
 

 )פנסיוני ומיסוי(  עוץ לפורשיי -חיסכון מס לפנסיה 

 תכנון מוקדם לפנסיה" - הטבה לעובדי חברת חשמל מרחב צפון בשיתוף חברת "פנסיונית
 

עבור עובדי חברת החשמל במרחב הצפון, למתן שירות  תכנון מוקדם לפנסיה" –"פנסיונית ארגון העובדים הגיע להסדר עם יועצי חברת 

 ייעוץ ותכנון לכל סוגי הכספים והזכויות בפרישת גיל ובפרישה מוקדמת.

 

 מס.הבייעוץ יילקחו בחשבון נתוניו האישיים של הפורש, היבטים פנסיונים של הפורש, ודגש לניצול מירבי של הטבות 

 

 

התעריף הרגיל  במקום :כולל ייצוג במס הכנסה ,נחה משמעותית בגין ייעוץ פרישהעובדי חברת חשמל  ובני משפחתם זכאים לה

 .42%שיעור ההטבה:  כולל מע"מ.בלבד, ₪  1,800ייגבו , ₪ 3,100בסך 

 

מאמינים בתשלום מינימום  "פנסיונית"יועצי ושמה את טובת הלקוח בראש סדר העדיפויות. עובדת בשקיפות מלאה  "פנסיוניתחברת "

חסכו עשרות אלפי אמצעותו שבשקיבלו ושירות ועובדי חברת החשמל שכבר נעזרו בחברת "פנסיונית" יכולים להעיד על איכות ה מס כחוק

 מס הכנסה.בזכות הפחתת הניכויים לשקלים 

 

 יועצים. במשותף ע"י שני ,מומחה במיסוי פרישה, תכנון מוקדם לפנסיה" ניתן ע"י מומחה פנסיוני ויועץ מס – פנסיוניתהייעוץ ב"

 

 הן במיסוי והן בפנסיה. ,שני מומחיםשל ייעוץ משולב בחברת "פנסיונית" מתחייבים להעמיד לרשות העובדים 

 

 הם: "פנסיונית"מומחי 

 

 יועץ עצמאי. –שנה  28ניסיון של  בעל ,מומחה למיסוי פרישה ומיסוי הפרט –יועץ מס מוסמך  –עמיר הוכהויזר 

 

שנה בתחום הביטוח הפנסיוני לסוגיו השונים, הן בניהול בפועל של  30ניסיון של , בעל מומחה לפנסיה ויועץ לפרישה –גילור שמעון 

 הסדרים פנסיוניים בעשרות ארגונים והן בייעוץ פרטי לפורשים.

 

יהנה מהידע והניסיון הייעוץ יתבצע על ידי המומחים עצמם, ולא באמצעות עובדים שלהם. כל אחד מהעובדים שיפנה לקבלת ייעוץ 

 הרבים שנצברו אצל היועצים. 

 

מעניקים  ,של השניים תחת קורת גג אחת והשילובהן בתחום המיסוי והן בתחום הפנסיוני  ",פנסיוניתו מומחי חברת "הידע והניסיון שצבר

 ים והחיסכון במס במהלך אחד. יאת כל הפתרונות הפנסיונלפורשים ולגמלאים 

 

 שה לגמלאות, לכל החלטה שתקבלו יש השלכות כספיות משמעותיות, ולכן חשוב ונחוץ לקבל את ההחלטות בליווי בנקודת הזמן של פרי

  מקצועי מנוסה ומיומן, כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר.

 
 פרטים ליצירת קשר:

 04-8625171,050-5269419 –עמיר הוכהויזר 

 052-6236236-שמעון גילור 

 amir@amirh.co.il -מייל

 .www.prisha.taxכתובת אינטרנט: 

 

 פטור מאחריות לוועד העובדים:

 על אף האמור גם/או משתמע אחרת במפורש או מכלול ומוסכם ומובער בזאת:

ארגון של הפנסיונית ואין בהם כדי לחייב את הבלעדית  לתוכן, המוצג בפרסום זה ואמור בו הינו באחריותאחראי בכל צורה שהיא  ארגון העובדיםאין .1

 העובדים.

 התקשרות המשתתף/ת עם החברה אין בה כדי ליצור יריבות משפטית כלשהי בינו/ה לבין ועד העובדים. –למען הסר ספק .2
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