סוף יולי תחילת אוגוסט 2019

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

עדכון כתובות למשלוח דואר בהתאם לחוק עדכון כתובת התשס"ה – 2005

1.במסגרת יישום חוק הכתובות ברשות המסים ,הודיעה רשות המסים כי החל מתאריך ה,11.07.2019-
מכתבים מרשות המסים שמיועדים לעצמאים ,בעלי שליטה ויחידים ישלחו לכתובת המעודכנת ברשות
האוכלוסין במשרד הפנים ולא לכתובת הרשומה במרשמי רשות המסים ,וזאת בהתאם לחוק עדכון כתובת
התשס"ה ( 2005-להלן "החוק") .חוק זה אינו חל על משלוח דואר לתאגידים .

2.בהתאם להוראות החוק ,מי שלא הודיע לרשות האוכלוסין על כתובתו למשלוח דואר ,יראו את כתובת
המגורים הרשום במרשם האוכלוסין ,לכתובתו למשלוח דואר והמכתבים יישלחו לכתובת זו .
3.במקרה בו הכתובת למשלוח דואר או כתובת המגורים הרשומות במרשם האוכלוסין אינן מעודכנות או שחל
שינוי בהן ,יש לעדכן אותן באתר רשות האוכלוסין
בכתובת https://www.gov.il/he/service/changing_addressאו באחת מלשכות השירות של רשות
האוכלוסין ברחבי הארץ.

חוק הפקסים

החל מתאריך ה 25.07.2019-גופים ממשלתיים וציבוריים יהיו חייבים לאפשר לציבור לפנות אליהם גם במייל
ולא רק בפקס .החוק החדש יחול על גופים ממשלתיים וציבורים כגון ביטוח לאומי ,רשות המסים ,בתי חולים,
עיריות ,תאגידים ששייכים לרשויות (כמו תאגידי המים) ,קופות חולים ,בתי המשפט ,משטרה ,שירותי כבאות
ועוד.

רשות המסים דרשה מהבנקים להעביר מידע על תשלומים באפליקציות התשלומים

רשות המסים פנתה לשלושת הבנקים בישראל המפעילים אפליקציות תשלומים (פייבוקס ,ביט ופפר פיי)
בבקשה להעביר מידע על לקוחות שקיבלו כספים דרך האפליקציות למעלה מ־ 500פעמים באותה שנה או
לקוחות שהיו להם מעל  300פעולות לקבלת תשלום וסכומן הכולל עלה על  50אלף בשנה.

תקרת הוצאות מותרות בעסק בשנת  - 2019רשימה נבחרת

דמי הבראה
עובדים שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות במקום עבודתם ,זכאים לדמי הבראה בהתאם לוותק שצברו
במקום עבודתם .
ניתן לשלם את דמי ההבראה ב 3-דרכים  :בתשלום אחת לשנה ,בתשלומים חודשיים ,או על-ידי מימון של

נופש (במקום תשלום דמי ההבראה) .
דמי ההבראה משולמים לרוב כתוספת לאחת המשכורות של חודשי הקיץ (יוני  -ספטמבר).
גובה דמי ההבראה הוא  378ש"ח ליום במגזר הפרטי (החל מיולי  2014ואילך).
מספר ימי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד במקום העבודה.

הטבות מס לישובים לשנת 2019
ביום  14.01.2019פורסמו הנחיות רשות המסים למתן הטבות מס בישובים לשנת  .2019לאחרונה ,בהתאם
להוראות סעיף  38לחוק יסוד הכנסת ,הוארך תוקפן של הטבות אלו עד . 01.01.2020
לחוזר רשות המסים בנושא

פורסמה החלטת מיסוי בנושא העברת מניות מחברה זרה לחברה תושבת ישראל בהתאם
להוראות סעיף 104ב(ו) לפקודת מס הכנסה
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בנושא העברת מניות מחברה זרה לחברה תושבת ישראל בהתאם
להוראות סעיף 104ב(ו) לפקודת מס הכנסה .
להחלטת המיסוי

קידום גישה לחשבוניות וקבלות באמצעות סריקת  QRקוד

רשות המסים מקדמת מהלך שיאפשר גישה למידע ומסמכים באמצעות סריקת קוד פשוטה.
רשות המסים פרסמה המלצות להטמעת קוד  QRבמסמכי הנהלת חשבונות ,שיאפשר שליפת מידע באופן
דיגיטלי .המלצות אלו צפויות להקל משמעותית על לקוחות וספקים בניהול מערכת החשבונות שלהם .
ההמלצות החדשות ,מציעות שילוב המידע הכלול במסמכים באמצעות קוד  QRשיודפס על גבי המסמך,
לאפשר בכך לכל מי שמקבל מסמכים לשלוף את המידע בצורה דיגיטלית ,ולסרוק אותו בקלות לתוך מערכת
החשבונות שלו.

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 OFFICE -ניהול 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"

https://www.businessport.co.il/

דוד בן יעקב  ,רואה חשבון
השקמה  ,5/10קרית אונו 55458
טלפון 03-5351717
פקס 03-5344061
דוא"לdavid@dby-cpa.co.il
אתרwww.dby-cpa.co.il
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