
 

 

 תש"פ בכסלו ב"י
 2019 בדצמבר 10 

 לקוחות וידידים יקרים,
 

 מקצועי  מידע הנדון: 
 9201לקראת סוף שנת  

 
הזדמנות לאחל לכולנו אור, שמחה, בריאות טובה, שגשוג החג החנוכה וזו את החודש נחגוג 

 בעסקים ואושר רב.
 

על , במסגרת הדוח השנתי ,דווחת  חובחקיקה חלה להזכירכם כי בעקבות השינוי ב  .1
 ,₪ 100,000עולה על  ןמסכוהשליטה וקרוביהם אם בעלי על ידי  משיכות כספים מתאגיד

כיום אפשרות למשוך שאין משמעות היא ה להתניות הקיימות בחוק(. בכפוף)כעל הכנסה 
דיווח על  אי. מבלי לשלם בגינם מסקרוביהם ה ובעלי השליטמתאגיד על ידי כספים 

שימוש ות העמדת נכס לבלר לעניין זה "משיכה"דיווח על הכנסות ) איכ יחשב, המשיכות
 השליטה(. בעל

בכפוף  ,קובע 1.1.2019 -שתחולתו מ ,2018 –החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח .2
עסקות שירות, שכר עבודה, מתנות, במזומן ב שימושהגבלות על  ,לסייגים מסוימים

, לכל המקבלים אנו ממליציםוהסבתם. קים והלוואות וכן הגבלות על שימוש בשתרומות 
לעיין בחוזר רשות המיסים המפרט  או המשלמים במזומן )בעסקים או במישור אישי(,

 ומסביר את הוראות החוק.
 

 משרדנו "פריידקס ושות'".במידע מקצועי באתר  האינטרנט של וחוזר לעיין בניתן 
www.freidkes.co.il 

 
הסכום המרבי את המאפשר לחשב  רטוסימולרשות המיסים השיקה במהלך השנה 

נמצא באתר רשות המותר לתשלום במזומן בעסקה מסוימת. הסימולטור הייעודי 
 https://www.misim.gov.il/gmsimmzmn/#/mzuman/homeהמיסים בכתובת 

  יו.נועד לסייע לציבור למלא אחר הוראות החוק ולהימנע מלעבור בשוגג על הוראותו
 :2019שלמת הפעילות בדצמבר הו הערכות .3

 

באמצעות משכורת/בונוס/דיבידנד  2019בדצמבר  31סגירת יתרות חובה ליום  .א
האמור בסעיף בשל ) לחברהכספים שנמשכו החזר  ,לחילופין ,ובתיאום עם משרדנו או

 .באתר משרדנו ן זהבעניבחוזר מס הכנסה לעיין בפרטים נוספים ניתן הנ"ל(.  1

 

 רצוי חייבת לכלול את כל המלאי שבבעלותכם. 31.12.2019ספירת מלאי ליום  .ב
יש לספור את המלאי פגומים וכיו"ב.  לי תנועה איטית,לציין פריטים בעלהפריד ו
, את הספירה מראש לערוך, ללא אישורניתן . עם זאת, 31.12.2019יום שבעסק ל

הדרושות, התנועה  התאמות ולבצע את  או אחרי תאריך זה  ימים לפני 10במהלך 
 והלים נ בעניין מיוחד  חוזר שלטונות המס פרסמו תאריך הקובע. לחשב המצאי לכדי 

למצוא במידע מקצועי באתר ניתן גם חוזר זה  – מלאיהשמדת   מחייבים לרישום
 משרדנו.

 

http://www.freidkes.co.il/
https://www.misim.gov.il/gmsimmzmn/#/mzuman/home


 

 

 ןולהשלימהמתחייבות במקדמות  מומלץ לערוך חישוב שנתי של הוצאות עודפות  .ג
 .2020דצמבר שיוגש בינואר עבור  בדוח 

ם על שלכם חתכל אחד מהעובדים ש 2019סוף דצמבר עד בדוק ולוודא ל נבקשכם .ד
אצלכם משרתו חובה לציין בטופס האם  .פרטי העובדמילא ו 2019לשנת  101טופס 
 101גם טופסי   רצוי למלא, בהזדמנות זו, שיש לו גם משרה נוספת.יחידה או היא ה

