
  

  
 

 

1

  

  ז"תשס, ה סיון"כ                              

  2007,  יוני11 

  

   פיצויי מס רכוש - 2007/8' מסמיסוי מקרקעין  הוראת ביצוע

  עזה עוטףשדרות ואזור ניזוק שעסקו בעקיף לפיצויים בשל נזק  :הנדון
   07.5.16-07.5.31  שבין לתקופה

  החקלאות והתיירות, שירותיםהתעשייה וה, בענפי המסחר

 

  ואמב 1

 ראש הממשלה הודעתאישרה ועדת הכספים של הכנסת את  2007 במאי 30ביום   1.1

,  לחוק מס רכוש וקרן פיצויים35מתוקף סמכותו לפי סעיף , מ שר האוצר"ומ

ה שצורפה להודעה האזור המסומן במפלפיה , ")החוק "–להלן  (1961 - א"התשכ

 .להוראת ביצוע זו 1כנספח ,  מצורף בזאת העתק המפה.ישוב ספריהינו , האמורה

 –להלן  (2007 באוגוסט 31 ועד ליום 2007 במאי 16מיום תוקפה של ההודעה 

 .  ")עזה עוטףו שדרות רואז"

את סמכותו , ראש הממשלה וממלא מקום שר האוצרהפעיל  הודעה זובעקבות  1.2

 את תקנות גיש לאישור ועדת הכספים של הכנסת  לחוק וה65- ו) א(36 פיםלפי סעי

, )הוראת שעה) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (תשלום פיצויים(קרן פיצויים מס רכוש ו

תקנות הוראת " –להלן (  2007 ביוני 6 ביוםה אשר אושרו על יד, 2007 –ז "התשס

- הן בתקנות אלו נקבע הפיצוי בשל נזק עקיף שנגרם בתקופה שבי").  השעה

 עוטףשדרות ו באזור ")תקופת הפיצוי" –להלן ( 31/5/2007-  לבין ה16/5/2007

, תחת מתקפת טילים רחבהאזור ה נמצא במהלך התקופה האמורהמהטעם ש, עזה

לפי חוק  הוכרז מצב מיוחד בעורף באותו איזור השבעקבותי, עקבית ומתמשכת

 ידי כוחות-הנחיות לתושבים עלמכוחה וניתנו  ,1951- א"התשי, התגוננות האזרחית

 "). הביטחוני המצב "–להלן (הביטחון 

לשכת התיאום של הארגונים , הממשלה בין 2007ביוני  5י סיכום דברים מיום על פ 1.3

ולאור החוק שבכוונתם להביא בענין זה הכלכליים והסתדרות העובדים החדשה 

 טחוניישנעדרו בשל המצב הבמחוייבים המעבידים לשלם שכר לעובדיהם , לכנסת

 .")סיכום הדברים  "- להלן(במהלך תקופת הפיצוי 

יהיה זכאי עוטף עזה שדרות ו באזור מצוי ועסקניזוק ש,  הוראת השעהלפי תקנות 1.4

לרבות הוצאות ,  או מניעת רווחהפסדח יבמידה ויוכ, "עקיףנזק "לפיצוי בגין 

כתוצאה מפעולות שנגרמו  ,לשם הקטנת נזקו העקיףהניזוק שוטפות שהוציא 

, האמור אזורהאיבה או מצב לוחמה או מחמת אי אפשרות לנצל נכסים בתחום 

 . ובתקנות שהותקנו לפיווק כמשמעות מונחים אלו בח
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סק שאינו ממוקם וע,  לעיל וכפועל יוצא מסיכום הדברים1.4בנוסף לאמור בסעיף  1.5

