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תשלום אגרת חברות שנתית לשנת 2021 במחיר מופחת עד 31/3/2021
בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט - 1999 והתקנות לפיו, קיימת חובה על חברה לשלם אגרה שנתית. המשלם
את האגרה השנתית לשנת 2021 עד 31/3/2021 זכאי לתשלום אגרה מופחתת, בסך 1,133 ש"ח. על המבצע תשלום

האגרה השנתית לשנת 2021 בין 1/4/2021 עד 31/12/2021 ישלם סכום האגרה במלואה, בסך 1,505 ש"ח. אי קבלת
דרישת תשלום מרשות התאגידים אינה פוטרת את החברה מביצוע תשלום. ניתן לבצע התשלום בהמחאה באמצעות

שובר ברשות הדואר או בכרטיס אשראי באתר האינטרנט של רשות התאגידים 

 קרא עוד 

מענק "פגיעה ממושכת" לזכאים למענקי השתתפות בהוצאות
הוארך רף הזכאות המקל, למענקי השתתפות בהוצאות קבועות, כך ששיעור הירידה 

המינימלי הנדרש בהכנסות העסק שיקנה זכאות למענק השתתפות בהוצאות בגין החודשים
ינואר - פברואר 2021 יעמוד על 25%

עדכוני קורונה

לחץ כאןמענקי סיוע בשל פגיעה ממושכת
לחץ כאןמענקי סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה

לחץ כאןסיווג מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה שיצאו לחל"ת או פוטרו בעקבות משבר הקורונה
לחץ כאןעוסק פטור שיגיש למע''מ את ההצהרה לשנת 2020 לא יאוחר מיום 28/2/2021 יהיה פטור מקנס
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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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 קרא עוד 

דירת אירוח לחמישה היא בית מלון ומע"מ אפס על שירותים נלווים- בצמצום
בפסק דין שפורסם לאחרונה נקבע, כי שירותים לתיירים, שברגיל הם נלווים לבית מלון, הרי

משניתנו באופן עצמאי חיצונית למלון, יחויבו במע"מ בשיעור מלא

 קרא עוד 

דמי לידה בתקופת הקורונה, שינויי חקיקה מטיבים
תיקון בחוק הביטוח הלאומי קובע כי נשים מובטלות שילדו במהלך משבר הקורונה ואינן עונות
על תנאי הזכאות לדמי לידה מלאים, יקבלו דמי לידה או תשלום מיוחד אחר, בתקופת חופשת

הלידה וההורות

 קרא עוד 

שווי שימוש מלא ברכב צמוד לטכנאים - אין חצי חצי
בבית הדין האזורי התקבלה עמדת  המוסד לביטוח לאומי לפיה עובדים שהשתמשו ברכב

השירות שלהם מן החברה, בין השאר כרכב צמוד יש לחייבם בשווי שימוש מלא

 קרא עוד 

כללי אצבע לניטור אחרי פעילות עובד בדואר האלקטרוני
בתקופה זו, כאשר יותר ויותר עובדים מבצעים את עבודתם מהבית, עולה החשיבות להסדרת

נושא ניטור פעילותם במחשב, ובדואר האלקטרוני בפרט

עדכוני פסיקה

לחץ כאןחילק עיתונים ב"הארץ" בטנדר שלו 24 שנים ולא הוכר כעובד 
לחץ כאןנדחתה תביעת עובדים לבונוס משתנה בלתי מובטח למרות ששולם ברציפות שנים רבות
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V.I.Plus פלטפורמת שיווק מבית smoove נשלח באמצעות

https://www.smoove.co.il/
https://www.viplus.co.il/

