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                                                                                              נכבדים, חברים ולקוחות
  

 כולנו מתמודדים עם ההשלכות הקשות של המשבר הנוכחי.
 

 מפאת טבעו של משבר זה לא ניתן להיערך לשום דבר מראש אלא להגיב בלבד.
 

דנו החליט לצמצמם משמעותית את כח האדם בימים אלו ועד לאחר חג לאור המצב וההנחיות משר
 הפסח.

  
נבהיר כי משרדנו יישאר פתוח בשעות העבודה הרגילות )בהנחה שהדבר יהיה ניתן בהנחיות( וצוות 

 מצוצמצם של עובדים ייעשה כל שביכולתו להמשיך ולהעניק לכם את מלוא השירותים והייעוץ.
 

 ים ככל שניתן את העברת החומר למשרדנו.להקד אנו שבים ומבקשים
 לא לחכות למסמך אחרון... גם אם חסר מסמך כלשהו, ניתן להשלימו במשלוח למייל סרוק.

 בדגש על הנהלת החשבונות והמשכורות לחודש מרץ.
 

 בשעות קשות אלו לכל המשק חשובה הסולידריות, הערבות ההדדית והקשבה להוראות.
בהזדמנות זו נציין כי בחלק גדול מהמקרים יש פערים )ולעיתים גדולים( בין הנאמר בתקשורת לבין המצב 

 בפועל.
 גם רשויות המס עומדות בפני משבר חסר תקדים וכל החלטה שלהם משמעותה מאות מיליוני שקלים.

 
 : להלן כמה עדכונים

 
 לרשויות:ותשלומים דיווחים . 1
 

 תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי  (א
 

 מס הכנסה וביטוח לאומי.מי אין הקלה בתשלומשולמים כרגיל אומי תשלומי מס הכנסה וביטוח ל 

 שצפויה להם ירידה בהכנסות מתבקשים לפנות למשרד בכדי שנקטין להם תשלומים. לקוחות  
 
 

 תשלומים למעמ (ב
 

  27/4/2020עד   2/2020במע"מ ניתנה דחייה למדווחים על חודש.  

 במועד האורכה. ירדי כל מי ששודר לו הדו"ח ומשלם בהרשאה בנקאית, התשלום 

 בלבד 26/3/2020ד לתאריך לקוחות אשר מוגש להם כל חודש דוח למעמ ניתנה להם אורכה ע.  
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 הוצאת עובדים לחל"ת .2
 
 

 

 ניתן להוציא עובדים לחל"ת )הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום(משבר בשל ה. 

 עובדת בהריון או לאחר חופשת לידה יש לפנות לקבל אישור ממשרד התמ"ת 

  יום ועליו  30נדגיש כי על מנת שהעובד יהיה זכאי דמי אבטלה על החל"ת להיות לפחות
 להירשם בשירות התעסוקה וביטוח לאומי.

  טופס הוצאה לחל"ת.מעביד המעונין להוציא את עובדיו לחל"ת יחתים את העובד/ת על 
 
 

 .מצ"ב טופס הוצאה לחל"ת 

 .מצ"ב נוהל הוצאה לחל"ת 
 

   
 .או שכירים בעלי שליטה דמי אבטלה לעצמאיים . 3
 

 לאבטלה םזכאי םאינ בחברהבעלי שליטה שכירים  ואים עצמאי. 
  ד למה שנאמר בחלק מהמקומות בתקשורת.וזאת בניגו (החקיקה לא שונתהלהיום נכון 

  צו סיווג מעבידים אשר עפ"י חוק  מסוימיםמקור הטעות נובע מכך שישנם עצמאיים במגזרים
אמנים   מדובר על ציבור קטן וביניהם : מורי דרך, .הלקוחות אמורים לנכות מהם ביטוח לאומי
 (.ומרצים )וגם לא כולם בקרב אוכלסויות אלו

 
 .₪ 6,000בסך  על ידי ביטוח לאומי םמענק לעצמאיי .4

 
  טרם פורסמו הקריטריונים והתנאים לקבלת המענק.

  ת הנותנוים ונעדכן בהתאם.אנו ממתינים לקבל
 

 
 31.3רשם החברות אפשרי רק עד עבור אגרת נזכיר כי תשלום מוזל  .5
 
 

 בהזדמנות זו אנו מאחלים לכם ולבני משפחותיכם בריאות שלמה.

 

 
 בכבוד רב,

          
 אלעזר קלירס          
 חשבון רואה           

        
 
  

 
 

                          


