
                                                       

 

 

 7112 ביולי 18 

 

 08/2/7102-72  גירסה 7102 יוליעדכון תוכנת רמניהול 

 

 ,לקוחות נכבדים

אנו מעלים עדכוני , על מנת לשפר ולייעל עבודתכם. אנו מודים לכם על השימוש ברמניהול

 .י נציבות מס הכנסה"וחידושים וכן עדכוני רגולציה המוכתבים עגרסאות המכילים שיפורים 

 . מחכה לכם באתר 187277112-72עדכון מס  

 .על שינויים והצעות ייעול אנו לומדים ממפגשים ושיחות עם לקוחותינו

 .comsupport@liramהצעות  למייל 7נשמח לשמוע גם מכם לגבי בקשות

 .אנו מאחלים לכם עבודה נעימה

 

 .אנא קרא בעיון את ההוראות לפני ביצוע העדכון

 

 

 ?מה חדש בגרסה

  (7112-ז"התשע, הוראת שעה)הגדלת נקודות זיכוי להורים 

  187277112בהתאם לפרסום מס הכנסה מיום  7112ת נלש 1011טופס עדכון  

  עדכון -לפקודה מס הכנסה  11הטבות מס לישובים לפי סעיף 

  דיגיטליארכיון 

 !שימו לב

 לבצע גיבוי לכל המחיצה בה מותקנת התוכנה חובהבצוע העדכון  לפני. 

 יש לוודא שהתוכנה סגורה בכל העמדות ברשת בזמן ביצוע העדכון. 

 לאחר העדכון להריץ תוכנית עדכון בסיסי , בסיום יום העבודה, אנו ממליצים

 (. בתפריט טבלאות שנמצאת)נתונים 
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 (7102-ז"התשע, הוראת שעה)הגדלת נקודות זיכוי להורים 

 

 -ו 7112לשנים , בהוראת השעה נקבע כי יוגדלו נקודות זיכוי לאם ולאב עבור ילדיהם עד גיל חמש

 :  כדלקמן, בלבד 7118

 נקודות זיכוי 1.1 –בשנת הלידה  

 .נקודות זיכוי 7.1 –( שטרם מלאו להם שש בשנת המס) 1-1בגילאים  

משנת ( 1.1מתוך )ניתנת האפשרות לדחות נקודת זיכוי אחת  7112-7118לאימהות שילדו בשנים 

 . הלידה לשנה העוקבת

 . בהתאם להוראת השעה כאמור 7112ברמניהול עודכן חישוב נקודות זיכוי להורים בשנת 

בדוח , לשנה העוקבת 711277118לביצוע דחיית נקודת זיכוי לילד שנולד בשנים , בלבד לאימהות

 .דחייהלסמן וי על עמודת , ילדים< נקודות זיכוי< קליטה וחישוב< שנתי

 .עדיין לא עודכן במלואו 7112חישוב המס לשנת 

 

  7102לשנת  0010טופס 

 (.עדכון מלל) 187277112מיום  לפרסום מס הכנסה בהתאם 7112לשנת  1011ופס טעודכן 

 

 לפקודת מס הכנסה  00סעיף לפי הטבות מס לישובים 

  המופיעים ברשימה  7112-7112תושב אחד הישובים בשנים  –להוראות מעבר ( ג)בהתאם לסעיף

היה זכאי להטבה גבוהה ממי שהפך לתושב אחד  7112אם היה תושב לפני שנת , המפורטת מטה

  .ואילך 7112הישובים החל משנת 

משווה , לעיל המבטל את ההנחיה כאמור 717277112ידי מס הכנסה בתאריך -עלשפורסם בחוזר 

 7112שבים לפני שנת והן ת, כלומר. רשות המיסים את ההטבות לתושבים חדשים ולתושבים ותיקים

בהתאם לכך  .ח"ש 112,111עד לתקרה של  9%של יקבלו זיכוי  7112והן תושבים החל משנת 

 .הישובים ברמניהול ללא פיצול עודכנו

, עכו, עברון, נתיב השיירה, משאבי שדה, מדרשת בן גוריון, להבות הבשן, יחיעם, טללים, גונן, אשלים: רשימת הישובים

 .דנון' שייח, רביבים, מרחב עם: בלבד 7112בשנת  .שדה בוקר, שבי ציון, רתמים

 

 



                                                       

 

 

 

  החישוב  .7112נקבעה רשימת ישובים הזכאים להטבה רק אם הנישום התגורר בישוב בכל שנת

, מרמניהול 7112משתמש ששידר דוח יחיד למס הכנסה לשנת . ברמניהול בהתאם לאמור לעיל

לא  1907190או  7827072יש לבדוק שקודים , 7112שנת ב בחלקכאמור לנישום שהיה תושב הישוב 

 .עודכנו בשידור הדוח

, חמרה, זרועה, ורד יריחו, גלגל, גיתית, גבעולים, ברור חיל, בקעות, בית הגדי, אפק, אלמוג: להלן רשימת הישובים

, (תל עמל)ניר דוד, מעלה גלבוע, מעגלים, מסילות, מלכישוע, מלילות, מכורה, מירב, מבקיעים, כפר ורדים, ב"ייט, יושיביה

 .שרשרת, שלוחות, שיבולים, רשפים, רוחמה, רוויה, נתיב הגדוד, נירן

  7112נוסף הישוב בני דקלים לשנת. 

 

 דיגיטליארכיון 

 וקמערכת הנותנת פתרון מלא לתי ,"ארכיון דיגיטלי"תוכנת  השיקה לפני מספר חודשים את לירם 

 .דיגיטלית בכל מקום שאתה נמצא במחשב מסמכים בצורה 

" דוח ללא נייר"בימים אלו אנו שוקדים מול נציבות מס הכנסה על ההגדרות לקראת יציאת תקנות  

 .ת בצורה מקוונת מלאה כולל כל הצרופות ללא צורך בניירתשיאפשרו ויחייבו  שידור הדוחו

וגם תעשה לכם סדר , הערכות נכונה שלכם בזמן תאפשר לכם להיות מוכנים לדרך הדיווח החדשה

 .בשיטת התיוק ואיחזור המסמכים בארגון

 

 Yifata@liram.comלפרטים נוספים ניתן לפנות ליפעת במייל 

 

 מיכפלשתוף פעולה עם תוכנת השכר 

במסגרת שיתוף הפעולה יבנו ממשקי .  אנו שמחים להודיע על שיתוף פעולה עם חברת השכר מיכפל

כמו כן לקוחות לירם  . עבודה נוחים בין תוכנת השכר מיכפל לבין מערכת הנהלת החשבונות רמפלוס

 ."מיכפל"ובלעדית ברכישת זכות השימוש בתוכנת   תמהטבה ייחודי תיוכלו ליהנו

 yifata@liram.comאו במייל  2272211-19.הטבה התקשר לטללמימוש ה

 

 

 תודה שבחרתם לירם

mailto:yifata@liram.com

