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איננו מקבלים נתונים כמובן
מאליו ואנו חותרים למציאת
פתרונות פשוטים לתהליכים
מורכבים

אודות משרדינו
משרד רואה חשבון ינאי אמיר הוקם בשנת  2011במטרה להוות משרד מוביל בתחומי
החשבונאות והמיסוי למגוון רחב של ישויות ,תוך שימת דגש על רמה מקצועית גבוהה
ומתן שירות אישי לקהל לקוחותינו.
אנו מתמקדים בפעילות בעלת ערך מוסף ללקוח ,תוך שמירה על רמה מקצועית גבוהה,
שקיפות יושר ואתיקה מקצועית אשר הינה נר לרגלינו .משרדינו מעסיק כוח אדם בעל רמה
אישית ומקצועית גבוהה כאחד הנועד לשרת את קהל לקוחותינו תחת הנחות היסוד של
אדיבות ,סובלנות ,אמינות ,מקצועיות ,עמידה ביעדים ושמירת סודיות ,עליהם אנו
מקפידים מאוד בעבודתנו.
אנו מתמחים במגוון רחב של תחומים במטרה להעניק ללקוח את כל צרכיי הישות תחת
קורת גג אחת הן בישראל והן מחוץ לישראל באמצעות קשרי עבודה עם משרדים במדינות
שונות אשר נועדו לספק אופטימיזציה מקסימאלית לפעילות עסקית בינלאומית.
מבין לקוחות משרדינו ניתן למנות חברות ,יחידים ועמותות במגוון רחב של פעילויות
לרבות תחומי ההי טק ,תעשיית הייצור ,קבלנים  ,יבואני רכב ,שירותי ניהול  ,קמעונאים,
בעלי מקצועות חופשים ,עמותות ,משרדים ממשלתיים ועוד.
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המוטו של משרדנו להפוך את
הבלתי אפשרי לאפשרי ,באמצ־
עות שירות מקצועי וראיה
אופקית רחבה

השרותים שלנו
משרדנו מעניק שירותים חוץ ארגוניים הן במישור הלאומי והן במישור הבינלאומי בתחומי החשבונאות והמיסים באמצעות יעוץ מס בסוגיות
מורכבות ,תכנוני מס חבקי עולם ,קונסטרוקציות חברות ,ייצוג ברשויות המס ,טיפול בגופים ממשלתיים ,סיוע בגיוס כספים ועוד .כמו כן ,אנו
מעניקים שירותים תוך ארגוניים לרבות ניהול כספים ,ניתוחי תקציב ,מתן שירותי ביקורת פנימית ,ניתוח פעילות עסקית של ישויות ,לווי תהליך
רה-אירגוניזציה ,כדאיות השקעה ועוד

ניהול כספים וחשבות

שירותי מיסוי ותכנוני מס

ניהול כספים במיקור חוץ נועד לתת פתרונות למצוקות כלכליות
העכשוויות והעתידיות של העסק .משרדינו מעניק שירותי ניהול
כספים במיקור חוץ באמצעות צוות מקצועי ומיומן.

“זכותם – ואף חובתם – של מומחים בענייני מסים לתכנן עסקאות
משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס" )הנשיא שמגר( משרדינו מספק
שירותי מיסוי בהתאם למאפייני הפעילות ומקסום השלכות המס.

שירותי סיוע בקבלת תמריצים ממשלתיים

ייעוץ כלכלי והערכת שווי

תמריצים ממשלתיים הינו כלי באמצעותו מעודדת המדינה פעילות
תעשייתית וייצורית .משרדינו יסייע לכם בקבלת תמריצים
ממשלתיים והטבות המס המוענקות לכם ממגוון רחב של חוקים.

