
 קרא עוד 

פסיקה חדשנית בנוגע להיבטי המס ברכישה עצמית של מניות
לאחרונה קבע בית המשפט כי, רכישה עצמית של מניות בחברה שאינה מכלל בעלי

המניות או שלא לפי חלקם היחסי באחזקות החברה, אינה חייבת במס בידי בעלי
המניות שנותרו
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פחת מואץ בתקופת הקורונה
נישום שרכש ציוד המשמש אותו במישרין בפעילותו בישראל, יכול לתבוע בגינו

כפל הפחת שרשאי היה לתבוע לפי כל דין 
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שינויי חקיקה מהותיים צפויים – במחירי העברה
אם לא יחול שינוי עד לגיבוש הנוסח הסופי, צפוי תיקון בחוק הכולל חדשות

מהותיות להתנהלות נישומים ישראליים שהם חלק מקבוצה בינלאומית

תשלום לעובד ושיפוי למעביד עבור ימי בידוד
אושר חוק המסדיר נושא תשלומים לעובדים בבידוד ושיפוי למעבידים, שתוקפו מ- 1/10/20 ועד 31/3/21.

העובד יקבל שכר מלא  לתקופת הבידוד למעט יום אחד, ויופחתו לו 4 ימי מחלה בלבד.
הביטוח הלאומי ישפה את המעביד עבור יום אחד ב- 100%. לגבי יתר הימים, מעסיק שביום 1.8.20 העסיק

יותר מ- 20 עובדים ישופה ב- 50% מהעלות למעביד, מעביד שהעסיק עד 20 עובדים – 75% מהעלות.
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 הודעה זאת נשלחה רק אל לקוחות ונמעני משרדנו.

  office@alliott.co.il   באפשרותך להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה, בכל עת, באמצעות שליחת  בקשה לכתובת הדוא"ל
או באמצעות לחיצה על לחצן "הסר" שבתחתית ההודעה.
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עדכוני קורונה
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תנאי בסיסי לשיפוי המדינה הוא, כי המעביד יקבל מהעובד עותק מהדיווח למשרד הבריאות על כניסתו לבידוד
על פי הוראות לבידוד ביתי, במקרה של בידוד עקב נסיעה פרטית לחו"ל מלוא העלות על חשבון העובד.

ניתן יהיה להגיש את הבקשות החל מיום 1/2/21.
 

לקריאת החוק     לחץ כאן
 

לחץ כאןאושרה הרחבת הסיוע לעסקים בתקופת הקורונה
לחץ כאןתשלום מענקי סיוע למי ששהה בחופשת לידה והורות ולמשרתים במילואים
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תיקון התקנה לקביעת יחס חלוקה בהכנסות בני זוג בעסק משותף
החל מחודש ינואר 2021, חלוקת הכנסות בין בני זוג העובדים כעצמאים בעסק
משותף תהיה בחלקים שווים, ככל שההצהרה שלהם על יחס החלוקה הוגשה

לאחר 30 באפריל

 
לחץ כאןפוטרה שלא כדין מחמת גיל לאחר הליך שימוע פגום ותפוצה ב 125,000 ש"ח 
לחץ כאןשופרסל קיבלה שירותי ניקיון מקבלן ותשלם לעובד הקבלן זכויות שלא שולמו לו

V.I.Plus פלטפורמת שיווק מבית smoove נשלח באמצעות

 

 
ביטוח לאומי

 

 
דיני עבודה
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