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 רשת המס
 31 מס' גיליון │עדכונים חמים מעולם המס

 

 

 שלום לכולם,

 

 . "של מגזין המיסוי "רשת המס 31גיליון מס' אנו שמחים להציג בפניכם את 

הגיליון החדש של "רשת המס", כולל סקירה מרוכזת של חקיקה, פסיקה ופרסומים 

החומר המקצועי המאוגד בגיליון זה מקצועיים של רשויות המס שראו אור לאחרונה. 

נאסף וגובש במטרה לספק לכם, לקוחותינו וידידינו ערך מוסף לו אנו מחויבים 

 ות בשירות.במסגרת עבודתנו וכחלק מהסטנדרטים שלנו למצוינ

ולאור כל אותם העדכונים  השל נגיף הקורונהשלישי על רקע הימשכות הגל 

על  ובהסתמך באופן שוטף ממשיכים לנתח Deloitte-אנו בהמקצועיים,  והשינויים

, הניסיון הגלובלי והמקומי שלנו, את התרחישים השונים של התנהלות בעת משבר

 ובפרט בעולמות המיסוי. 

 

אודות ארגז הכלים שפיתחנו להתמודדות ארגונים ועסקים עם לקריאה נרחבת 

 לחצו כאן – השלכות נגיף הקורונה

https://covid19.deloitte.co.il/toolkit
https://covid19.deloitte.co.il/toolkit


עושה את מירב המאמצים על מנת לספק את  Deloitteנבחרת מומחי המס של 

המענה המדויק, המהיר והמקצועי ביותר ועומדת לרשותכם לכל שאלה או 

 הבהרה.

בהזדמנות זאת נרצה לאחל חג שמח ושנה טובה לכם ולבני משפחותיכם ובריאות 

 איתנה!

 לחצו כאן -של רשת המס  31 לעיון בגיליון מס'

 

 ה,בברכ
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אין להסתמך על תוכן חוברת זו ו/או לעשות בה שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת 

 תשומת לבך לאמור בו.החוברת אלא להסב את 

 .כל הזכויות שמורות© 
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