י

שלום  ,amirגלישה נעימה

חפש באתר:

הפוך לעמוד הבית 30/11/2009

חפש

כתבות

מדורים :

חוק ומשפט

מאמרים ודיעות

דוחות ותשואה

עולם

מיסים ועבודה

כניסת מנויים

שימור תיק

סקירות כלכליות

מחקרים והשוואות

קהילה

צרכנות פיננסית

אישים ומינויים

הרשמה לאתר

כלים :

הצעות ביטוח

מבזק אישי

מומחים משיבים

פורום גולשים

כנסים וימי עיון

לוח דרושים

מחשבונים

מוצרים ומבצעים

שאלונים

על המדף

ניהול מנוי

למה עדיף להיות מנוי ?

מצגת פעילות עדיף

חיפוש ידיעות בארכיון

תגובת היום

חדשות אחרונות

חדשות
המזוודה שלך

חזון אחרית הימים,
אולי בעתיד) ..דודי
הרשברג(

הוסף כתבה למזוודה

תיקון  171לפקודת מס הכנסה :ועדת הכספים לא הודיעה על קיום
הדיון
נציגי הצדדים הקשורים לדיון ובכללם : :נציגי ההסתדרות ,נציגי לשכת יועצי המס,
נציגי לשכת רואי חשבון ואחרים לא קיבלו הודעה מראש על קיום הדיון והשתתפותם
התבטלה
12:29 30/11

)מקור :מערכת(

מאת :מערכת

ועדת הכספים של הכנסת קיימה היום דיון נוסף בנושא
החקיקה המוצעת לתיקון  171לפקודת מס הכנסה ,אולם
לא יידעה את הצדדים הנוגעים לנושא ,בנוגע לקיומו .בשבוע
שעבר קיימה הוועדה דיון בנושא ללא כל התקדמות .הצדדים
בדיון ,ובכללם :נציגי ההסתדרות ,נציגי לשכת יועצי המס,
נציגי לשכת רואי חשבון ואחרים לא קיבלו הודעה מראש על
קיומו של הדיון בוועדה ,ולכן נבצר מהם מלהשתתף בו.

מסמכים קשורים
חברות קשורות

שלח לחבר

הדפס כתבה

מודעה :

רו"ח אמיר גבאי ,מומחה למיסוי ופרישה המוביל מאבק
משפטי וציבורי בנושא רצף זכויות פיצויים באופן עצמאי מאז
ינואר  2008ועד היום אמר בתגובה" :לצערנו ,אין לנו ספק כי
מדובר בתחבולה נוספת מבית היוצר  -משרד האוצר ,רשות
המסים ואגף שוק ההון הביטוח והחיסכון ,שמטרתה לגרום לנו
להדיר רגלינו מהדיון ולמנוע מאיתנו להשמיע דעתנו באוזני
חברי הועדה ולהפריע לנציגי האוצר מלהעביר את הצעת
החוק במתכונתה הנוכחית .לא נותר לנו אלא לקוות שחברי
הכנסת  -חברי ועדת הכספים ,יפעילו שיקול דעת נוסף בטרם
יאשרו את הצעת החוק במתכונתה הנוכחית.".

בעלי תפקידים
חזור <<

קבצים להורדה
חיפוש מתקדם

כתבות נוספות בנושא:
 ועדת המשנה לענייני ביטוח – חזרה לפעול
 נדחתה הצעת החוק לשינוי תעריפי הביטוח באישור ועדת הכספים


דפים ברשת


חיפוש מתקדם
מלא את הפרטים הבאים
והרשם לעיתון האלקטרוני
של איינט
כתובת אימייל:



ועדת הכספים אישרה תיקון לפקודת מס הכנסה לפיו ייאסר ניכוי תשלומים
המהווים עבירה
האוצר מתנגד למימון השוואת זכויות לאלמנים
הלשכה תגיש הצעות חוק לשיפור מעמד הסוכן

תגובות :
הוסף תגובה

שם מלא:
עיסוק:

חברות קשורות:
כנסת ישראל

עיסוק
הרשם לניוזלטר

או לחץ כאן לדף הסבר

https://www.prisha.co.il/

