
 לצידך ברגע האמת! רק לחברי הלשכה מגיע יותר

 

 תעודת חבר לשכה

 חבר לשכה תתעודכל יועץ מס חבר לשכה יקבל 

 .לנבחרת המקצועית של לשכת יועצי המס ועל השתייכות ההמעיד

. 

 

 

 

 תוכנת חתימה דיגיטלית מרחוק לחברי לשכת יועצי המס חדש!

תוכנת חתימה דיגיטלית מרחוק )לא גראפית(, בלעדית לחברי לשכת יועצי המס, בשיתוף עם 

 עד סוף השנה:לחברי לשכה בלבד ובסבסוד  Vsignחברת 

 ל מסמכים מרחוק. חוסכת המון זמן ופרוצדורות. חות עהתוכנה מיועדת להחתמת לקו

 כל חבר לשכה מקבל לידיו שם משתמש + סיסמה להיכנס לתוכנה.

ts/3094856883891107https://www.facebook.com/1132552263454922/pos/ 

 

 

https://www.facebook.com/1132552263454922/posts/3094856883891107/


 ! ייחודי לחברי לשכת יועצי המס

המענק לו זכאים לקוחותיכם, בכל  של גובהב מדויק ושילחסימולטור 

שלושת קבוצות העסקים הזכאים למענק, לרבות עסקים המעסיקים 

 .עשרות עובדים

 

להזדהות עם סיסמא וליהנות  מאפשר לכםהמדובר בסימולטור מורחב, ייחודי, ראשון מסוגו, 

על מנת להקל  ,וסנכרון לתוכנת השכר שלכם מטבלת עזר לחישובי השכר הנדרשים, דפי עבודה

 על חישובי השכר המורכבים. 

 

 

 

 הכניסה לסימולטור ליועצי המס דרך הקישור הבא: 
https://www.docxida.com/Tax/ 

 

 לסרטון ההדרכה לחצו על הקישור הבא: 
https://bit.ly/2SSwFtM 

 

https://www.docxida.com/Tax/
https://bit.ly/2SSwFtM


 ! י לשכת יועצי המסייחודי לחבר

 שאלות / בעיות וסיוע בהגשת מענקי הקורונהאינטרנטי ל סיוע מוקד

 corona@ymas.org.ilדרך תיבת מייל ייעודית:  ןיינתשירות ה

 

 

 

שכת יועצי המס סיוע בפתרונות של בעיות טכניות / פיתח במיוחד לחברי ל קורונה מ"לצוות ח

 מערכתיות ופרטניות בהגשת מענקי הקורונה.

 אנו נסייע לכם לקבל תשובות באופן פרטני מול רשות המיסים.

 על מנת שנוכל לספק לכם מענה ביעילות, אנו מבקשים להעביר את הנתונים הבאים: 

 תיאור הבעיה.מספר תיק, **שם הנישום, *

 צירוף של צילום מסך שמתעד את הבעיה. -במידה ומדובר בבעיה טכנית 

 

 



 ועדת אתיקה שמגינה ושומרת עליך

 תלונות שיגיעו מלקוחותיך יטופלו ע"י הלשכה ולא יופנו לטיפול גורם משפטי במועצת יועצי המס.

 

 

 

 
 

 הלשכהשירות טופס פניות מקוון באתר 

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

 

 

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=15390751&t=1


 

 יש לכם הטבה מנצחת מבנק לאומי -איך שלא תחשבו את זה 

 בדמי החברות בלשכה! 50%לאומי מציע לחברי הלשכה, החזר של 

 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

 

. 
 