העסק בקשיים ,אינך מנצל באופן מקסימלי את יכולות העסק,
רה-אורגניזציה? בו אלינו ונקבל החלטות יחד עם הצוות שלנו ושיפור
התפעול ורווחיות העסק שלך .
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פעילות המשרד
במצב הקיים בו העולם הפך לכלכלה גלובלית אחת אשר ישויות רבות מבצעות עסקאות יום יומיות עם ישויות
אחרות ממדינות זרות ,ניצבים הם בפני אתגרים רבים וגדולים.
יכולתם של ישויות רבות להתמודד כנגד אתגרים אלו נמדדת ביכולתם של יועציה המקצועיים של הישות
אשר מסייעים לה בעיצוב ותכנון טוב יותר של עתידה העסקי של הישות.
משרד רואה חשבון ינאי אמיר הוקם על מנת לספק את הכלים הדרושים ,התמיכה ומתן סיוע לישויות המובי־
לות בישראל לשם השפעה מערכתית רחבה בכל תחומי פעילות הישות.
המשרד מבוסס על ניסיון רב שנים בהם מסייע המשרד לגופים שונים במשק בפתרון בעיות לכל אורך חיי
הישות החל משלב ההקמה ועד בכלל.

פתרונות מיסוי
דיני מס מורכבים על ידי רשת רחבה של חוקים תקנות והפרשנויות
אשר יצרו מבנה משפטי סבוך מאוד בחיי העסק.
רצוי ואף הכרחי להתייעץ באופן שוטף עם מומחה מסים בכל
החלטה עסקית על מנת להקטין את חשיפת המס.
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החל מהפגישה הראשונה
רואה חשבון יעבוד יחד איתך
על תוכנית עסקית אישית
המותאמת לעסק שלך אשר
בסופה נבנה יחד מתווה
פעילות בהתאם לצרכיו
ומאפייניו של עסקך.

דברי ינאי אמיר רו“ח
נכבדיי,
יזמות עסקית הינה עמוד התווך של הכלכלה הישראלית ,הן במישור המדיני והן במישור החוץ
מדיני .עידוד וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בישראל מהווה את המפתח לצמיחת המשק
וליצירת מקומות עבודה רבים.
משרד רואה חשבון ינאי אמיר הוקם במטרה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים לממש את
מטרותיהם העסקיות באמצעות ניצול הטבות המס ומענקים ממשלתיים בישראל ומחוצה לה.
משרדינו מספק קשת רחבה של שירותים בתחום החשבונאות והמיסוי לקידום לקוחות
המשרד ובמטרה להשיא את רווחיהן .ניהול כספים ,בניית קוסטרוקציות מס ,תכנוני מס ,סיוע
בקבלת מענקים והטבות מס ,הקמת פעילויות בינלאומיות ועוד .שירותים אלו הינם חלק מכלל
השירותים המוענקים על ידי משרדינו.
תפיסת המשרד היא להעניק פתרונות פשוטים לתהליכים עסקיים מורכבים ,על ידי בחינת
מלוא הפעילות העסקית ,תחת ההנחה שניתן להגיע לכל יעד באמצעות אמונה נחישות
והתמדה.

אנו טובים במה שאנו עושים
כי אנו מאמינים בדרך שלנו,
באמצעות נחישות והתמדה
לאורך כל הדרך