 האמוראך מעסיק עובדים המתגוררים באזור , עוטף עזהשדרות וורשום באזור 

מצב של השעובדיו אלו נמנעו מלהגיע למקום עבודתם ב, ")חוץ ניזוק "- להלן(

שנגרם לו בשל תשלום שכר בגין נזק רק יוכל להגיש תביעה לפיצוי טחוני יהב

לא יעלה על ם הפיצוי שסכוכך , העבודה לעובדים האמורים בגין ימי היעדרותם

  .")תביעת ניזוק חוץ "–להלן  (האמורגובה תשלום שכר העבודה 

, את השעהאת הוראות תקנות הורלהבהיר  נועד  זוביצועהוראת המידע המובא ב 1.6

סק וסייע לעלו, הזכאים להגשת תביעה, הליך בדיקת התביעה, נוהל הגשת התביעה

עקב פעולות , "עקיףנזק "בו נגרם לו במקרה , ב"למלא את טופס התביעה המצ

  . פעולות איבהלוחמה או 

המסחר , הבענפי התעשיי) יחיד או חבר בני אדם(רשאי בעל עסק , החוקעל פי  1.7

תביעה . ו להגיש תביעה בגין נזק עקיף שנגרם לוהתיירותהחקלאות , והשירותים

 -להלן( 7113-1' טופס מסלקבלת פיצוי כמפורט בהוראה זו תוגש על גבי 

,  שבשדרות ובאשקלוןמס רכושי במוקדאשר ניתן לקבלו ולהגישו , ")הטופס"

 .)taxes/il.gov.mof.www(אתר האינטרנט ובמקביל לקבלו ב

 

הגשת התביעה אופן : "מסלול אדום" –באזור שדרות ועוטף עזהנזק עקיף  2
  פיצוי הוחישוב

  תנאי סף 2.1

 .עוטף עזהשדרות ואזור רשום וממוקם בהעסק  2.1.1

שהוכח להנחת דעתו של המנהל שמקורו במצב   "עקיף נזק "נגרם לעסק  2.1.2

 . במהלך תקופת הפיצויטחונייהב

הגופים ,  ועל פי הוראות חוק מס רכוש הוראת השעהקנותבהתאם לת, כמו כן 2.2

רק אם , יהיו זכאים לפיצוי בגין  שכר עבודה ששילמו לעובדיהם שנעדרו, הבאים

 : ובלבד שאינם גוף מתוקצב נבעה מהנחיות כוחות הביטחון,היעדרותם כאמור

 ,מוסדות חינוך,  חברה עירונית, רשות מקומית, ממשלתיתרהחב, תאגיד בריאות

  .מוסד להשכלה גבוההו ת חוליםקופ

לא יוכלו לתבוע פיצוי בגין שכר עבודה ששילמו , כמעסיקים, גוף מתוקצב והמדינה

אם בשל המצב הביטחוני ואם בשל הנחיות כוחות , לעובדיהם שנעדרו מעבודתם

   .הביטחון

 :תהליך בדיקת התביעה   2.3

דרשים לצורך בצירוף כל המסמכים והנתונים הנ באופן תקין תוגשתביעה   .א

. י המנהל"ע, לפי הצורך, לרבות מסמכים נוספים שיידרשו, הוכחת התביעה

   .תעבור בדיקה ראשונית התביעה שהוגשה
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  :תטופל בדרך הבאההתביעה , על פי תוצאות הבדיקה  .ב

