
  

 2019פברואר / מרץ   

 
  

 עלון עדכונים מהרשויות
    

 ,לקוחות יקרים
 

 .מצ"ב עדכונים לחודש זה
 

 ,בברכה
 

  .רואי חשבון ויועצים -ארז עובד ושות' 

  

    

 סימולטור לחישוב הסכום המרבי המותר לתשלום במזומן
    

 

  

    

המרבי המותר לתשלום במזומן. רשות המסים השיקה סימולטור לחישוב הסכום 
הסימולטור מאפשר לחשב מה הסכום המרבי המותר לתשלום במזומן בעסקה 

 .מסוימת. לשימושכם
  

    

 לסימולטור לחישוב הסכום המרבי המותר לתשלום במזומן

  

    

   עיקרי החוק בנושא השימוש במזומן

  בעסקאות עם עוסק
 .ניתן לשלם/לקבל את כל הסכום במזומן ₪11,000בעסקה שסכומה עד  ✔
ממחיר  10%ניתן לשלם/לקבל במזומן  ₪11,000 -בעסקה שסכומה גבוה מ ✔

 ., לפי הנמוך מבינהם₪11,000העסקה או 
 

  בעסקאות בין אנשים פרטיים
 .הסכום במזומןניתן לשלם/לקבל את כל  ₪50,000בעסקה שסכומה עד  ✔
ממחיר  10%ניתן לשלם/לקבל במזומן  ₪50,000 -בעסקה שסכומה גבוה מ ✔

 ., לפי הנמוך מבינהם₪50,000העסקה או 

  

  

https://www.misim.gov.il/gmsimmzmn/


    

 31.03.2019-תשלום מופחת לרשם החברות למשלמים עד ה
    

לבעלי חברות או שותפויות, ניתן לשלם תשלום מופחת לרשם החברות 
  .31.03.2019-הלמשלמים עד 

 
  .₪ 1133, תשלום מופחת בסך של 31.3.19-למשלמים עד לתאריך ה ✔
  .₪ 1506תשלום בתעריף רגיל, בסך של  1.4.19-למשלמים מתאריך ה ✔

  

    

 שותפותלתשלום אגרה שנתית לחברה או 

  

    

 סימולטור לחישוב מענק עבודה
    

 

  

    

 .רשות המסים פרסמה סימולטור לבדיקת זכאות וגובה מענק עבודה
 

 :השנה ניתנו הטבות נוספות
 .)150%השוואת גובה המענק לאב עובד לזה של אם עובדת (מענק בגובה  ✔
 .30%תוספת למענק לשני הורים עובדים בגובה של עד  ✔
  .הגדלת טווח ההכנסה המזכה במענק ✔

 
 .2019הודעות בדבר הזכאות של מגישי הבקשות ישלחו במהלך חודש יוני 

 
 2019ההטבות ניתנות במסגרת תוכנית נטו משפחה לבקשות שיוגשו בשנת 

 .)2018(עבור שנת 
 

הייתה עד  2018הורה עובד? אם משכורתך החודשית הממוצעת בשנת המס 
 .להורה עובד חד הורי), שווה לבדוק ₪ 11,560(או ש"ח לחודש  6,955

  

    

 לסימולטור לחישוב מענק עבודה

  

    

שאלון פרטים ומסמכים הדרושים להגשת הדו"ח השנתי לשנת 
2018 

    

ולהמציא את האישורים והמסמכים  לקוח נכבד , הנך מתבקש למלא שאלון זה
בכדי שנוכל  2018כפי שיפורט בהמשך לצורך הכנת הדו"ח השנתי לשנת המס 

 .לסייע לך בקבלת חסכון המס המקסימאלי ועמידה במועד החוקי להגשת הדו"ח
  

    

 לשאלון

  

    

 מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות לכנסת

https://www.gov.il/he/service/company_partnership_annual_payment
https://www.misim.gov.il/shmaanakavoda/frmFirst.aspx
https://drive.google.com/open?id=1sgoDrfPm9ObdEMYnS1xPUtG2leexSU-s


    

 

  

    

פרסמה רשות  2019לקראת הבחירות לכנסת העשרים ואחת שיתקיימו באפריל 
המסים חוזר מסודר בנושא מיסוי סוגי התשלומים עבור עבודה או שרות 

-התשנ"והמתבצעים בתקופת בחירות. בחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, 
  .נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות 1996

 
הוראות הדין המיוחד אינן חלות על תשלומים שנעשו במהלך עסקו, משלח 

 .ידו או עבודתו של המקבל

  

    

 לחוזר המלא של רשות המסים בנושא מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות

  

    

 הטבות המס להורים עובדים
    

הורים עובדים לילדים קטנים זכאים להטבות במס, בין השאר באמצעות נקודות 
זיכוי. במסגרת תכנית 'נטו משפחה' הוגדלו מספר נקודות הזיכוי להורים לילדים 

והשוו ההטבות לאמהות ולאבות. הפרטים המלאים בקישור למדריך  5עד גיל 
 .הטבות במס להורים עובדים עם ילדים קטנים

  

    

 לחוזר המלא מאתר רשות המסים

  

    

רשימת המדינות בנות הדיווח אליהן ישראל תעביר מידע במסגרת 
 CRS-ה

    

בנות  רשות המסים פרסמה את רשימת המדינות המשתתפות ורשימת המדינות
להלן רשימת המדינות  .CRS-הדיווח אליהן ישראל תעביר מידע במסגרת ה

המשתתפות בהתאם לתקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת 
 .)2019–נאותות של מידע על חשבונות פיננסים, התשע"ט

  

    

 להודעה המלאה מאתר רשות המסים

  

    
 

  להתראות בניוזלטר הבא
 

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hanhayotmaasikim/maasikim_140119_acc.pdf
https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/akalotmasyeladimketanim.aspx
https://taxes.gov.il/IncomeTax/documents/inttaxation/listofparticipatingcountrieswhichisraeltransmitinformationundercrs-2019.pdf
tel:0507484644

