סוף דצמבר 2018

עלון עדכונים מהרשויות
לקוחות יקרים,
בתאריך ה 01.01.2019יכנס לתוקפו חוק הצימצום בשימוש במזומן.
מצ"ב הסבר על הוראות החוק.
בברכת שנת עסקים מוצלחת,
דוד בן יעקב,
רואה חשבון.

הוראות החוק לצמצום השימוש במזומן שיכנס לתוקף בתאריך
ה01.01.2019

החוק לצמצום השימוש במזומן יכנס לתוקף בתאריך ה .01.01.2019להלן עיקרי החוק:
הוראות החוק באשר לעוסק :
• לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן בעסקה מעל .₪ 11,000
• לא יקבל תשלום במזומן מתייר בעסקה מעל .₪ 55,000
• לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה ,תרומה ,או הלוואה בסכום העולה על .₪ 11,000
חריג :ההגבלה לא תחול על הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח.
• לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום העולה על .₪ 50,000
• לא ייתן ולא יקבל תשלום בשיק עבור :עסקה  /שכר עבודה /תרומה /הלוואה /מתנה ,בלי ששם
מקבל התשלום נקוב בשיק ,כנפרע או כנסב ,לפי העניין.

• לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום העולה על .₪ 50,000
• לא ייתן ולא יקבל תשלום בשיק עבור :עסקה  /שכר עבודה /תרומה /הלוואה /מתנה ,בלי ששם
מקבל התשלום נקוב בשיק ,כנפרע או כנסב ,לפי העניין.
• לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב ,בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.
• עוסק יתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם תשלום או קיבל תקבול.
הוראות החוק באשר לעו"ד ורו"ח :
הגבלות על רו"ח ועו"ד במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח
• מעל  ₪ 11,000מעוסק )במסגרת עסקו ( ,לכל שירות עסקי.
• מעל  ₪ 50,000מאדם שאינו עוסק ,לכל שירות עסקי.
"שירות עסקי" כל אחת מהפעולות הבאות:
 קנייה ,מכירה או חכירה לדורות של נכסי דלא ניידי.
 קנייה או מכירה של עסק.
 ניהול נכסי הלקוח ,ובכלל זה ניהול כספים ,ניירות ערך ונכסי דלא ניידי ,וכן ניהול חשבונות של לקוח
בתאגיד בנקאי או באחד מהגופים המנויים בפרטים  14ו 6לתוספת השלישית של חוק איסור
הלבנת הון ,תש"ס.2000
 קבלה ,החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד.
 הקמה או ניהול של תאגיד ,עסק או נאמנות לאחר.

הוראות החוק באשר לאדם שאינו עוסק:
• לא יקבל )מעוסק וגם מאדם שאינו עוסק( תשלום במזומן בעסקה מעל .₪ 50,000
• לא ייתן תשלום במזומן לעוסק ,בעבור עסקה במהלך עסקו של העוסק ,כשמחיר העסקה גבוה מ
 11,000ש"ח.
• לא ייתן תשלום במזומן לאדם שאינו עוסק ,בעבור עסקה ,כשמחיר העסקה גבוה מ 50,000
ש"ח.
• לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה ,כתרומה ,או כהלוואה בסכום הגבוה מ 11,000
ש"ח.
• לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום הגבוה מ ₪ 50,000
• לא יקבל תשלום בשיק בסכום העולה על  ₪ 5,000בעבור עסקה  /שכר עבודה  /תרומה /הלוואה/
מתנה ,בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב ,לפי העניין.
• לא ייתן לעוסק ,במסגרת עסקו ,תשלום בשיק בעבור עסקה  /שכר עבודה /תרומה /הלוואה/
מתנה ,בלי ששם העוסק נקוב בשיק כנפרע או כנסב ,לפי העניין.
• לא ייתן לאדם שאינו עוסק תשלום בשיק בסכום העולה על  ₪ 5,000בעבור עסקה  /שכר עבודה/
תרומה /הלוואה /מתנה ,בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב ,לפי העניין.
• לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב ,בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.
הוראות החוק באשר לתייר :
• לא ייתן תשלום במזומן לעוסק עבור עסקה מעל  55,000ש"ח.
• לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה ,כתרומה ,או כהלוואה בסכום העולה על 11,000
ש"ח.
• לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום העולה על .₪ 50,000
• לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב ,בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.
סייגים להגבלות על השימוש במזומן :
ההגבלות על השימוש במזומן לא יחולו בין קרובי משפחה ,למעט תשלום במזומן עבור שכר עבודה.
קרוב משפחה הוא – בן זוג ,הורה ,הורה הורה ,בן ,בת ,אח ,אחות וילדיהם ,נכד או נכדה ובני זוג
של כל אחד מאלה וכן כל אדם אחר הסמוך על שולחנו.
לחוזר המלא של רשות המסים בנושא

דחיית מועד הדיווח המקוון של הפקדה לקופות גמל לעסקים עד עשרה
עובדים בשנה
בשורה לעסקים הקטנים – בהמשך לפניית לשכת רואי חשבון הוחלט לדחות בשנה את החלת

