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לקוחות וחברים יקרים,
השבוע חווינו חזרה לשגרה ואנחנו לקראת הסרה מוחלטת של מגבלות הקורונה.

זמן מצוין לבדוק ולעדכן את התחזית לשנת 2021 ולבדוק התאמה של המקדמות המשולמות למס הכנסה ולביטוח לאומי.
בניוזלטר הפעם מאמרים שונים בתחום המסים, מאמר ביטוח לאומי ממנו יש ללמוד על שהות בחו"ל בסמוך לגיל פרישה

וכן פסקי דין נגד מעסיקים (אחד בשל התעמרות בעובדת ושני בשל העסקת עובדת תחת כותרת "קבלן") .
קריאה מניבה ומהנה

שלכם
רחלי

 

קרא עוד

"תנאים חדשים" לקבלת מעמד עולה וההטבות הנלוות לו
לאחרונה פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי לגבי תחילת מועד תושבות
ליחיד שעלה לישראל שאינו עונה לתנאים הנדרשים כדי לפנות במסלול

הירוק והכנסות המופקות על ידו

קרא עוד

מגורים במשותף לא שוללים את הטבת המס לבני זוג
הורחבה ההטבה במס רכישה או מס שבח לבני זוג, אשר לאחד מהם יש
דירה ולשני אין, כאשר יש הסכם יחסי ממון בין בני הזוג והפרדה רכושית.

נקבע כי, מגורים במשותף  של בני זוג הגרים בדירה של אחד מבני הזוג לא
שוללים את תחולת ההטבה

קרא עוד

הפרדת הכנסות שלא מיגיעה אישית, בין בני זוג
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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 מיסים

לחץ כאןמענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות – תוכנית רשת ביטחון כלכלית
לחץ כאןמענקי מרץ -אפריל 2021 לעצמאים ובעלי שליטה ולעסקים קטנים

קרא עוד

זכאות לקצבת אזרח ותיק על אף שהות מהותית בחו"ל
בית הדין האזורי קיבל תביעתו של המבוטח וקבע כי בהגיעו לגיל פרישה היה תושב

ישראל, על אף שהותו הממושכת בחו"ל, ולכן הוא זכאי לקצבת אזרח ותיק

 
 עדכוני פסיקה

לחץ כאןעובדת בכירה שהממונה עליה התעמר בה, פוצתה כספית וצו עשה להפסקת ההתנכלות 
לחץ כאןמעסיק שפעל בחוסר תום לב והעסיק עובד כקבלן יורתע וישלם לו זכויות סוציאליות על שכרו 

V.I.Plus פלטפורמת שיווק מבית smoove נשלח באמצעות

 

 
ביטוח לאומי

 

 
דיני עבודה
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