
 רואה חשבון  אודות

 

בתל אביב בבנין משרדים חדיש  43ממוקם ברחוב נחלת יצחק  משרד רואה חשבון 

ובחברות   עוסקים מורשים,בעוסקים פטורים שבו מגרש חניה מרווח .המשרד מטפל

 .פרטיות

הטיפול כולל פתיחת תיקים בכל המוסדות ,ליווי וביצוע כל דרישות המוסדות, 

מס ,יצוג מול יסוייעוץ במהנהלת חשבונות ,שכר ,, הצהרת הון, דוח שנתי בהםו

 .ויתר משרדי הממשלה  רשם החברות, המוסד לביטוח לאומי , מס ערך מוסף, הכנסה

 .המשרד נותן שירות בתל אביב והמרכז

 .ה-זמין ופנוי לטיפול לאורך כל שעות היום ובימים א

,לאחר סיום ההתמחות יסד את המשרד 4993החל דרכו במחלקת מיסים במשרד בינוני בשנת  )משפטן (  רואה חשבון

של כל לקוח על בוריה עמידה על זכויות .העקרונות המנחים שהובילו אותו בניהול המשרד אז וכיום הם הכרת הפעילות 

הלקוח במוסדות ללא פשרות. התעדכנות מתמדת בחומר מקצועי ושיפור הרמה המקצועית ללא הרף. לצד ניהול 

.לימודי משפטים ,זאת מתוך הכרה שהשכלה  המשרד וכחלק בלתי נפרד מישום העקרונות המנחים סיים רואה חשבון 

לעמוד על זכויות הלקוחות ביתר שאת המשרד משרת לקוחות מתחומים מגוונים ובהם חברות משפטית רחבה תסייע לו 

מעורב בכל התיקים בעצמו נמצא בקשר ישיר עם כל ליעוץ כלכלי והנדסה ,חברות הייטק ,בעלי מקצוע. רואה חשבון 

ת למוסדות בהתאם לתוצאות הלקוחות בוחן את התוצאות הכספיות שלהם לעיתים מזומנות ומתאים. את המקדמו

 .הכספיות השנתיות

 הנהלת חשבונות בתל אביב 

 :מים הבאיםעובדים ונותן שירות בתחו 7המשרד מונה כיום 

 הכנת דוחות שנתיים

 הכנת הצהרות הון

 ביקורת מאזנים

 ייצוג פרטני מול המוסדות

 שרותי הנהלת חשבונות

 וחישובי שכר כשירות נלווה

מעורב בכל התיקים בעצמו נמצא בקשר ישיר עם כל הלקוחות בוחן את  רואה חשבון 

התוצאות הכספיות שלהם לעיתים מזומנות ומסדר את המקדמות למוסדות בהתאם לתוצאות הכספיות השנתיות 

 .רווחת הלקוחותול

 תחומי פעילות רואה חשבון

 הלקוחות בוחן את התוצאות הכספיות שלהם לעיתים מזומנות ומסדר את

ת הלקוחותניתן המקדמות למוסדות בהתאם לתוצאות הכספיות השנתיות ולרווח

בפגישה ראשונית ללא תשלום וללא התחייבות בפגישה שבה  להסתייע ברואה חשבון 

 :ראוי לדון בין היתר בשאלות הבאות בעסק חדשמדובר 

יתרונות לצד חסרונות (רישום כחברה או כעצמאי ) עוסק מורשה או כעוסק פטור רישום

)יתרונות לצד חסרונות (מהם מלוא ההוצאות המוכרות לעסק המדובר )וכתוצאה מכך 

 זרי מס (מהם המנגנונים הקובעים אם ההוצאה תוכר לצרכי מסהגדלת הח

 

 משרד הנהלת חשבון בתל אביב

 .ביטוח לאומימס ערך מוסף ו, מס הכנסה מחובר למחשב של משרד רואה חשבון 

נמצא בקשר שוטף עם פקידי השומה האזוריים המשרד מאז   משרד רואה חשבון

היווסדו עמד בכל המכסות להגשת דוחות ,ובשנים האחרונות עמד בכל המכסות 

להגשת דוחות כמיצג משדר ,מיצג משדר הוא מיצג אשר מקליד את נתוני הדוחות 

ב מס הכנסה במקום עובדי מס הכנסה ,פעולה אשר השנתיים ישירות לתוך מחש

 מקנה

גמישות בתאריכים להגשת דוחות המשרד משרת לקוחות מתחומים מגוונים ובהם 

חברות ליעוץ כלכלי והנדסה ,חברות הייטק ,בעלי מקצועות חופשיים ,חברות העוסקות 

 ביבוא ויצוא וחברות שירותים מקומיות
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