
 

 

  

 

 

 מפסיד כסף ואתה אפילו לא יודע !!!!!!!!!! האת

 נושא תשלום המס על הפיצויים שאתם מקבלים ועל הפנסיה מאוד מורכב ומי שלא יודע ולא מתייעץ

 הרבה מאוד כסף שלא ידעת עליו.  –!!! כן יכול להפסיד עשרות אלפי שקלים 

 

המשק לא מכיר ולא הפנים את  ו שלובנכנס לתוקף חוק חדש שיצר מהפכה מוחלטת בענף. ר  1.....ב 

ת להם כסף רב והחלטות שגויות שעלולות לעל ובינתיים מתקבלות על ידי הפורשיםהחוק ומשמעותו 

 שהיו זכאים לו אם היו יודעים לנצל את האפשרויות הרבות שהחוק נותן.

  .לך שמגיע כסף לקבל כדי הנכון האדם עם ולהתייעץ עליהם לחשוב שכדאי החלטות ישלשם כך 

 שקל בזכות הייעוץ שנתתי בנושא פרישה . ,,,260 החיסכון הממוצע ללקוחמאז כניסת החוק 

 מה תקבל בהרצאה ? 

 יגרוםלחסוך כסף ולא לעבוד באופן אוטומטי ש ךתוכל לקבל ידע על כל האפשרויות שיש ל

 לך לפעול בצורה שתסב לך נזק לכל השנים הבאות . 

 ד ? 121האם שמעת על טופס 

 הטופס החדש של מס הכנסה שאם לא תדע איך למלא אותו תאבד את הזכויות שלך בפנסיה.  זהו

 השנים האחרונות  וגם על מי שיפרוש בעתיד  3 –הפגיעה חלה גם על מי שפרש ב  -שימו לב 

 מה מטרת הטופס ? 

 רקהטופס מקבע את נושא הפטור ממס על הפנסיה לכל החיים ומרגע שנפלה ההחלטה ניתן להתחרט 

 יום ומפה ואילך זה החלטה לתמיד.  09במשך 

 האם כדאי להגדיל בעתיד את הפטור ? האם כדאי להוון כסף חד פעמי ? 

 על זה צריך להחליט עכשיו !!



 

 

  

 

 eyal@eyalmen.co.ilאו במייל    ,5,-66182,2ניתן לפנות אליי בנייד  

 הרבה כסף  ךעזור לך לחסונבך ו ני והצוות שלי נטפלא

 

 קצת עליי 

 ל בכ מתמחה – לפורשים עוץיבי עוסק. גמל וקופות יחידים מיסוי ,פרישה במיסוי שמתמחה ח"רו

 הסעיפים הסבוכים בחוק ומכיר את הדרך לחסוך הרבה כסף.

 ת המתקיימות במסגרת ההרצאו – ל  היחידה ללימודי חוץ של הקריה האקדמית אונו"מנכ

 במכללה אני מוקף באנשי המקצוע הכי טובים בתחומי הכספים והמשפט.

 במסגרת ההרצאות אני -מרצה בכיר במיסים באוניברסיטת בר אילן במסלול ראיית חשבון 

  נויים הרבים והאינסופיים בחקיקה.השינדרש להיות מעודכן בכל 

 בשנים האחרונות אני מתמחה  – ח"הכנה למבחני לשכת רו -מחבר ספר הבחינות של חשבי שכר

 בעבודה שוטפת ומתן יעוץ לחשבי השכר שמטפלים בכל מה שקשור בשכר ופרישה.

 חברה זו מתמחה בעבודה מול רואי חשבון ואנשי  -חבר בצוות המומחים של חברת חשבים

 .כספים ואני עונה על שאלות מקצועיות רבות וסוגיות מיוחדות שעולות בפרקטיקה

 מכיר את העבודה הפרקטית מול פקידי המס ויכול  – שנים במס הכנסה 9. בעברי  עבדתי 

 . לחסוך זמן רב והרבה מפח נפש הנובע מעבודה מול הרשויות 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה                                                                                                                

 אייל מנדלאוי , רו"ח                                                                                                        
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