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עלון עדכונים מהרשויות
לקוחות יקרים,
עם סיום חופשת הלימודים,
אנו מאחלים שנת לימודים פורייה לכל התלמידים ,וחזרה נעימה לשגרה.
בברכה,
דוד בן יעקב  -רואה חשבון .

התראות מפני קנסות לעצמאים שלא הפקידו לפנסיה עבור הכנסותיהם לשנת המס
2018

בשבועות האחרונים נשלחו לעשרות אלפי עצמאים התראות מפני קנסות למי שלא הפקיד לפנסיה עבור
הכנסותיו בשנת המס . 2018
על פי חוק פנסיה חובה לעצמאים שנכנס לתוקף בשנת  ,2017עצמאים שלא יפקידו לקופת גמל לקצבה
וחלה עליהם חובת הפקדה בשנת מס זו ,יקבלו התראה מהמרכז לגביית קנסות בדואר רשום ולפיה אם
לא יפקידו את התשלומים כאמור ,בתוך  90ימים ממועד משלוח ההתראה יוטל עליהם קנס של  500ש"ח
בשל שנת המס שלגביה נשלחה ההתראה .
הקנסות יוטלו החל מ ,01.12.2019-בשל שנת המס .2018

רשות המסים תשנה את נוהל עיקולי החשבונות האוטומטיים

רשות המסים החליטה להיענות לבקשת ציבור המייצגים ,ולשנות את נוהל ביצוע פעולות העיקול
בחשבונות הבנק .
רשות המסים פרסמה מכתב התייחסות בנושא והבהירה כי מעתה ,לפני הטלת עיקול על חשבון הבנק
תינתן למייצג של הלקוח התראה מוקדמת באמצעות מערכת מחשוב אוטומטית.
לאחרונה ,מייצגים רבים התריעו על עיקול חשבונות הבנק של לקוחותיהם עוד בטרם קיבלו הלקוחות
מכתבי ההתראה .עיקולים אלו גרמו לעוגמת נפש רבה ולפגיעה מעשית בבעלי עסקים רבים.
כעת ,יקבלו המייצגים התראות לגבי חובות הלקוחות בטרם שלבי אכיפה ועיקול החשבון.

תשלום אגרה לעמותות

החל מינואר  2020יכנסו לתוקף תקנות חדשות שמחייבות גם עמותות בשנתיים הראשונות להתאגדותן או
בעלות מחזור הכנסות של עד  300,000ש"ח בתשלום אגרה .
⚫עלות האגרה . ₪ 150
⚫תעריף האגרה לשנת  2020ייקבע לפי המידע שיימצא במערכת רשם העמותות ביום .31.12.2019
⚫עמותה שתשלם את האגרה השנתית שלה עד תאריך ה 31.3.2020-תהנה מתשלום אגרה מופחת .
⚫שוברי האגרה לא ישלחו בדואר.
לתשלום האגרה באתר השירותים והמידע הממשלתי לחצו כאן:

הפיקוח על הבנקים הודיע על מהלך להפחתת העמלות לעסקים הקטנים והזעירים

החל מיום חמישי ,ה ,1.8.19-ומידי שנה ,ב ,1.3-יערכו הבנקים בדיקת כדאיות עבור העסקים הקטנים
(עסק עם מחזור פעילות שנתי עד  5מיליון ש"ח) ועבור העוסקים המורשים ,ויצרפו אותם באופן יזום
למסלול המשתלם עבורם .אותם לקוחות יקבלו הודעה בכתב וב -SMSעל שיוך חשבון העו"ש שלהם
לשירות המסלולים .
המסלול המורחב של העמלות הוא המתאים לרוב העסקים הקטנים והעוסקים המורשים .מסלול זה כולל
עד  50פעולות בערוץ ישיר (כלומר :באתר האינטרנט של הבנק ,באפליקציה ,מכשירים אוטומטיים ,עמדה
דיגיטלית בסניף וכו') ועד  10פעולות פקיד לחודש ,בתשלום חודשי קבוע שנע בין  20ש"ח ל  30 -ש"ח.
להודעה המלאה של בנק ישראל בנושא

