יום ראשון י"ד שבט תשע"ו 24.1.16

לכבוד,
יעקב )יענק'לה( מנדל–יור' איגוד אומני ישראל
תל אביב
א.ג.נ,.
הנדון  :הצעת מחיר למתן שירותי ראיית חשבון

בהמשך לפגישתנו ,אני שמח להציג בפניכם את הצעתי למתן שירותי ראיית חשבון ושירותים
נלווים לכלל אומני ישראל .
הצעה זו ניתנה בהסתמך על פגישתנו עמכם ועל ניסיוננו בתחום ראיית החשבון ,שירותי ראיית
חשבון לעצמאים  ,עוסקים פטורים ,חברות  ,שירותים עסקיים ולווי שוטף שאנו נותנים
ללקוחות ,מוסדות ולגופים שונים.
צוות המשרד בראשותו של רואה חשבון אלי אלמוזנינו ,ישמח לסייע בידכם בהגשמת האתגרים
שבפניכם בכל הקשור למתן שירותי ראיית חשבון וייעוץ נלווה המקיף את עולם החשבונאות,
המס והחקיקה.
משרדנו הינו משרד רואה חשבון המתמחה בביקורת חברות ועצמאים ועוסקים פטורים בתחום
האומנות והמשחק ,מתן שירותי ניהול כספים וחשבות לחברות גדולות במשק ,ביקורת פנים,
ייעוץ מס ,ייעוץ כלכלי ועוד.
מניסיוננו בתחום האומנות והמשחק נוכחנו לדעת שאומנים ושחקים רבים אינם מודעים לזכיות
שלהם מול רשויות המיסים השונות ומול גופי התרבות שמולם הם עובדים .
אנו נעמיד לרשותכם צוות שבראשו יעמוד רואה חשבון אלי אלמוזנינו המתמחה בנושאים שעל
סדר יומכם.
מחויבות משרדנו אליכם היא בראש ובראשונה להעניק לכם פתרונות זמינים ,ממוקדים
ומקצועיים ויותר מכל להעניק לכם ערך מוסף אמתי.
סל שירותים ושכר הטרחה :
בהתאם להבנתנו את הצרכים שלכם ,אנו מציעים להעמיד לרשותכם שירותים כדלקמן:
-

ייצוג מול רשויות המס השונות .

-

שירותי הנהלת חשבונות .

-

דיווח לרשויות המיסים .

-

הגשת דוחות לחברות ,עצמאיים ועוסקים פטורים .

-

ליווי עסקי .

-

כל נושא אחר שיידרש .
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שכר טרחה לאחר הנחה של  30%ממחיר המחירון למי שחבר בארגון אומני ישראל :
בהתאם לאופן התאגדות מול רשות המיסים להלן תעריפי השירותים לאחר הנחה :
חברה בע"מ –שכר הטרחה יעמוד על סך  1,000ש"ח לחודש עבור כלל השירותים )הנה"ח ,דוחות
כספיים ,דוח למס הכנסה ,ודוחות לבעלי שליטה (.
עוסק מורשה – שכר הטרחה יעמוד על סך  400ש"ח לחודש עבור כלל השירותים )הנה"ח,דוח
אישי (
עוסק פטור -שכר הטרחה יעמוד על סך  900ש"ח לשנה עבור כלל השירותים )הנה"ח ,דוח אישי(
המחירים אינם כוללים מע"מ .

סיכום :
אשמח להיות חלק מהעשייה שלכם.
אנו עומדים לרשותכם לצורך הבהרות נוספות עם ידרשו.

בכבוד רב,
אלי אלמוזנינו ,רו"ח
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