 01ינואר 2010
לקוחות המשרד וחברים ,

שנה אזרחית טובה ☺
הפחתה בשיעור המע"מ החל מהיום ל  16%במקום 16.5%
מליאת הכנסת אישרה ב  30.12.09את הצעת שר האוצר להפחית ,כהוראת שעה ,החל מה 1 -בינואר  2010ועד 31
בדצמבר  2010את שיעור המע"מ מ 16.5% -ל .16% -החל מה  1 -בינואר  2011יחזור שיעור המע"מ ל. 15.5% -
רשות המיסים פרסמה הבהרות לגבי עוסקים שטרם הספיקו להתארגן מבחינה מחשובית:
להלן הקישור להודעה/http://ozar.mof.gov.il/taxes :
המשמעות הפרקטית של ההפחתה וההנחיות:
כל מכירה או מתן שירות החל מ  – 1.1.2010יהיה חייב במע"מ של  16%במקום . 16.5%
דרישת מע"מ תשומות יהיה לפי מה שרשום בחשבונית הספק – גם אם החשבונית הוצאה אחרי  1.1.2010וכוללת
מע"מ של . 16.5%
עדכונים שוטפים לקראת שנת 2010
מילוי טופסי  - 101בגין עובדים שכירים
בתחילת כל שנה חייב כל עובד למלא טופסי  101לשנת המס 2010
הפקדות לגמל לפי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק
הצו בתוקף החל מינואר  2008והחל מינואר  ,2010יעלה שיעור ההפקדות לגמל בהתאם לצו ההרחבה לביטוח
פנסיוני מקיף במשק ,ויעמוד על  2.5%הפקדות העובד 2.5% ,הפקדות מעביד לגמל ו 2.5% -הפקדות מעביד
לפיצויי פיטורים.
החל מיום
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010
1.1.2011
1.1.2012
1.1.2013

הפרשות
מעביד
0.833%
1.66%
2.5%
3.33%
4.16%
5%

הפרשות עובד

הפרשות מעביד לפיצויים

סה"כ

0.833%
1.66%
2.5%
3.33%
4.16%
5%

0.834%
1.68%
2.5%
3.34%
4.18%
5%

2.5%
5%
7.5%
10%
12.5%
15%

לגבי עובדים שנקלטו לעבודה בשנת  2008חלה חובת התשלום לעובד שעבד לפחות  9חודשים .החל משנת 2009
התקצרה התקופה ל  6חודשים.
התקנה אינה חלה על עובדת שטרם מלאו לה  20שנים ,עובד שטרם מלאו לו  21שנים או עובד שהגיע לגיל פרישת
חובה ומקבל קצבה.

איתי מנור רואה חשבון )משפטן( משרד 08-6556441 :פקס 08-6532308 :נייד052-2743671 :
itay@mannor-cpa.co.il
ת.ד 235 .מדרשת בן גוריון 84990 ,
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עבודה שוטפת מול המשרד בשנת 2010
העברת חומר שוטף למשרד  -ניתן להעביר חומרים למשרד בכל דרך מקובלת.
 משלוח בדואר לכתובת המשרד .
 מסירה פיזית בשעות העבודה )א-ה (17:30 - 8:30
התכתבות עם המשרד :
 לכל דבר עניין ניתן להתקשר אל המשרד בטלפון 08-6556441
 אימייל כללי office@mannor-cpa.co.il
 אימייל אישי שלי itay@mannor-cpa.co.il
נא להעביר את החומרים השוטפים בתחילת כל חודש )מומלץ גם למי שמדוח אחת לחודשיים( בצירוף שיקים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

לפקודת מע"מ – במידה ויהיה החזר מע"מ השיק ישמש לדיווח הבא.
לפקודת מס הכנסה – מקדמות )למי שנקבעו מקדמות(
לפקודת – מס הכנסה – ניכויים )למי שמעסיק עובדים או משלם למערך הניכויים(
לפקודת ביטוח לאומי – תשלומי עצמאי  /אישי )מי שלא משלם בהוראת קבע(
לפקודת ביטוח לאומי – ניכויים )למי שמעסיק עובדים(
לפקודת המשרד – שכ"ט חודשי.

יש אפשרות לשמור אצלי במשרד פנקס שיקים אשר ממנו ישולמו בכל חודש/חודשיים כל התשלומים הנדרשים.
אפשרות לשלם בכרטיס אשראי
מי שמעדיף לשלם את תשלומי המיסים בכרטיסי אשראי  -אפשר לקבל על זה גם נקודות ! )יש למלא טופס
ולהחזיר חתום(
אפשרות לשלם בהוראת חיוב ישירה לחשבון הבנק
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