 : שלהלן 2.4 שאינו ניזוק כמפורט בסעיף, ניזוק הזכאי למקדמהלגבי  2.3.1

ובנסיבות מיוחדות , במלואה יום מיום שהוגשה התביעה 14תוך  2.3.1.1

התביעה לא נדחתה ובאם ,  ימים נוספים14תוך , ובאישור המנהל

בסכום שהוא   תאושר מקדמה, במהלך התקופה האמורה על ידי המנהל

 : מבין אלההנמוך

 ; מסכום התביעה75% •
בתקופה המקבילה בשנת , מ"ללא מע,  מהמחזור של העסק50% •

, ייכללו עסקאות אקראילא , בחישוב מחזור העסק, לענין זה; 2006

לא ייכללו עסקאות מכירת ציוד ומכירות הוניות ועסקאות של 

מ לחודשים "מחזורי המע- לעניין המחזור של העסק  .השכרת נכסים

  .4- מחולק ב2006יוני - מאי
 .שקלים חדשים מיליון 2 •

 
ו של יחליט המנהל בדבר זכות,  ימים ממועד תשלום המקדמה90 בתוך 2.3.1.2

 . והחלטת המנהל תישלח לניזוק בו ביוםדבר שיעורוהניזוק לפיצוי וב

כסכום הפיצוי , יראו את סכום התביעה, לא החליט המנהל כאמור

 .הסופי

 ימים מיום 90 בתוך -  שלהלן 2.4לגבי מי שהוא ניזוק כמפורט בסעיף  2.3.2

יחליט המנהל בדבר זכותו של הניזוק לפיצוי , שהוגשה התביעה במלואה

       .נהל תישלח לניזוק בו ביום והחלטת המובדבר שיעורו 

כסכום , יראו את סכום התביעה,  כאמור יום90בתום , לא החליט המנהל

 .הפיצוי הסופי

 :ניזוקים שלא יוכלו לקבל מקדמהסוגי להלן רשימת  2.4

  ). לחוק מס ערך מוסף1כהגדרתו בסעיף " (מוסד כספי"ניזוק שהינו  2.4.1

  ).דה לפקו1 בסעיף הכהגדרת" (קופת גמל"ניזוק שהינו  2.4.2

  ). לפקודה88כהגדרתה בסעיף " (קרן נאמנות"ניזוק שהינו  2.4.3

  ).1968 - ח"התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך" (חבר בורסה"ניזוק שהנו  2.4.4

כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני " (קבלן כוח אדם"ניזוק שהנו  2.4.5

  . או קבלן שירותים)1996 - ו "התשנ, כוח אדם

ניזוק : כגון( לחוק מס ערך מוסף 33ף ניזוק שחל עליו הפטור לפי סעי 2.4.6

העוסק ביבוא או יצוא של יהלומים ואבנים יקרות אשר חל עליהם הפטור 

  ). או ניזוק שעסקו הוא אך ורק בטובין אלו

 לחוק מס ערך 56שרשום כאחד עם עוסק אחר לפי הוראות סעיף ניזוק  2.4.7

 .) איחוד עוסקים–להלן (מוסף 
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 לפקודת מס הכנסה) 2(9ותו בסעיף כמשמע, מוסד ציבורי שהוא  ניזוק 2.4.8
  .) לחוק מס ערך מוסף1כהגדרתו בסעיף  (ניזוק שהוא עוסק פטור 2.4.9

 . בידומלאי עסקי ההמהוומקרקעין זכות במכירת בניזוק שעיסוקו  2.4.10
 .תיווךבניזוק שעיסוקו  2.4.11
 .ניזוק שעיסוקו בהשכרת נכסים 2.4.12
 .ניזוק שעיסוקו בענף החקלאות 2.4.13
 . בענף התיירותוניזוק שעיסוק 2.4.14
ייחשב לעסק שיש לו פעילות " מורכב"עסק . "מורכב"ק בעל עסק ניזו 2.4.15

אזורים הפרושים ברחבי /במספר ענפים או שיש לו פעילות במספר סניפים

  .לרבות באזור שדרות ועוטף עזה, הארץ

א 8 הוראות סעיף ,2007 או 2006 ,2005ת המס וניזוק שחלות לגביו בשנ 2.4.16

 ).כדוגמת קבלן בונה או קבלן מבצע(לפקודה 
, )ניהול פנקסי חשבונות(להוראות מס הכנסה ' מי שחלה עליו תוספת יד 2.4.17

בעלי תחנות דלק לרבות תחנת סיכה ורחיצה של : כגון (1973-ג "התשל

 .)מכוניות
 ;ניזוק שעיסוקו במסחר סיטוני בדלק  2.4.18
 . לעיל1.5תו בסעיף משמעוניזוק שהינו ניזוק חוץ כ 2.4.19
 .01.05.06נפתח אחרי עסקו ניזוק ש 2.4.20
יראו , ין זהילענ; הפיצויתחילת תקופת לפני סקו לא היה פעיל ניזוק שע 2.4.21

 :מאלהפעיל גם ניזוק שמתקיימים לגביו אחד היה לא ניזוק שעסקו כ
 2007בגין חודש אפריל , מ את הדוח שהיה חייב בהגשתו"הגיש למעלא  •

 ;) לניזוק שחייב בדיווח על בסיס דו חודשי2007אפריל -חודשים מרץ(

קופתיים האחרונים שהניזוק היה חייב בהגשתם בשלושת הדוחות הת •

דיווח , 30/4/2007המתייחסים לתקופה המסתיימת בתאריך , מ"למע

 .הניזוק על מחזור עסקאות בסכום אפס

  

