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 עדכונים מהרשויות

  

  לקוחות יקרים שלום רב,
  

 מצ"ב עדכונים לחודש זה.
  

 בברכה ,
 

  ארז עובד, רו"ח
 וצוות המשרד.

  

יוגדר  30.10.2018-יום הבחירות לרשויות המקומיות שיערך בתאריך ה
 כיום שבתון

  

, יום הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיים 2014על פי החלטת משרד הפנים משנת  ✔

יוגדר כיום שבתון במשק. המשק ישבות למעט שירותי תחבורה  30.10.2018-בתאריך ה
ימים לפני יום  35-די משרד הפנים לא יאוחר מושירותים ציבורים )אשר יתפרסמו על י

  הבחירות(.

יום רצופים לפני יום הבחירות זכאי לשכר רגיל ולא  14עובד אשר עבד אצל מעסיקו לפחות  ✔

 ינוכה לו יום חופש בעבור יום זה.
  

 

 2019הגבלת השימוש במזומן החל משנת 

  

יוגבל בישראל השימוש בכסף מזומן.  2019לראשונה, על פי חוק חדש שאושר, החל מינואר 
החוק החדש שאושר מתבסס על המלצות "ועדת לוקר וקובע כי מעל לסכומים מסוימים ייאסר 

 על הצדדים לתת ולקבל תשלום במזומן.
  

עוסק לשלם או  ש"ח )כולל תשלום שכר עבודה( יאסר על 11,000בעסקה שמחירה עולה על  ✔

ש"ח, הנמוך מבין  11,000ממחיר העסקה או  10%לקבל תשלום במזומן שגובהו עולה על 
 השניים.

  

במקרה שמדובר בתשלום למי שאינו מוגדר כעוסק, כגון במכירת רכב בין שני אנשים  ✔

 אלף שקל. 50פרטיים, יוגבל השימוש במזומן מסכום של 
  

 בספר החוקים הפתוח 2018–לחוק לצמצום השימוש במזומן, התשע״ח

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9C%D7%A6%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9_%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9E%D7%9F


  

 

חוק לתיקון פקודת  -עדכון הטבות המס ביישובים בפריפריה ובקו עימות 
 2018 –מס הכנסה התשע"ח 

  

-, אשר פורסם בתאריך ה2018 –במסגרת התיקון לחוק פקודת מס הכנסה התשע"ח 
, בוצעו עדכונים ברשימת הישובים אשר זכאים להטבות מס. כחלק מהעדכונים 26.07.2018

לרשימת היישובים. בנוסף, נקבע כי הטבת המס תחושב החל מתחילת  נהריה נכנסה גם העיר
 .2018שנת 

  
מאחר ומדובר בתחולה רטרואקטיבית, יתכן מצב בו מעסיקים ניכו מס ביתר מעובדיהם 

מעסיקים  עד יוני, וסכום זה גבוה מסכום המס שעליהם לנכות ובחודש יולי. בחודשים ינואר
 ודף.כאמור יהיו זכאים להחזר הסכום הע

  
  להודעה המלאה ולרשימת הישובים לחץ כאן

  

עובד רשאי לבחור מוצר פנסיוני שאינו כולל כיסוי מוות ונכות ולמעסיק לא 
 תהיה חובה בעניין

  

, מעסיקים מחויבים להפריש כספי פנסיה 2008על פי חוק פנסיה חובה שנכנס לתוקף בתחילת 
"ובלבד  —לעובדיהם השכירים. הביטוח הפנסיוני יהיה בקרן פנסיה מקיפה או ביטוח מנהלים 

 שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות באותה קופה או בקופה אחרת".
  

ר פנסיוני שאינו כולל כיסויים למקרי מוות או נכות )אובדן אך מה קורה במידה ועובד בוחר מוצ
 כושר עבודה( ?

  
על פי פסק הדין שהתקבל לאחרונה בבית הדין הארצי לעבודה, למעסיק אין חובה לבטח את 

במקרה שבו העובד בוחר הסדר  —עובדו בהסדר פנסיוני הכולל כיסויים למקרה מוות או נכות 
מוות או נכות. במקרה זה, על פי הפסיקה, למעסיק לא תהיה חובה פנסיוני ללא כיסויים למקרי 

בעניין. על פי דעת השופט : "אין זה מתקבל על הדעת שנטיל חובה על מעביד לבדוק את תנאי 
הביטוח הפנסיוני של עובדו, שכן חובה זו מרחיבה את יריעת חובותיו הרחבה בלתי־סבירה 

 בעליל".
  

 העמדת מקום מגורים לעובד בסמוך לעבודה פטורה ממס

  

לעיתים מעסיק נדרש לשלם עבור מגורי עובדיו בסמוך לאתרי העבודה. כשתנאי המגורים 
והמיקום נקבעים ע"י המעסיק לטובתו ולקידום האינטרסים הכלכליים שלו, ללא זכות בחירה 

 ס.לעובד, הוצאה זו לא תחשב טובת הנאה לעובד החייבת במ
  

 למאמר המלא של עו"ד ורו"ח רמי אריה בנושא
  

הבהרה : העברת הדיווח על רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ \תזכורת
 לדיווח המפורט

  

עוסקים החייבים בדיווח המפורט המדווחים על רכישות או מכירות מול עוסקים מהרש"פ 
ומדווחים על עסקאות אלו במסגרת הדיווח המפורט לפי הכללים שנקבעו בהודעה לציבור 

)"העברת הדיווח על רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ לדיווח  04.02.18שפורסמה ביום 
 והחשבוניות ליחידת הקמר"פ. 879 -ו 878המפורט"(, פטורים ממשלוח טפסי 

  
 מאתר רשות המסים להודעה המלאה

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hanhayotmaasikim/maasikim_080818_acc.pdf
http://www.ralc.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-5115,75-%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93-%D7%91%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%9E%D7%A1.aspx
https://taxes.gov.il/about/publicannouncements/pages/ann_060818_1.aspx


  

 הנגשת חוקי המדינה לציבור הרחב -ספר החוקים הפתוח 

  

שהרי לא ניתן לקיים את החוק ללא  –כדי לקיים שלטון חוק, האזרח נדרש לדעת את החוק 
 ידיעתו. כיום, החוקים מתפרסמים בספר החוקים )'רשומות'( עם אישורם בכנסת.

  
על מנת להנגיש לציבור את חוקים המדינה, יוסד פרויקט "ספר החוקים הפתוח", בו ניתן באופן 

   וקים השונים.נגיש ודיגיטלי לעיין בח
  

 לפקודת מס הכנסה מתוך ספר החוקים הפתוח
  

 
   

 להתראות בניוזלטר הבא...
 

 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%9E%D7%A1_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94

