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לעיונכם מהדורה דיגיטלית מהודרת של חוברת מידע המכילה מגוון רב
של סוגיות מקצועיות, שערכה קבוצת אליוט בישראל לקראת תום שנת

המס 2020 ותחילת שנת המס 2021 
 

                                                                           לקריאת החוברת 

לחץ כאןטפסים שימושיים לסוף שנת המס 2020
לחץ כאןתשלום מסים ו/או חובות בכרטיס אשראי

לחץ כאןמענקי קורונה - אופן סיווג ההכנסה וסוגיות נוספות
                                             

 קרא עוד 

גביית חוב מס של חברה מבעל המניות
בית המשפט דחה טענתו של בעל מניות כי, יתרת החוב שלו בחברה משקפת חוב של
החברה לצורך תשלומים לעובדים בשל גמר התחייבות יחסי עובד מעביד, וכי אין

מדובר במשיכת בעלים

תשומות על "ארוחות" לעובדים - פרשנות מצמצמת
פסק דין שפורסם לאחרונה, דן בסוגיה אילו הוצאות נכללות בהגדרת "ארוחה" לעניין
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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.

  

 
היערכות לתום שנת המס 2020 ולתחילת שנת המס 2021
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 קרא עוד 

קיזוז מס תשומות מטובת הנאה הניתנת לעובדים 

 קרא עוד 

הכנסות משכר דירה למגורים, במסלול מס שולי - הופטרו מדמי ביטוח
בית הדין האזורי לעבודה קבע כי הכנסותיו של מבוטח מהשכרת 3 דירות מגורים

בחו"ל, שדווחו כחייבות במס שולי בישראל, פטורות מדמי ביטוח בישראל

 קרא עוד 

הסדרת תשלום ימי בידוד לעובד
מעסיק אשר שילם לעובדו דמי בידוד, יהא זכאי לקבל החזר מהמדינה עבור יום עבודה
אחד בשיעור 100% ובגין שאר ימי הבידוד, יקבל שיפוי מהמדינה בשיעור 50% או

75% מהעלות שנשא, בהתאם למספר העובדים שהעסיק.

עדכוני פסיקה
 

לחץ כאןעובדת סיעודית הועסקה על ידי מטופל שנפטר וזכאית לשכרה מיורשו כחלקו בעיזבון
לחץ כאןבעל מניות שהועסק גם כעובד ופוטר זכה ב-400 אלף ש''ח פיצויי פיטורים  

V.I.Plus פלטפורמת שיווק מבית smoove נשלח באמצעות

 
ביטוח לאומי

 

 
דיני עבודה
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