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  לקוחות וידידים יקרים,

  
  

  חומר מקצועי   הנדון: 
  2018לקראת סוף שנת   

  
שתחולתו  2018 –ברצוננו להפנות תשומת לבכם לחוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח  . 1

החוק קובע הגבלות על תשלומים במזומן לגבי  –בכפוף לסייגים מסוימים  1.1.2019מיום 
עסקות שירות, שכר עבודה, מתנות, תרומות והלוואות וכן הגבלות על שימוש בשיקים 
והיסבם. בחוק נקבעו גם הוראות בעניין עיצום כספי, עונשין, סמכויות פיקוח ואכיפה 

 .תרשימים הכוללים סכומיםת וכן שתי תוספות ובהן והוראות נוספו
אם אתם אישית ו/או החברות נוהגים לעיתים לבצע תשלומים במזומן אנו ממליצים לעיין 

  היטב בחוזר רשות המיסים המפרט ומסביר את הוראות החוק.
  

  משרדנו "פריידקס ושות'".האינטרנט של  ניתן למצוא את החוזר גם במידע מקצועי באתר 
  

 מתזכרים אתכם:גם אנו  2018לקראת סוף שנת  . 2
 
ציין , ראוי לצריכה לכלול את כל המלאי שבבעלותכם 31.12.2018ספירת מלאי ליום   .א

לתשומת לבכם פורסם לאחרונה  אם ישנם פריטים בעלי תנועה איטית ,פגומים וכיו"ב.
גם חוזר זה תוכלו למצוא במידע מקצועי באתר האינטרנט  –השמדת מלאי בעניין חוזר 

 של משרדנו.
 

נבקשכם, להקפיד ולוודא שעד לסוף השנה כל אחד מהעובדים יהיה חתום על גבי טופס   .ב
 101טופסי כנ"ל גם  כאשר פרטי העובד רשומים במלואם. נא למלא  2018לשנת  101

 .2019של העובדים לשנת 
  
 המס לשם קבלת הטבות מס:שנת  בעבורהשלמת תשלומים   .ג
  

 ביטוח חיים., ביטוחי מנהלים ו לקרנות פנסיה . 1
 לקרן השתלמות. . 2
 תרומות למוסדות מוכרים. . 3

  
  
  

המס  וקבלת הטבותתזכורת לעצמאים בדבר חובת הפרשה לחיסכון פנסיוני לעצמאים   .ד
 בגין ההפקדה.

  
 



 

 

 תזכורת לנהל ספר הזמנות:  . 3
תזכרים את התחומים והענפים החייבים בעקבות ביקורות מס מהתקופה האחרונה אנו מ

  לנהל ספר הזמנות :
אלא אם כן התקיימו שלושה  נותני שרותים כגון טכנאי שיניים/טכנאי מחשבים וכו'  .א

 כמפורט בחוק. מצטבריםתנאים 
בעת יציאת הלקוח ממקום העסק של נותן השירות חייב להיות רישום בספר  –משמע 

  הזמנות אלא אם כן הופקה קבלה/חשבונית מס.
 

יצרנים חייבים לנהל ספר הזמנות של מוצרים המיוצרים לפי מפרט מיוחד שלגביהם   .ב
 לא מנוהל ספר תנועות מלאי.

 
בעבורן מנוהל "חשבונות פרט לעבודות בנייה ש –קבלנים חייבים לנהל ספר הזמנות   .ג

  .עבודה"
  
הואיל ואי ניהול ספרי הזמנות עלול לגרום לפסילת ספרים על כל המשתמע מכך אנו   .ד

בהקדם שיש לו ספיקות בעניין חובתו לנהל ספר הזמנות לפנות  מיממליצים לכל 
 .למשרדנו

 
 :שינויים במיסוי מקרקעין . 4

 
), בוטל לראשונה הפטור הידוע 2013במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות (פורסם במהלך 

מס הרכישה על דירות למכירת דירת מגורים אחת לארבע שנים, נקבעה העלאה בשיעורי 
) ובוטלו מרבית 2015ביוני  24ם והשקעה (שאף הוגדלה שוב באופן משמעותי החל מי

  ההטבות שניתנו לתושבי חוץ בקשר לדירות בישראל.
  

החל ממשכורת  למעסיקים  על תשלומים לקופות עבור עובדיםחובת הגשת ממשק אחיד  . 5
  2019ינואר 

   
  תחול רפורמת ממשק תשלומים לקופות על כל המעסיקים. 2019החל ממשכורת ינואר 

  על פי החוק כל מעסיק יידרש להגיש ממשק במבנה אחיד בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות.
ת מהמעסיקים למנהלי קופות הגמל עיקר התקנות הוא בהסדרת העברת הנתונים וההנחיו

  הן בנוגע לתשלומים והן בנוגע למידע אודות המבוטחים והעמיתים.
עובדים בתנאי שאת התשלומים  5חובת הגשת הממשק לא תחול על מי שמעסיק פחות מ 

  לקופות  המעסיק מבצע בהוראות קבע באמצעות הבנק או על ידי חברות האשראי.
  בדרישות החוק על המעסיק  לבחור "גורם מתפעל".על מנת לעמוד 

 "הגורם המתפעל" מסייע בהכנת הממשק, בדיקת נכונות פרטי העובד ופרטי הקופה.
  הדרכה, תמיכה, בקרה והגשת הממשק לקופות.  

נדרש להתקשר עם  "גורם מתפעל" לפני סוף השנה על מנת להיערך לשידורי הממשק במועד 
  ).2019(משכורת ינואר 

  
  ומלץ לפנות מידית לסוכני הביטוח ולבחור את "הגורם המתפעל".מ
  

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתתבקש. . 6
  
  

  בכבוד רב,
  
  

  פריידקס ושות',
  חשבון-רואי

  