הקלות בהליך מימוש הטבות מס לילדים עם נכות קשה :לא יצטרכו לעבור ועדה רפואית
לקבלת הטבות מס
רשות המסים והמוסד לביטוח לאומי קידמו מהלך לטובת ילדים עם נכות חמורה ולהוריהם ,לפיו ,עם
קביעת הזכאות לגמלת ילד נכה ע"י הביטוח לאומי ,ייקבע לילד גם שיעור הנכות .כך ניתן יהיה ליהנות
מהקלות במס ללא צורך להופיע שוב בפני וועדה רפואית .ההקלות הן לעניין פטור ממס להכנסותיו של
הילד עם הנכות ,פטור ממשיכת כספים מקופת גמל וכן הקלה בתשלום מס רכישה.
⚫עד כה ,הילדים נדרשו להופיע בפני שתי ועדות ,אחת של ביטוח לאומי לקביעת זכאות לגמלת ילד נכה
והשנייה לצורכי מס הכנסה .כעת ,הילדים שיעמדו בקריטריונים שנקבעו ע"י הביטוח לאומי ,יופיעו בפני
ועדה אחת בלבד שתקבע את שיעור הגמלה ואת אחוז הנכות.
⚫רשות המסים תקבל באופן אוטומטי מהביטוח הלאומי מידע לגבי ילדים עם נכות בשיעור של - 100%
. 90%
⚫ילדים בעלי עד  90%נכות יצטרכו לגשת לוועדה הרפואית הנוספת של מס הכנסה לצורכי מס בהתאם
לנהלים הקיימים כיום.

העליון הפך את פסיקת המחוזי  -בעל עסק לא יוכל לקזז הפסדים באמצעות מכירת
חברה-בת שבבעלותו לחברה-אחות שבבעלותו
בית המשפט העליון קיבל את ערעור רשות המסים בתאריך ה 26.08.2019-וקבע כי בעל עסק לא יוכל
לקזז הפסדים באמצעות מכירת חברה-בת שבבעלותו לחברה-אחות שבבעלותו .על פי בית המשפט
העליון ,מכירה כזו תיחשב עסקה מלאכותית שנועדה רק לצורכי מס ולכן לא ניתן יהיה לקזז הפסדים
בעבורה .
בית המשפט העליון הפך את החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין "ידין סגל" אשר התקבל
בתאריך ה. 26.06.2017-
חברת "סומת מבנים ופיתוח" בבעלותו של ידין סגל מכרה את חברת הבת שלה שהייתה חברה מפסידה
וכושלת לחברה-אחות אשר הייתה ריקה וחסרת פעילות .סגל ביקש לקזז את ההפסד בסך  10מילון ש"ח
שנוצר לו ממכירת חברת הבת לחברה-אחות כנגד רווח שנוצר לו מעסקה אחרת שביצע .
בית המשפט העליון טען כי:
1.לא ברור כיצד נקבע מחיר העסקה ומה הוא משקף.
2.לא ברורה המשמעות המסחרית והעסקית של המכירה למעט צורכי מס.
3.החיפזון בהשלמת העסקה מעורר תהיה.
לכן ,ראה בעסקה ,עסקה מלאכותית לצורכי מס בלבד ,ושלל את קיזוז ההפסדים.
לפסק הדין של בית המשפט העליון

הכנסות מפנסיה ו/או אובדן כושר עבודה – יחויבו בביטוח לאומי
חובת ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות חלה על חברות הביטוח כאשר מדובר ב"פנסיה
מוקדמת" .החוק קובע ,כי הכנסה מ"פנסיה מוקדמת" כוללת גם קצבה בשל נכות או אובדן כושר עבודה

