שהעסיקו
מבקשי מקלט
רשות המסים נעתרה לבקשת ועדת הכספים ודחתה בחודשיים את המועד האחרון להסדרת
חובות עבר של עסקים בגין העסקת מבקשי מקלט.
בנוסף  ,הוסיף ראש ועדת הכספים כי הוא מורה ליועצת המשפטית לוועדה להתחיל בניסוח הצעת
חוק שתבטל לחלוטין את ההיטל על העסקת עובדים זרים.
להודעה המלאה מאתר הכנסת

העברת הדיווח על רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ לדיווח המפורט
נקבעו כללים חדשים אשר יאפשרו למדווחים במסגרת הדיווח המפורט ,שיעמדו בתנאים שייקבעו,
לדווח על מכירות ורכישות מהרש"פ במסגרת הדיווח המפורט.
להודעה המלאה מאתר רשות המסים

רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר המבהיר את עמדתה באשר לסיווג
הכנסה מהשכרת דירות מגורים לאור פסק הדין בעניין לשם ובירן
רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר המפרט את השיקולים לאורם יש לבחון את סיווג ההכנסה
מהשכרת דירות למגורים כהכנסה מעסק לעומת הכנסה פאסיבית לאור שני פסקי דין בעניין )לשם
ובירן( שהתקבלו לאחרונה בבית המשפט העליון.
על פי עמדת רשות המסים:
* הכנסה מהשכרה של  10דירות מגורים ומעלה תסווג כהכנסה מעסק.
* הכנסה מהשכרה של עד  5דירות מגורים תיחשב כהכנסה פאסיבית.
* השכרה של למעלה מ 5דירות מגורים ופחות מ 10דירות תיבחן בהתאם למבחנים השונים
שהובאו בחוזר ועל פיהם יוכרע אופייה כהכנסה מעסק או כהכנסה פאסיבית.
להודעה המלאה מאתר רשות המסים

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

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...

