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מה הם הטפסים הללו?
בכל עזיבת עבודה יש להעביר למס הכנסה טופס  161הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד וטופס 161א הודעת עובד על פרישה
מעבודה .על בסיס טפסים אלה יחושב מענק הפרישה הפטור והחייב וכן תבוצענה הנחיות העובד לגבי רצף קצבה ו/או רצף פיצויים.
באותם מקרים בהם יתקבלו מענקים ברי פריסה (פיצויים/פדיון חופשה/הפרשי שכר) יתאפשר לעבוד לפרוס את המרכיבים החייבים שבהם על
בסיס הגשת טופס 116ג בקשה לפריסה על-פי סעיף (8ג) לפקודת מס הכנסה.
חובה להגיש אותם?
כן.
האם זו בעיה למלא אותם?
אם יודעים איך לחשב את כל מה שנדרש אז אין בעיה .כלומר ,צריך להשקיע זמן (לעתים הרבה זמן) בחישובים (לעתים מאד מורכבים) ולמלא את
הטופס.
אז מה זה בדיוק המחולל הזה?
מחולל חכם לטופס 161 ,161א116 ,ג הינו יישום פשוט להפליא אשר מוביל אותך שלב אחרי שלב בהזנת כל הנתונים הנדרשים
ובסיומם מפיק את סדרת הטפסים מוכנים לחתימת הלקוח ולהגשה למס הכנסה .בנוסף ,במסגרת נתוני עזר המופיעים במסכים
השונים ניתן לראות מה יהיה פטור/חייב וכמה מס ישולם כל מרכיב ומרכיב .מתאים גם לקבלת מענק עם/ללא רצף קצבה וגם לרצף
פיצויים עם/ללא רצף קצבה.
מה הרמה המקצועית הנדרשת בשימוש במחולל?
מעשית ,לא נדרשת כל הבנה בחומר המקצועי .מדובר בהזנת סדרת נתונים פשוטים .העניין הוא שאם אינך מהמקצוע ,המושגים לא
תמיד נהירים ואז לא ברור מה יש להזין.
איך מבוצעים כל החישובים?
כל החישובים נעשים על ידי תוכנת נכסים עם מלוא עוצמתה והיכולות שלה .לאחר הזנת הנתונים למסכים השונים במחולל ,כל
הנתונים מומרים לנתונים שתוכנת נכסים יודעת לבצע על בסיסם חישוב פרישה והוא מבוצע.
יש הדרכה למחולל? עזרה בתפעול?
במסגרת התקנת המחולל ,קיים מסמך עזרה לכל אחד מהמסכים .במסמך יש הסברים רלוונטיים לכל מה שקורה במסך .בנוסף,
באפשרותך לטעון מועמד לדוגמא ושם ניתן לראות איך מוזן כל מסך ומסך ואיך נראים סדרת הטפסים המופקים על ידי המערכת על
בסיס נתונים אלה .אלה אמורים להספיק לך .במידה ואינם מספיקים ,ייתכן שהרמה המקצועית שלך בתחום איננה מספיקה לתפעול
המחולל.
כמה זה עולה?
 ₪ 299לפני מע"מ לשימוש עד סוף  .2019ואם יש לי כמה מחשבים? מחיר זה הוא לכל יחידה ללא קשר לכמות.

כדאי לרכוש?

בלי לחשוב פעמיים .כל הידע של בני הפנר בנושא עומד לרשותך במחיר מצחיק .לכל מקרה ,המחולל יאפשר
לך לגבות שכר טרחה בסכום הגבוה מהעלות השנתית של המחולל.

אפשר להתקין לניסיון?

חופשי .הורד ,התקן והפעל .קח בחשבון שכל עוד לא מבוצע תשלום ,מדובר בשימוש לניסיון בלבד .זכור .תקופת הניסיון היא חד
פעמית .זה תנאי מהותי לקבלת התוכנה לניסיון ומתקין התוכנה מתחייב לכך בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.
יש הסכם רכישה?
כן .זה המופיע בעמוד הצעת מחיר באתר עם השינויים המתחייבים לתנאי התשלום.
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עשינו עסק?
כל הזכויות שמורות לבני הפנר .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,לתרגם ,ולעשות שימוש כלשהו בתוכן מסמך זה בחלקו או במלואו למעט לקריאה למי שקיבל רשות לכך.