 

 

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=15390755&t=1
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=15390753&t=1


 

 ם בקידום תדמית העסק שלךג –הלשכה יחד אתך 

רטיס ביקור דיגיטלי ואתר תדמית כ -הלשכה השקיעה בפיתוח וחשיבה לקידום העסק שלך 

 אלפי שקלים!במתנה! חסכון של לעסק מעוצב 

 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

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

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=15390759&t=1


  

 מנוי ללא תשלום באתר המשפט הישראלימ -חברי לשכה בלבד נהנים 

הטבה ייחודית זו מאפשרת ליועצי המס להכיר ולעמוד על זכויות משפטיות במגוון תחומים: מס 
מאפשר גישה חופשית למאגרים הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, דיני עבודה, דיני ביטוח, האתר 

המכילים פסיקה, דוגמאות שונות של כתבי טענות, מאמרים, תקצירים, חדשות, עדכונים אישיים, 
 ישירות לדוא"ל.

 לחצו למידע נוסף

  

 

 כל הזמן!הלשכה דואגת שתהיו מחוברים 

 לחברי הלשכה! רק שלחים בדוא"לנ -עדכונים מקצועיים ייחודים והכי חמים 

 

. 
 

 נצחת של יועצי המס!המ הנבחרת

 שאים להצמיד ולהשתמש בלוגו המאמת חבר לשכה עלר -חברי לשכה בלבד

 מסמכים וחתימת הדוא"ל

 

 האלפון של המקצוענים

 הנבחרת האיכותית באתר הרשמי של הלשכהבעת הצטרפותך פרטיך יופיעו באלפון 

 אתר הלשכה

  

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=15390761&t=1
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=15390769&t=1


 

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

  

 
 'הטבות בביטוחים דרך 'מגדל חברה לביטוח בע"מ

 

  ביטוח מורחב, הכולל את כל הכיסויים   מקצועית ראשון מסוגו בלשכה !ביטוח אחריות
 חשבות שכר, הנה"ח, מיסוי מקרקעין, קבלני משנה ועוד.  כגוןבהן יועץ המס נדרש, 

וקי כיסוי מורחב ומקיף עם אחריות של הלשכה ומנגנון בוררות מוסכם במקרה של חיל
 דעות מול חברות הביטוח.

              

  והנחות ברכישת ביטוחים נוספים כגון: ביטוח משרד, ביטוח סייבר, ביטוח נסיעות הטבות
 לחו"ל ועוד.

. 

 קרנות פנסיה, קרנות השתלמות וביטוחים שונים  ,הטבות מרחיקות לכת בדמי ניהול
 ליועצי המס, בני משפחותיהם, עובדיהם ולקוחותיהם !

 

 
 

 050-4223223לפרטים ניתן לפנות לישראל מוכתר: 
 
 
 

 מגוון קורסים בהנחות משמעותיות לחברי לשכה !

ניתוח דו"חות כספיים, מגוון קורסים דרך היחידה ללימודי חוץ של לשכת יועצי המס בישראל כגון: 

 קורס מע"מ, קורס גישור, בודק שכר, הגנת פרטיות ועוד.

 

 



 

 ! תוכנת ניהול לקוחותבשיתוף פעולה ייחודי עם חברי לשכת יועצי המס 

 החברה מציעה שיתוף פעולה ייחודי עם לשכת יועצי המס לקבלת שירות עבור

 תוכנה לניהול לקוחות ותשלומים למשרד יועץ המס.

מערכת ניהול הלקוחות נדרשת לעבודה יומיומית של המשרד לצורך סדר וארגון בנוגע לתשלומי 

 .הרשויות ותשלומי משרד

 

  
 

 לפרטים לחץ כאן

 

 

 

 ם !כשל קהל לקוחותי תפעול פנסיונירק לחברי לשכת יועצי המס: 

 בנושא התפעול הפנסיוני, הגיעה הלשכה להסדר עם חברתבעקבות המהפכה 

'CLARITY באופן מלא וישיר מול החברה  לקוחות יועצי המס קהל שירותי סליקה בע"מ' לתפעול הפנסיוני של

 ובתעריף מוזל או לחילופין באופן חלקי ע"י מערכת מהפכנית המעניקה גישה ליועץ המס עבור קהל לקוחותיו.

 

 

 לפרטים לחץ כאן

 

 

 פתרונות אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בעלות מוזלת ! 