מלא או חלקי ,שנרכשה מכוח חיקוק או הסכם עבודה .הכנסה מאובדן כושר עבודה שנעשתה באופן פרטי,
נחשבת כהכנסה לפקודת מס הכנסה וחייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי .
קיימים  3סוגי פוליסות :
1.פוליסה מכוח חיקוק או הסכם עבודה – חובת הניכוי במקור מקצבת המבוטח חלה על משלם הקצבה .
2.פוליסה פרטית – חובת התשלום חלה על המבוטח .
3.פוליסה של עובד עצמאי – חובת התשלום חלה על המבוטח .
בשנת  2019הופעל לראשונה תהליך בדיקת ניכוי דמי ביטוח לאומי מפנסיה ו/אובדן כושר עבודה ,מול
חובת תשלום של כל מבוטח ומבוטח עבור השנים  2016ו – . 2017
בהתאם לתהליך החדש ,בסוף כל שנה יבדקו כל דיווחי הפנסיה שהתקבלו בדיווח  126של השנה
הקודמת ,שלא נוכו מהם דמי ביטוח .במקרים בהם המבוטח אינו פטור מתשלום דמי ביטוח ,תישלח
המערכת באופן אוטומטי הודעת ברור עבור הכנסה זו .למבוטח יינתן פרק זמן של  60יום להגיב ,ובסיומם
יחויב בדמי ביטוח .
עד כה ,במקרים בהם מבוטח הוכיח כי מדובר בפוליסה שנעשתה מכוח חיקוק או הסכם עבודה ,בוטל
החיוב ,והתבצעה פנייה למשלם הקצבה בדרישה לקזז ולנכות את דמי הביטוח מהמבוטח .להלן יוצגו
ההנחיות החדשות לגבי תהליך החיוב בדמי הביטוח .
החל מפרסום החוזר החדש ,לא תעשה הבחנה בין קצבה המשתלמת מכוח חיקוק לבין פוליסה
פרטית .בתהליך סגירת שנה יבדקו כל דיווחי הפנסיה/אובדן כושר עבודה שהתקבלו בדיווח  126של
השנה הקודמת ,שלא נוכו מהם דמי ביטוח .דיווחים אלו יבחנו מול חובת התשלום של המבוטחים,
ובמקרים בהם המבוטחים אינם פטורים מתשלום דמי ביטוח  -יתבצע חיוב בדמי ביטוח ברשומת
המבוטח בהתאם לחובת התשלום החלה עליו ,כאמור ללא שום הבחנה אם מדובר בפוליסה מכוח
חיקוק או פוליסה פרטית .
חברות הביטוח יקפידו לקבל מציבור מקבלי הפנסיה  /אובדן כושר עבודה עדכון של טופס  101כל שנה.
טופס  101הינו טופס של רשות המיסים – כרטיס עובד ,והמידע שבו מנחה את המעסיק לגבי שיעור ניכוי
מס הכנסה וביטוח לאומי .
במקרים בהם המבוטח ממציא הוכחות ,כי ההכנסות מאובדן כושר עבודה כוללות גם הוצאות משפט ו/או
שכר טרחת עו"ד  -יש להפחית סכומים אלה מהסכום החייב .
בעקבות החלטת בית הדין הארצי לעבודה ,הכנסה של עובד עצמאי מאובדן כושר עבודה תסווג כהכנסה
ממקור פאסיבי ,ולא ממקור אקטיבי כפי שנהגנו בעבר .לפיכך ,החל מ 2017-ואילך ,אין לצרף הכנסה
מאובדן כושר עבודה ,להכנסות ממקור עצמאי .ההכנסות מאובדן כושר עבודה של עובד עצמאי יסווגו
כהכנסות פאסיביות וימוסו בהתאם להוראות המיסוי של הכנסות פאסיביות.
לחוזר ביטוח לאומי בנושא

יום הבחירות לכנסת שיערך בתאריך ה 17.09.2019-הינו יום שבתון

מי זכאי ליום שבתון ?
הזכות לשבתון נתונה לכל עובד ,גם אם אין לו זכות לבחור ,כולל עובדים זרים ובני נוער למעט עובדים
בשירותי תחבורה ובשירותים ציבוריים המפורטים בהמשך .
מי זכאי לשכר ביום זה ללא ניכוי יום חופש ?
מי שעבד אצל מעסיק לפחות  14ימים רצופים לפני יום הבחירות ,זכאי לשכר עבור יום השבתון .
על מי לא חל יום השבתון ?
✔יום השבתון אינו חל על עובדים בשירותי תחבורה ובשירותים הציבוריים אך יש לאפשר להם להצביע
במהלך היום .יום השבתון אינו חל על כל מי שנותן שירותים בעבור ועדת הבחירות המרכזית או שירותים
לצורכי יום הבחירות או שירותים למפלגות  ,עובדי המפלגות ,מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן
שירות.
✔שירותי תחבורה,חניונים ותחנות דלק.
✔בתי אוכל ומסעדות ,בתי קפה וקיוסקים ,בתי מלון ופנסיונים.
✔מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.
✔שירותי התקשורת.
✔מפעלי מים וחשמל.
✔אספקת דלק והעברתו.
✔תיאטרונים ,בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים.
✔עיתונות ,רדיו וטלוויזיה.
✔הובלת לחם ,פירות ,ירקות ,ותוצרת חלב ,ביום הבחירות עד השעה  11:00לפני הצהריים.
✔חנויות לממכר מזון בין השעות  06:00בבוקר עד  12:00בצהריים (עד  6שעות).
✔אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.
מי שעובד ביום הבחירות עשוי להיות זכאי לשכר בגובה  ,200%או לשכר רגיל ויום חופש במועד אחר.

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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