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  תל אביב, אלול תשע"ד

  

  ללקוחותינו וידידינו 

  ,רב שלום                               

לקראת השנה הבאה עלינו לטובה אנו מאחלים לכם שנה טובה ומבורכת. שנת 

  ! ואושר שגשוג ,שלום, בריאות

   לתשומת לבכם: מספר חידושים במיסים  של סקירה  קצרה להלן

 גילוי מרצון לנוהל חדש . 1

פשר קבלת . הנוהל מא2016בדצמבר  31בתוקף עד שיהיה נוהל חדש לגילוי מרצון פורסם 

  . חסינות מפני הליך פלילי למי שיצהיר על הכנסה או רכוש שלא הוצהרו על ידו בעבר

גילוי ללא  לרשויות באמצעות מייצגים אנונימי במסגרתו ניתן לפנות גם מסלולנקבע  

  שמות ופרטים מזהים.

מס  שביצע  בעבר עבירות דוגמתו ולפיו ניתנת לכל ישראליכמדובר במהלך שטרם היה 

  הליכים פליליים.נגדו מבלי שינקטו  "להכשיר" ריווחי עברהאפשרות 

משרדנו מברך על מהלך  זה של רשות המיסים  ועומד לרשות כל המעוניינים למתן 

  הסברים והבהרות.

על הסכם לשיתוף מידע בנושאי  2014ממשלות ישראל וארה"ב חתמו ביולי  –להזכירכם 

תוקף ל FATCAשתי המדינות, ההסכם נחתם על רקע כניסתם של כללי ה  מיסוי  אזרחי

בארה"ב. הסכם זה הוא חלק ממדיניות של רשויות מס רבות בחו"ל להדק את הפיקוח 

על מעלימי המס גם במחיר של פגיעה בפרטיותם. כעת נפתחה גם האופציה להעברת 

  מידע בין רשויות המס בישראל ובחו"ל.

        רואי חשבוןרואי חשבוןרואי חשבוןרואי חשבון        פריידקס ושות'פריידקס ושות'פריידקס ושות'פריידקס ושות'

FREIDKES & CO.   CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (Isr.)        
NAHUM  FREIDKES, C.P.A. & L.L.B. (Isr.) נחום  פריידקס,נחום  פריידקס,נחום  פריידקס,נחום  פריידקס,        רו"ח ומשפטן        

ORIEL  LAHAV, C.P.A. . (Isr.) אוריאל  להב,אוריאל  להב,אוריאל  להב,אוריאל  להב,        רו"ח        

ARIE  BIGER, C.P.A. . (Isr.) אריה  ביגר,אריה  ביגר,אריה  ביגר,אריה  ביגר,  רו"ח        

NOAM  AMIR, C.P.A .  (Isr.) נעם  עמיר,נעם  עמיר,נעם  עמיר,נעם  עמיר,  רו"ח        

REUBEN  ALMOG, C.P.A. . (Isr.) ראובן  אלמוג,ראובן  אלמוג,ראובן  אלמוג,ראובן  אלמוג,        רו"ח        

LIOR  STINUS, C.P.A. . (Isr.)         סטינוס,סטינוס,סטינוס,סטינוס,         ליאורליאורליאורליאור        רו"ח        

EDNA  SHMUELI, C.P.A. . (Isr.)         עדנה  שמואלי,עדנה  שמואלי,עדנה  שמואלי,עדנה  שמואלי,        רו"ח        
SHARONA  LUPOVITZ, C.P.A. . (Isr.) שרונה לופוביץ,שרונה לופוביץ,שרונה לופוביץ,שרונה לופוביץ,        רו"ח        
ELI  ENGEL,                  M.B.A    C.P.A.  (Isr., U.S.A) אלי אנגל,אלי אנגל,אלי אנגל,אלי אנגל,  רו"ח ומוסמך במינהל עסקים        
YAFIT  MIZRACHI-ITZHAK, C.P.A. . (Isr.) יצחק,יצחק,יצחק,יצחק,- - - - יפית מזרחייפית מזרחייפית מזרחייפית מזרחי        רו"ח        
IAN ARINZON, C.P.A. . (Isr.)   יאן ארינזון,יאן ארינזון,יאן ארינזון,יאן ארינזון,  רו"ח        

  Member of:  ב:חבר    
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(רטרואקטיבית)   2013הרחבת   צבור החייבים בהגשת דוחות על הכנסה לשנת המס  . 2

 ולשנים הבאות

בהגשת דו"ח שנתי על הכנסותיהם הורחבה משמעותית אוכלוסיית הנישומים החייבים 

 811,560העולה על שנתית  השיש להם הכנס ההרחבה חלה על יחידים .לרשות המיסים

(מחזור  ניירות ערך בסכום האמור בשנת המסשביצעו מכירת  על יחידים , וכן ש"ח

גובה לללא קשר  בעבר. העצמאים חייבים כמובן  בדיווח כמו מכירות ולא הרווח)ה

  הכנסתם.