מתמחה בניהול ופתרונות אשראי לעסקים קטנים ובינוניים ומשמשת כיועץ מורשה לכל הבנקים ' PITRONחברת '

 בישראל.

במסגרת שיתוף הפעולה עם הלשכה, תעניק החברה ליווי לקהל הלקוחות של יועצי המס, בעלות מופחתת, באשר 

 אלו נדרשים לגיוס, מימון, הרחבה וצמיחה של העסק.  

 

 

 לפרטים לחץ כאן

 

 

http://www.cplus.co.il/
http://www.cplus.co.il/
https://www.clarity.co.il/
https://www.pit-ron.co.il/


 שיתוף פעולה בין חברת פינבוט ללשכת יועצי המס יוצא לדרך !

 הטמעת מערכת הנהלת חשבונות דיגיטלית מהפכנית במשרדי יועצי המס החוסכת זמן רב בניירת, 

 עבודה ודיווחים לרשויות המס. 

 

 

 

 

 

 לחץ כאןלפרטים 

 

 

 

 

https://www.fin-bot.co.il/lp/
https://www.fin-bot.co.il/lp/
https://www.fin-bot.co.il/lp/


 

 יועצי המס ולקוחותיהם נהנים ממוצר השקעה סולידי ואיכותי

 ! אליוושיתוף פעולה ייחודי בין לשכת יועצי המס וקרן ו

 

 .וואליו היא קרן השקעות פרטית המציעה פתרונות השקעה סולידיים ויציבים המניבים תשואות חיוביות

הנדל"ן המקומי והבינלאומי, כאשר העסקאות  בנקאי ובתחום-החוץמוצרי ההשקעה של הקרן הן בתחום האשראי 

 .מבוססות על בטחונות איתנים, פיזור סיכונים, סולידיות ושמרנות

הוא אפיקי השקעה חכמים ומניבים וביצירת זהות אינטרסים מלאה בין היזם  Value הערך המוסף של קרן

 .למשקיעים

קעה סולידית הנהנית מבטוחה . מדובר בהש -חוץ בנקאי ואליו השקעות מציעה השקעה בתחום האשראי ה

  .חזקה ואשר משלמת ריבית שוטפת לאורך זמן

וואליו מגייסת כספי ממשקיעים ומשקיעה אותם באשראי חוץ בנקאי לזמן קצר )הלוואת גישור( כנגד שעבוד ראשון על 

 .נכס נדל"ן בישראל

ת, קדימות בתשלום הריבית למשקיעים והזרמת הון עצמי החוזקה במוצר של וואליו הוא בבטוחות הנדל"ן החזקו

 .המייצר זהות אינטרסים עם המשקיעים

הגבוהה יחסית למוצרים   מתאים למשקיעים המחפשים אפיק השקעה סולידי, עם ריבית שוטפת, Value המוצר של

 .סולידיים אחרים

אפיינת את שוק ההון וכן היא מניבה היתרון בהשקעה אלטרנטיבית היא שהשקעה זו אינה חשופה לתנודתיות המ

 .תשואה עודפת ביחס לסיכון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפרטים לחץ כאן



 

גמא מעניקה לחברי לשכת המס וללקוחותיהם הטבות מיוחדות בכל הנוגע למוצרי 

 האשראי של העסק וחוסכת להם כסף רב !

 לעסקים.מתן אשראי ושירותים פיננסיים ב גמא החברה הגדולה והמובילה בישראל

 

 

 לפרטים לחץ כאן

 

 

 

file:///C:/Users/wymass/Desktop/הטבה%20גמא.pdf


 

 מעטפת שירותים פיננסיים ופנסיוניים רחבים ליועצי המס וללקוחותיהם 

 תחת "קורת גג אחת" !

 ליווי הלקוח פיננסית ופנסיונית, בכל שלבי חייו !

 

 

 לפרטים לחץ כאן

http://www.profit-fs.com/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95