עובדים בשנה
בשורה לעסקים הקטנים – בהמשך לפניית לשכת רואי חשבון הוחלט לדחות בשנה את החלת
הדיווח המקוון של הפקדה לקופות גמל לעסקים עד עשרה עובדים.
עבור מעסיקים בין  10ל 20עובדים תחל חובת הדיווח מתאריך ה.01.01.2019

רשות המסים דחתה בשלושה חודשים את גביית המע"מ על טיפים
במסעדות
בית הדין הארצי לעבודה פסק בחודש מרץ השנה כי התשרים )"טיפים"( שמקבלים מלצריות
ומלצרים במסעדות ובבתי הקפה ייחשבו כחלק משכר עבודתם של המלצרים במסעדות .עלמנת
לתת למחוקק שהות להסדיר את הנושא בדרך אחרת ,הורו השופטים כי ההסדר החדש ייכנס
לתוקפו ביחס לכלל המשק ב 1בינואר .2019
מתאריך ה 01.01.2019ירשמו הטיפים כהכנסה עבור המלצרים וישולמו בגינם מס הכנסה,
ביטוח לאומי והפרשות פנסיוניות.
המעביד יהיה זכאי לקבל מתוך הטיפים את ההוצאות הסוציאליות הכרוכות בשכר המלצרים.
לגבי גביית המע"מ על הטיפים  רשות המסים הודיעה כי ההחלטה על אופן גביית מע"מ על
טיפים למלצרים במסעדות יידחה לחודש אפריל  ,כאשר בחודשים הקרובים תימשך הבחינה
על ידי גורמי המקצוע.

כל מה שאתם צריכים לדעת כאשר אתם משקיעים בנדל"ן בחו"ל
אתם תושבי ישראל והפקתם הכנסה מנדל"ן מניב בחו"ל ?
להלן סקירה קצרה על חובת הדיווח והביטי המס החלים על השקעה בחו"ל בנכס מניב שבוצעה
באופן פרטי.
לאחר שמצאתם נכס פוטנציאלי ,סקרתם עליות רכישה ומימון ורכשתם את הנכס הגיע הרגע לשים
לב לחובות המוטלות עליכם בעקבות השקעה זו!
כל מה שאתם צריכים לדעת כאשר אתם משקיעים בנדל"ן בחו"ל.
מאת יועצת המס ג'נט סורי.
לקריאה לחץ כאן

הר הכסף  מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים ,פוליסות לביטוח חיים
וחשבונות בנק
לקראת סוף שנת המס וההפקדות לקופות השונות ,שימו לב האם קיימים חסכונות פנסיונים או כל
חיסכון אחר בבעלותכם ששכחתם מקיומם או שאינכם זוכרים היכן הם נמצאים.
לאיתור הכספים האבודים יש להיכנס לקישור המצורף של "הר הכסף"  שהינו מנוע לאיתור
חסכונות פנסיוניים ,פוליסות לביטוח חיים וחשבונות בנק שהושק על ידי משרד האוצר.
)שימו לב! מנוע החיפוש מוגבל ל 10חיפושים בלבד לכל מספר תעודת זהות(.
לאתר הר הכסף

רשות המסים מקלה בביצוע עסקאות למכירת מניות בעלות תמורות
מותנות
רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי אשר מטרתו להקל על ביצוע עסקאות )בעיקר בתחום

מותנות
רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי אשר מטרתו להקל על ביצוע עסקאות )בעיקר בתחום
ההייטק( בהן התמורה אינה וודאית במועד העסקה והיא תיקבע בהתאם לביצועי החברה
הנרכשת בשנים הבאות.
לחוזר מאתר רשות המסים

אושר בטרומית :ביטוח זכויות לעצמאי שעיקר הכנסתו מעסק שמצוי
בפשיטת רגל
מוצע לקבוע במסגרת חוק הביטוח הלאומי ,כי עצמאי שהתקשר בחוזה עם מזמין עבודה או שירות
ועיקר הכנסתו באותה תקופה מקורה בהתקשרות עם אותו מזמין ,ואותו מזמין פשט רגל או שניתן
לו צו לפירוק ,יהיה זכאי לגמלה בגובה סכום שכר עבודתו הממוצע בחצי השנה שקדמה להכרזה
על פשיטת הרגל או הפירוק.
להודעה המלאה מאתר הכנסת

פיצוי העסקים והעובדים בדרום – 2018/2019
ועדת הכספים אישרה את מתווה הפיצויים לעסקים באזור הדרום ועוטף עזה
המתווה מציע מסלולי פיצויים בגין נזקים עקיפים שנגרמו לעסקים ביישובי הדרום ועוטף עזה )כפי
שמפורטים בתקנות(:
מסלול מחזורים לענף הדבורים  לתקופה מיום  1.5.18ועד .28.2.19
מסלול מחזורים לענף התיירות הכפרית  לתקופה מיום  1.5.18ועד .30.4.19
מסלול שכר לענפי המסחר ,התעשייה ,השירותים ,החקלאות ,התיירות והדבורים – לתקופה מיום
 1.5.18עד .28.2.19
להודעה המלאה מאתר הכנסת

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה
רשות המסים פרסמה לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת המס .2018
לחוזר 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
שירותי   FAMILY OFFICEניהול נכסים למשפחות והעברת נכסים בין
דורות
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...