שירותי משרדינו מוענקים תחת רמה מקצועית קפדנית ,יושר ,הגינות ואתיקה מקצועית אשר
הינה נר לרגלינו .אני מזמין אותך לקבלת שירותי חשבונאות ומיסוי ממשרדינו ,אנו נשמח
לשרתך ולהעניק לך ייעוץ מקצועי.
בברכה,
ינאי אמיר ,רו"ח
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בכל תקופת חתך רואה חשבון
יבחן את פעילותך העסקית
שבסופה תקבל עצות לשיפור
והתייעלות של פעילותך
העסקית.
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יחס אישי לכל לקוח
כל לקוח במשרדינו מקבל טיפול אישי בהתאם לצרכיו על ידי אפיון וניתוח
פעילותו העסקית על כל מרכיביה ,בחינת צרכיו של כל לקוח במשרד,
קביעת יעדים עתידים והכנת מתווה פעילות אופטימאלי המותאם באופן
אישי תוך התחשבות במכלול פעילותו העסקית של הלקוח ,לצורך ייעול
פעילות עסקו ושיפור רווחיותו.
לאחר הכנת מתווה הפעילות של כל לקוח ,משרדינו כמשרד רואה חשבון
פועל במטרה לסייע ללקוחותיו להגשים את יעדיהם באמצעות ניתוחים
אנליטיים של פעילות הלקוח בכל תקופת חתך לשם קבלת משוב ,ובחינת
המשך הפעילות של הישות בעתיד.
משרד רואה חשבון ינאי אמיר מיישם "הלכה למעשה" טיפול מותאם
אישית לכל לקוח כך שהלקוח תמיד במרכז .בין לקוחותינו נמנים חברות,
מלכ"רים ,תושבי חוץ ,שותפויות ויחידים.

כלקוח במשרד רואה חשבון ינאי
אמיר אתה עשוי ליהנות מכל
שירותי ראיית החשבון ומיחס
אישי תחת קורת גג אחת.

שירותי חשבונאות ומיסוי
משרדינו מעניק שירותי חשבונאות ומיסוי באופן איכותי ,מקצועי
ואמין המספק יחס אישי והבנת צרכי הלקוח ,הצוות המקצועי שלנו
ילווה אתכם בכל שלבי העסק
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הלקוחות שלנו
משרד רואה חשבון ינאי אמיר מטפל במגוון רחב של לקוחות ,הן מישראל והן מחוץ לישראל .מבין לקוחות המשרד
ניתן למנות חברות ,יחידים ,יצרנים ,יבואנים ,יצואנים ,היי טק ,נותני שירותים,קמעונאים ,קבלנים ,בעלי תחנות דלק,
חקלאים ועוד .רוצה להצטרף לנבחרת שלנו?

חברות היי טק ויצרנים

יבואנים ויצואנים

יש לך רעיון לטכנולוגיה ,מפתח אפליקציה ,מייצר מוצרים
אנו מעניקים שירותי ליווי לחברות היי טק ויצרנים לרבות סיוע
בקבלת מענקים ממשלתיים ,קרנות השקעה והטבות מס.

עוסק ביבוא או יצוא? משרדינו מעניק סיוע בשירותים
בינלאומיים ,אנו נבנה לך קונסטרוקצית מס לניצול וחיסכון
אופטימלי של הטבות המס.

נותני שירותים ,מוכרי סחורות ואחרים
נותן שירותים ,בעל מקצועי חופשי ,קמעונאיים ,סיטונאים,
משרדינו מעניק את כל שירותי ראיית החשבון לעסק שלך תחת
קורת גג אחת.
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קבלנים

קבלן ביצוע ,קבלן בניין ,כדאי שתדע משרדינו בעל ניסיון רב
בסיוע לקבלנים וביצוע פרוייקטים .בנוסף נעניק לך שירותי
חשבונאות ,ניהול כספים ותכנוני מס.

משרד רואה חשבון ינאי
אמיר מטפל במגוון רחב של
לקוחות הן במגזר העסקי
והן במגזר השלישי .משרדינו
מעניק את כלל שירותי ראיית
החשבון תחת קורת גג אחת
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רוצים להיות לקוחות שלנו
לקוחות משרדינו נהנים מכלל שירותי החשבונאות והמיסוי תחת קורת גג אחת בידי צוות מקצועי ומיומן ,אשר זמין עבורם לכל שאלה .במשרדינו תקבל
יחס אישי לאורך כל הדרך ,במתווה של הגינות יושרה ואתיקה מקצועית

טלפון 077-5448584 :
פקס 077-4702182 :
מייל office@ycpa.co.il :
אתר www.ycpa.co.il :

