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 עלון עדכונים מהרשויות

    

 ,לקוחות יקרים
 

 .מצ"ב עדכונים לחודש זה
 

 ,בברכה
 

  .רואי חשבון ויועצים -ארז עובד ושות' 

  

יכנס למחזור במהלך  -הפורמט החדש של השיק כחלק מהחוק לצמצום השימוש במוזמן 
 השנה

    

   החלק הקדמי

 

  

   גב השיק

  



 

  

 
 .יכנס למחזור במהלך השנה -הפורמט החדש של השיק כחלק מהחוק לצמצום השימוש במוזמן 

 
בפורמט החדש, בשיק סחיר )ללא הגבלה של "מוטב בלבד" בשיק(, תופיע בגבו טבלה אשר תנחה את 

  .המשלם או המקבל לגבי המידע שהם נדרשים לציין בגב השיק
 

 עסקאות בין אנשים פרטיים
ש"ח, לכל מטרה, כאשר שם מקבל התשלום אינו  5,000, לא יקבל שיקים בסכום של מעל אדם שאינו עוסק

 .מופיע עליהם. האיסור מוטל הן על כותב השיק, והן על מקבל השיק
 

 עסקאות בין עוסקים
עוסק, לא יוכל לתת או לקבל, לכל מטרה, שיקים בכל סכום, ששם מקבל התשלום אינו מופיע עליהם. האיסור 

 .על כותב השיק, בין אם הוא עוסק או לא, והן על מקבל השיקמוטל הן 
 

חל איסור להסב שיקים או לקבל שיקים מוסבים, כאשר השם ומספר הזהות של המסב לא  -הסבת שיקים  ✔

 .מופיעים על גבי השיק
 

 יחשב כשיק שהופקד לפני תחילת החוק והמגבלות 01/07/2019-שיק דחוי שיופקד בבנק למשמרת לפני ה ✔

 .לא יחולו עליו
 

ש"ח, כאשר הנסב ומספר  10,000בסכום שמעל  –מותרת הסבה אחת בלבד בין לקוחות פרטיים/בתי עסק  ✔

זהותו נדרשים להיות רשומים על גב השיק. ניתן להסב מעבר לפעם אחת אם בהיסב השני השיק הועבר 
 .אי לשם פירעונולתאגיד בנקאי, לבנק הדואר או לבעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשר

  

    

 להודעה הרישמית מאתר בנק ישראל

  

    

רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי המסדיר את אופן המיסוי בעניין סמכות מנהל רשות 
 ידנדהמסים להורות על חלוקת דיב

    

רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי אשר מפרט את הקריטריונים בהם יכול וייעשה שימוש בסמכות המנהל 
להורות על חלוקת רווחים לצרכי מס, וזאת במסגרת התיקון לחוק אשר טיפל במשיכות בעלים וחברות הארנק, 

ים לאור החקיקה . הפרסום נועד לשקף לציבור את עמדת ופרשנות רשות המס2017אשר הוחל בתחילת שנת 
  .בנושא

 
החוזר סוקר מספר דוגמאות מספריות באשר לתנאי הרווחיות ומדיניות החלוקה כפי שדורש החוק, וכן מפרט 

את השיקולים המהותיים העיקריים אשר יעמדו לנגד מנהל רשות המסים ו/או הוועדה המייעצת בהוראת 
  :חלוקת הדיבידנד

 
  .ממשית אשר רווחי החברה משמשים או עתידים לשמש אותהבחינת קיום פעילות עסקית ריאלית ו•

  

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/17-1-19.aspx


 
  .נזילות הרווחים, מעל לנדרש, שלא לצורך הפעילות השוטפת ו/או תוכניות עתידיות ממשיות•

 
 .'באילו מכשירים פיננסיים/השקעות וכו –השימוש ברווחים דה פקטו •

    

 לחוזר רשות המסים בנושא

  

    

 רשות המסים מקלה על קבלת פטור מוגדל ממס הכנסה על מענק פרישה

    

הנחיה חדשה של רשות המסים מאפשרת למעסיק, המשלם לעובד מענק פרישה מוגדל, להעניק לעובד פטור 
  .מוגדל ממס בעת חישוב המענק הפטור, זאת מבלי להפנות את העובד למשרד השומה לצורך קבלת אישור

 
ום השווה ( לפקודת מס הכנסה מעניק פטור ממס למענק הון שנתקבל עקב פרישה בסכ1א()א()7)9סעיף 

  .למשכורת חודשית אחרונה כפול שנות עבודה ועד לתקרה הקבועה בסעיף
 

כאשר מעסיק משלם לעובד מענק פרישה בסכום העולה על החישוב האמור )משכורת אחרונה לשנת עבודה(, 
 -קיימת סמכות למנהל רשות המסים להגדיל את הפטור, כך שהמשכורת החודשית האחרונה תוגדל עד ל

רך חישוב המענק הפטור, ובלבד שלא תעלה על התקרה הקבועה בסעיף. חישוב הפטור המוגדל לצו 150%
  .נעשה עד עתה על ידי פקיד השומה

 
הגדלת הפטור האמורה רלוונטית לציבור השכירים שמשכורתם אינה עולה על התקרה בסעיף, נכון לשנת 

 .₪אלף  12,230, סך של 2018

  

    

 להודעה המלאה מאתר רשות המסים

  

    

 2019מחזור עסקאותיו של עוסק פטור לשנת 

    

   .ש"ח לשנה 100,187יוגדר עוסק פטור כעוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על  01.01.2019-מתאריך ה

    

 לסכומים ושיעורים במע"מ באתר רשות המסים

  

    

 2019הטבות המס ליישובים לשנת 

    

   .2019רשות המסים פרסמה הנחיות באשר למתן הטבות מס לתושבים ביישובים המוטבים לשנת 

    

 לחוזר המלא של רשות המסים בנושא

  

    

 עבודה זמנית במערכת הבחירות לכנסת

    

  .25%שיעור מס הכנסה עבור עובדים זמניים במערכת הבחירות הינו  ✔

 

 .בני נוער המועסקים ביום הבחירות אינם משלמים מס הכנסה ✔

  

    

 לחוזר המלא של רשות המסים בנושא

  

    
 

  להתראות בניוזלטר הבא
 

https://taxes.gov.il/IncomeTax/documents/hozrim/hoz-20-2018-acc.pdf
https://taxes.gov.il/IncomeTax/documents/hanhayotmeyatzgim/klali/meyatzgim-301218-acc.pdf
https://taxes.gov.il/Vat/Pages/AmountsAndPercentagesForVAT.aspx?
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hanhayotmaasikim/maasikim170119_acc.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hanhayotmaasikim/maasikim_140119_acc.pdf
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