לצידך ברגע האמת! רק לחברי הלשכה מגיע יותר

תעודת חבר לשכה
בשנת  2019יופקו לחברי הלשכה תעודות חבר לשכה
המעידות על השתייכותם לנבחרת המקצועית של לשכת יועצי המס
.

ועדת אתיקה שמגינה ושומרת עליך
תלונות שיגיעו מלקוחותיך יטופלו ע"י הלשכה ולא יופנו לטיפול גורם משפטי במועצת יועצי
המס.

.

שירות טופס פניות מקוון באתר הלשכה
הטופס המקוון של לשכת יועצי המס עומד לרשות חברי הלשכה בלבד למתן מענה מקצועי
ויעיל בנושאים שלהלן:
> מענה לשאלות מקצועיות
> בנושא תפעול ותקלות בשע"ם
> בפנייה לוועדת הקשר הפועלת מול רשות המסים
לחצו למידע נוסף

.

איך שלא תחשבו את זה  -יש לכם הטבה מנצחת מבנק לאומי
לאומי מציע לחברי הלשכה ,החזר של  50%בדמי החברות בלשכה!
פטור מדמי ניהול חשבון ואשראי בתנאים מועדפים!
לחצו למידע נוסף

.

מועדון הצרכנות היוקרתי של לשכת יועצי המס!
כרטיס אשראי מבית תשלובת ישראכרט ללא עלות דמי כרטיס וללא התחייבות!
לחצו למידע נוסף

.

סבסוד תוכנת חֶ ֶשב פיננסי!
תוכנת הדור הבא של המערכות הפיננסיות ,מערכת ייחודית המאפשרת למשתמש ליהנות
ממגוון חישובים טבלאות ונתונים פיננסיים ומאפשרויות נוספות לרבות :שיתוף אחרים ,ניהול
לקוחות ועובדים ,ניהול דוחות ועוד...
בעלות מסובסדת של  ₪ 39לחודש!
למידע והצטרפות 03-6044964:שלוחה 4

.

הלשכה יחד אתך – גם בקידום תדמית העסק שלך
הלשכה השקיעה בפיתוח וחשיבה לקידום העסק שלך  -כרטיס ביקור דיגיטלי ואתר תדמית
לעסק מעוצב במתנה! חסכון של אלפי שקלים!
לחצו למידע נוסף

.

הלשכה איתך לאורך השנה בהשתלמויות
השתלמויות מקצועיות והשתלמויות עומק בפריסה ארצית בסניף אליו בחרת להצטרף.

.

נתקלת בקשיים מול הרשויות? הלשכה אתך גם מול הרשויות!
הלשכה מסייעת לחברים בעוולות הנגרמות להם ופותרת מקרים הדורשים התערבות
הלשכה על בסיס יומי.

מענה לשאלות מקצועיות במגוון תחומים
הנך רשאי לקבלת יעוץ מקצועי ומשפטי שאינו פרטני ממיטב המומחים במגוון תחומים:
דיני עבודה ,מיסים ,מע"מ ,ביטוח לאומי ועוד...

חברי לשכה בלבד נהנים  -ממנוי ללא תשלום באתר המשפט הישראלי
הטבה ייחודית זו מאפשרת ליועצי המס להכיר ולעמוד על זכויות משפטיות במגוון תחומים:
מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מע"מ ,דיני עבודה ,דיני ביטוח ,האתר מאפשר גישה חופשית
למאגרים המכילים פסיקה ,דוגמאות שונות של כתבי טענות ,מאמרים ,תקצירים ,חדשות,
עדכונים אישיים ,ישירות לדוא"ל.
לחצו למידע נוסף

הלשכה דואגת שתהיו מחוברים כל הזמן!
עדכונים מקצועיים ייחודים והכי חמים  -נשלחים בדוא"ל רק לחברי הלשכה!

.

הנבחרת המנצחת של יועצי המס!
חברי לשכה בלבד -רשאים להצמיד ולהשתמש בלוגו המאמת חבר לשכה על
מסמכים וחתימת הדוא"ל

מהפך בשירותי הדואר לחברי הלשכה
שירות איסוף תיקי תקבולים ממשרדי יועצי מס,
מעטפת שירות חדשנית "עד הבית" למשרדי יועצי מס החברים בלשכה.
ההתקשרות מסובסדת על ידי הלשכה.
לחצו למידע נוסף

 50%הנחה על תוכנת חֶ ֶשב עבודה ושכר
מאגר מידע אינטרנטי בנושא יחסי עבודה ,כולל מנגנוני חיפוש מתקדמים ומגוון כלים נוספים
הנחוצים לטיפול שוטף ומיטבי בנושאי יחסי עבודה בארגון ,מענה טלפוני לשאלות של
המחלקה המקצועית בחֶ ֶשב
לחצו למידע נוסף

 50%הנחה על תוכנת על תוכנת מיסים און ליין
מאגר מידע מקצועי ומוביל בתחום המיסים ,מאפשר חיפוש חופשי בכל התחומים במאגר:
פסיקה מכל הערכאות ,חקיקה עדכנית ומלאה ,מאמרי מומחים ,קובצי הפרשנות לפקודת
מס הכנסה ולחוק מיסוי מקרקעין ,פרסומי רשות המיסים ,חדשות עדכונים ועוד...
לחצו למידע נוסף

האלפון של המקצוענים
בעת הצטרפותך פרטיך יופיעו באלפון הנבחרת האיכותית באתר הרשמי של הלשכה
אתר הלשכה

חברי לשכה בלבד רשאים להשתתף בכנסים השנתיים באילת ובחו"ל!

הטבות בניהול קרן הפנסיה של מנורה מבטחים
כולל ייעוץ פנסיוני פרטני ומקיף
לחצו למידע נוסף

הטבה בניהול תיק השקעות

ההטבה בדמי הניהול  0.5%שנתי כולל מע"מ
וניהול תיק השקעות החל מ₪ 200,000 -
לחצו למידע נוסף

הנחה משמעותית בהכשרות מיוחדות ליועצי המס

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה והתייעצות:
 | 03-5608980דוא"ל | info@ymas.org.il :אתר הלשכהwww.ymas.org.il :

