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קרא עוד

השלכות מס הנובעות משיטות תגמול ואירועים מיוחדים במטבעות קריפטו
תעשיית הקריפטו לא שוקדת על שמריה וההתפתחויות של התעשייה גוררות שאלות מס

מעניינות

קרא עוד

שווי רכב - החשמל על העובד, והשווי בעינו עומד?
בעוד שברכב המונע באמצעות דלק, העובד מתדלק רכבו והמעביד נושא בעלויות הדלק הרי שברכב

חשמלי, מחבר העובד את רכבו למתקן אשר במקרים רבים נמצא בביתו הפרטי. במקרים כאלו על
דיני המס ליתן פתרון הולם וכלכלי.

מענקי קורונה
מענקי הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה, בחודשים ינואר - יוני 2021, יחושבו לפי
ההכנסה הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019                                            לחץ כאן
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 הודעה זאת נשלחה רק אל לקוחות ונמעני משרדנו.

באפשרותך להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה, בכל עת, באמצעות שליחת  בקשה לכתובת הדוא"ל   office@alliott.co.il   או באמצעות
לחיצה על לחצן "הסר" שבתחתית ההודעה.

  

 
 

 
 

 
מיסים
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קרא עוד

יתרות חובה של בעלי מניות – השלכות על הביטוח הלאומי
לדיווח בדוח האישי הכנסה לפי סעיף 3(ט1) לפקודה, השלכות רבות בהיבט הביטוח הלאומי:

הגדלה אפשרית בחבות בדמי ביטוח, השפעה על זכאות לגמלאות, אפשרות של המוסד לביטוח
לאומי לדרוש מהמבוטח להחזיר גמלאות שקיבל בעבר.

קרא עוד

תיקונים בחבות המעסיק בחל"ת
פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ובריאות למעסיק בעבור עובד בחל"ת בחודשים אפריל 2020 ועד אפריל 2021

קרא עוד

הסכם נוסף בדבר מתן הטבות למובטלים החוזרים למעגל התעסוקה
על פי הסכם בין הממשלה לבין המוסד לביטוח לאומי, המוסד לביטוח לאומי ישלם מענק ותוספת למענק

קרא עוד

הנחיות המוסד לביטוח לאומי בעניין הבחירות לכנסת
המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר בעניין כיסוי ביטוח וגמלת אבטלה כאשר מתקבל תשלום עבור עבודה ביום הבחירות לכנסת

קרא עוד

יחסי העבודה בעידן הקורונה – סירוב להתחסן וסירוב לחזור מחל"ת
מחובתו של מעסיק לדאוג לסביבת עבודה בטוחה לעובדיו ולשמור על בריאותם ועל בטיחותם של
כלל העובדים וגם מקום עבודה שהוציא עובדים לחל"ת קורונה וכעת חזר לעבוד צריך לפנות

לעובדים, ולהודיע שהם מתבקשים לחזור לעבודה

 
 עדכוני פסיקה

לחץ כאןמעסיק שפגע בתנאי העבודה של עובדת בהריון  וגרם לה להתפטר, ישלם בסך כ-210,000 ₪
לחץ כאןלא די שעובד מונה ליו"ר ועד פעולה, כדי לקבוע שפיטוריו מקורם בפעילותו בהתארגנות ראשונית

לחץ כאןזכות התלמידים לסביבת לימודים  בטוחה גוברת על זכות מורה אסטמטית ללמד בכיתה ללא מסכה

V.I.Plus פלטפורמת שיווק מבית smoove נשלח באמצעות

 
ביטוח לאומי

 

 

 

 

 
דיני עבודה
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