סוף פברואר 2019

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

סימולטור לחישוב הסכום המרבי המותר לתשלום במזומן

רשות המסים השיקה סימולטור לחישוב הסכום המרבי המותר לתשלום במזומן .הסימולטור
מאפשר לחשב מה הסכום המרבי המותר לתשלום במזומן בעסקה מסוימת .לשימושכם.
לסימולטור רשות המסים לחישוב הסכום המרבי המותר לתשלום במזומן
עיקרי החוק בנושא השימוש במזומן
בעסקאות עם עוסק
✔ בעסקה שסכומה עד  ₪11,000ניתן לשלם/לקבל את כל הסכום במזומן.
✔ בעסקה שסכומה גבוה מ  ₪11,000ניתן לשלם/לקבל במזומן  10%ממחיר העסקה או
 ,₪11,000לפי הנמוך מבינהם.
בעסקאות בין אנשים פרטיים
✔ בעסקה שסכומה עד  ₪50,000ניתן לשלם/לקבל את כל הסכום במזומן.
✔ בעסקה שסכומה גבוה מ  ₪50,000ניתן לשלם/לקבל במזומן  10%ממחיר העסקה או
 ,₪50,000לפי הנמוך מבינהם.

✔ בעסקה שסכומה עד  ₪50,000ניתן לשלם/לקבל את כל הסכום במזומן.
✔ בעסקה שסכומה גבוה מ  ₪50,000ניתן לשלם/לקבל במזומן  10%ממחיר העסקה או
 ,₪50,000לפי הנמוך מבינהם.

תשלום מופחת לרשם החברות למשלמים עד ה31.03.2019
לבעלי חברות או שותפויות ,ניתן לשלם תשלום מופחת לרשם החברות למשלמים עד
ה.31.03.2019
✔למשלמים עד לתאריך ה, 19.3.31תשלום מופחת בסך של ₪ .1133
✔למשלמים מתאריך ה 19.4.1תשלום בתעריף רגיל ,בסך של ₪ .1506
לתשלום אגרה שנתית לחברה או שותפות

סימולטור לחישוב מענק עבודה

רשות המסים פרסמה סימולטור לבדיקת זכאות וגובה מענק עבודה.
השנה ניתנו הטבות נוספות:
✔ השוואת גובה המענק לאב עובד לזה של אם עובדת )מענק בגובה .(150%
✔ תוספת למענק לשני הורים עובדים בגובה של עד .30%
✔ הגדלת טווח ההכנסה המזכה במענק.
הודעות בדבר הזכאות של מגישי הבקשות ישלחו במהלך חודש יוני .2019
ההטבות ניתנות במסגרת תוכנית נטו משפחה לבקשות שיוגשו בשנת ) 2019עבור שנת .(2018
הורה עובד? אם משכורתך החודשית הממוצעת בשנת המס  2018הייתה עד  6,955ש"ח לחודש
)או  ₪ 11,560להורה עובד חד הורי( ,שווה לבדוק.
לסימולטור רשות המסים לחישוב מענק עבודה

מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות לכנסת

לקראת הבחירות לכנסת העשרים ואחת שיתקיימו באפריל  2019פרסמה רשות המסים חוזר
מסודר בנושא מיסוי סוגי התשלומים עבור עבודה או שרות המתבצעים בתקופת בחירות .בחוק
מיסוי תשלומים בתקופת בחירות ,התשנ"ו 1996נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת
הבחירות.
הוראות הדין המיוחד אינן חלות על תשלומים שנעשו במהלך עסקו ,משלח ידו או עבודתו של
המקבל.

המקבל.
לחוזר המלא של רשות המסים בנושא מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות

הטבות המס להורים עם ילדים קטנים
הורים עובדים לילדים קטנים זכאים להטבות במס ,בין השאר באמצעות נקודות זיכוי .במסגרת
תכנית 'נטו משפחה' הוגדלו מספר נקודות הזיכוי להורים לילדים עד גיל  5והשוו ההטבות לאמהות
ולאבות .הפרטים המלאים בקישור למדריך הטבות במס להורים עובדים עם ילדים קטנים.
לחוזר המלא מאתר רשות המסים

רשימת המדינות בנות הדיווח אליהן ישראל תעביר מידע במסגרת ה
CRS
רשות המסים פרסמה את רשימת המדינות המשתתפות ורשימת המדינות בנות הדיווח אליהן
ישראל תעביר מידע במסגרת ה .CRSלהלן רשימת המדינות המשתתפות בהתאם לתקנות מס
הכנסה )יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסים,
התשע"ט–.(2019
לחוזר המלא 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
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...