 .2020של העובדים לשנת 

לאותה  ת מסקבלת הטבולתנאי כ 2019שנת המס כמפורט להלן ב השלמת תשלומים  .ה
 :שנה

 
 לקרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וביטוח חיים. .1

 השתלמות. לקרנות .2

 תרומות למוסדות מוכרים. .3

ם בפועל עבור הוצאות מיהקדמת תשלו–לנישומים המדווחים על בסיס מזומן  .4
 נלוות לשכר, תשלומים לספקים וכו'.הוצאות ה מוכרות לרבות תשלומים בגין 

עצמאי שלא יבצעה צפוי לקנס  .עצמאיםהפקדה לחיסכון פנסיוני על ידי חובת חלה  .ו
 .הטבות מסמזכה ב 2019בדצמבר  31 מינהלי.  הפקדה עד

 

 :לצרכי מס ניהול ספריםהוראות בדיקה  ורענון  .4
 האם ניהול הספרים  בעסק תואם את הוראות ניהול ספרים לצרכי מס.מומלץ לבדוק 

 

 בישראל לשם חילופי מידע פיננסי  CRS-אישור תקנות ה .5
פורסמו תקנות מס הכנסה )יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת  2019בחודש פברואר 

"( בעקבותיהן התקנות)להלן: " 2019-נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים(, התשע"ט
ם תושבים זרים ולהעביר מידע נשה יהםהמוסדות הפיננסיים לזהות לקוחותמחויבים 

 לשם העברת המידע למדינת מושבם.שבבעלותם  המיסים על חשבונות לרשות
 : לכן

חשבונות פיננסיים בעלי בחו"ל ותושבי מדינות זרות דרך קבע ישראלים המתגוררים 
חשבונות ס בחו"ל, בעוד ישראלים המחזיקים בישראל, עלולים להיחשף בפני רשויות המ

 רשות המיסים בישראל.בלתי מדווחים בחו"ל עלולים להיחשף בפני 
בקבלת  םמצ"ב מסמך לחתימת לקוחותינו המעונייני .ת של משרדנווחשבוניות דיגיטלי .6

  חשבוניות דיגיטליות ממשרדנו.
 באתר משרדנו.בעניין  ראו מידע  ,בעסקיכם חשבוניות דיגיטליותנהיג להאם תרצו 

 
 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתתבקש.

 
 

 חדשה מוצלחת! עסקים תושנ חג חנוכה שמח בברכת
 

 
 פריידקס ושות',

 בוןחש-רואי
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 ב כסלו תש"פ"י

 

 ,יםנכבד ותלקוח

 

 במיילת ודיגיטלית וקבלת חשבוני אישור הנדון:

 

ות עחשבונית מס )מקור( דיגיטלית, באמצתוכלו לקבל, אם רצונכם בכך,  2020מתחילת ינואר 
 ת בדואר.והחשבוניבמקום  מייל

 ת בהתאם להוראות ניהול ספרים.ות מופקוחשבוניה
תורמת ו בפני זיוף או גניבה היא גם בטוחה יותר .מעמד זהה לחתימה רגילה לחתימה דיגיטלית 

 .דמי משלוח וזמן ,לאיכות הסביבה, חוסכת נייר
. 

לחתום על נוסח ההסכמה ים מתבקש כםת דיגיטליות במקום מודפסות הנוכדי לקבל חשבוני
 .zohar@frcpa.co.il: ולהשיבו חתום )סרוק( למייל הרשום מטה

 
 

 בכבוד רב,
 

 
 בראשית )ש.ח.(                                                                                   פריידקס ושות',

 שרותי ניהול בע"מ        חשבון-רואי     
 
 
 

ת באמצעות מייל בגין שירותים ות מס דיגיטליולקבלת חשבוני נואת הסכמת יםביעמהח"מ  ואנ
 .שרותי ניהול בע"מ בראשית )ש.ח.(ו ו/א חשבון-רואי ,ושות' פריידקסלהמשולמים  מקצועיים

 
 ______________ק:סוע 'מס/_________________ ח.פ:_העוסק/שם החברה

 
 _______________החותם:_________________________ תפקיד:___ םש
 

 ________________@מייל לקבלת חשבונית דיגיטלית:_________________
 

 חתימה וחותמת:_________________ תאריך:_______________________

 ש.ח.() יתבראש

 בע"מ שרותי ניהול