  

  2015מוצעים על ידי הממשלה  לשנת המס המס  דיני תיקוני . 3

 כהכנסהיסווגו מעביד  –עובד סיום יחסיבמסגרת  המענקים והסכומים שישולמו כל   .א

יצוין כי  .תחרות יאם בגין לרבות סכומי ,לפי העניין ,או כהכנסה ממשלח יד מעבודה

 תחילה!עמנו מדובר בשינוי משמעותי, לכן רצויה התייעצות 

הוראות חדשות לגבי מיסוי "חברת בית" בדומה להוראות שנקבעו בעבר קביעת   .ב

 לגבי חברות משפחתיות ולפיהן:

 חברה תוכל להיחשב כחברת בית תוך שלושה חודשים בלבד מיום התאגדותה. -

חברה רגילה קיימת שהייתה יכולה להיחשב חברת בית טרם התיקון תוכל  -

 יחשב כחברת בית.לבקש תוך חודש מיום התחילה לה

אנו ממליצים לכל בעלי החברות שכל רכושן ועסקיהן הינם החזקת בנינים בלבד 

  נשמח לייעץ ולסייע. - בישראל לשקול את מעמדן 

 מתנות חג ותשלום שכר בחגים  -דיני עבודה . 4

  בסעיף "מידע מקצועי". www.freidkes.co.ilמידע בנדון נמצא באתר משרדנו 

 משיכת כספי פנסיה של בני זוג גרושים. 5

הפנסיה  פורסם חוק המאפשר לבני זוג גרושים ליהנות מחלקם בכספים שנצברו בקופות

  ₪.ממנו נפרדו בפטור מלא ממס, עד לתקרה של מיליון וחצי והגמל של בן או בת הזוג  

  

 עם ארה"בהקלות ליצואנים במסחר . 6

נחתם הסכם להכרה הדדית בין "גורם כלכלי מאושר" המופעל ע"י המכס הישראלי לבין 

התוכנית המקבילה המופעלת על ידי המכס בארה"ב. המשמעות הינה שגורמים 

מאושרים יזכו להקלות בתהליך המסחר עם ארה"ב לרבות חסכון בזמן ובעלויות 

  השילוח.

  

  

  FREIDKES & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (Isr.)   רואי חשבון פריידקס ושות'
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 הוראות ניהול ספרים .7

  להזכירכם :

א להוראות ניהול ספרים, לקוח אינו יכול עוד להוציא תעודת  23בהתאם לסעיף   .א

הספק נדרש להוציא "תעודת זיכוי"  –חיוב לספק בשל החזר טובין או הנחה. לפיכך 

 או לתקן את החיוב בחשבונית הבאה.

על גבי  )למעט קונה פרטי(קונה של ה (הזיהוי) רישוםהחובת ציון מספר קיימת   .ב

 .חשבונית מס

₪  5,000הוא  )לא כולל מע"מ(שמחירן , חלה חובה בעסקאות 1.1.2014החל מיום 

 או מקבל השירות לציין על גבי חשבונית המס את מספר הרישום של הקונה ,ומעלה

 במע"מ.

   

למנות מבקר  ,2015תידרש, החל מפברואר ₪ מיליון  10ולה על עמותה שמחזורה השנתי ע.8

 פנימי

לחוק העמותות המחזק את  14לחוק החברות ותיקון  25אושר בכנסת תיקון  2014יולי ב

בעקבות התיקון הנ"ל  נדרש הועד  בור.ציתועלת הלברות מערך הביקורת על עמותות וח

תוכנית עבודתו ולהעמיד לרשותו למנות, בהסכמת ועדת הביקורת, מבקר פנימי, לאשר 

  המשאבים לביצוע עבודתו.

  

נשמח לעמוד לרשותכם  כאמור, מדובר בסקירה תמציתית של חלק מהחידושים במיסים. כתמיד

  .נושאים אלו ובנושאים אחריםב

  אנו שמחים להודיעכם כי אתר משרדנו עבר "מתיחת פנים" ואתם מוזמנים לבקר ולהתעדכן!

 www.freidkes.co.ilכתובת האתר: 

כחלק מהרחבת פעילות מחלקת ליווי ופיקוח קבוצות רכישה, יושק בימים הקרובים פורטל 

  אינטרנט להפצת מידע זמין לחברי קבוצות הרכישה המקבלות שירותים חשבונאיים ממשרדנו.

  כל בני ביתכם !לשנה טובה ומבורכת לכם ובברכת 

  

  פריידקס ושות 

  רואי חשבון  

  

 

 

  FREIDKES & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (Isr.)   רואי חשבון פריידקס ושות'