  תביעת ניזוק חוץ 3

זכאי כל עובד שנעדר מעבודתו בשל , הדברים המפורט לעיל כפועל יוצא מסיכום 3.1

כל בשל  שכר לתשלום, ת הפיצויקופבתהמצב הביטחוני באזור שדרות ועוטף עזה 

 המצב זכאות זו חלה בין אם ההיעדרות נבעה מן. כאמור לא עבד העובד ום שבוי

 המצב הביטחוני של העובד ובין אם היא נבעה מןהביטחוני ששרר במקום עבודתו 

אזור בתחום , לפי הענין, והכל ובלבד שהוא מתגורר או עובד, במקום מגוריוששרר 

, מחלההיעדרות בשל ום למעט י –" יום היעדרות", לענין זה. עזהשדרות ועוטף 

 למעט מי שעובד –או בשבת ובחג וביום שישי , מילואים, חופשה שנתית, תאונה

 .באופן רגיל בימים אלה



  

  
 

 

5

אך , גם עוסק שאינו ממוקם ורשום באזור שדרות ועוטף עזה,  לעיל3.1כאמור בסעיף  3.2

שעובדיו אלו נמנעו מלהגיע למקום , רמעסיק עובדים המתגוררים באזור האמו

נקבע , לאור זאת. עבודתם בשל המצב הביטחוני חייב בתשלום שכרם כאמור

שנגרם בגין נזק רק יוכל להגיש תביעה לפיצוי כאמור עוסק בתקנות הוראת השעה כי 

ששילם שסכומו לא יעלה על גובה שכר העבודה , לו בשל תשלום השכר כאמור

 .האמוריםלעובדים 

 לא ושב, הפיצויעדרות של עובד בתקופת יכר שישלם המעביד לעובד בעד יום ההש 3.3

כהגדרתו בתקנות מס , "שכר העבודה היומי"יהיה , עבד העובד עקב המצב הביטחוני

, 1973-ג"התשל, )נזק מלחמה ונזק עקיף)(תשלום פיצויים(רכוש וקרן פיצויים 

ישולם חלק ,  מיום העבודהלא עבד העובד בחלק. תקנות הוראת השעהלפני כנוסחן 

 . כקבוע בתקנות האמורות, יחסי

בפירוט מלא של הנזק הנטען  7113-1ג טופס "תוגש למנהל ע, לפי סעיף זהתביעה  3.4

 ולרבות לרבות תשלום השכר, ובצירוף כל האסמכתאות המוכיחות את הנזק הנטען

להוראת  2רצוף בזאת כנספח  ( הצהרת העובד בגין היעדרותו בשל המצב הבטחוני

 ).ביצוע זו

 או במודיעין בניין שדרותב ,קלון תוגש למוקדי מס רכוש באשלפי סעיף זהתביעה  3.5

 .במועדים הקבועים בתקנות, תל אביב, 125רשות המיסים בדרך מנחם בגין 

  

 אופן תשלום הפיצויים 4

 תשלום על פי תביעה  4.1

ר הגשת אך ורק לאחשישולם לניזוקים כאמור בהוראת ביצוע זו ייעשה הפיצוי 

 .7113-1טופס בתביעה פרטנית  

 העברת התשלום 4.2

ס ניכוי מחר ההפחתות בגין לא (ו המקדמהא הנזק העקיףבשל תשלום פיצוי 

יודגש כי רשות . בטופס התביעה בנק המצויןהלחשבון   יועבר,לפי הענין, )במקור

לא תישא בכל אשמה בשל תשלום שביצעה לחשבון בנק הרשום על שמו של המסים 

  .שצויין בטופס התביעהכפי וק הניז

  

בסכום העולה על סכום ,  מקדמהלרבות, במידה ושולמו לניזוק פיצויים, יובהר כי

 יום מיום 90יוחזר סכום היתר תוך , צויים שהוא זכאי להם על פי תקנות אלההפי

 , בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על סכום היתר,שנמסרה לניזוק דרישה להחזר

  .היתר ועד ליום ההחזרמיום ששולם סכום 

  ).גביה( על סכום הפיצוי שניתן ביתר יחולו הוראות פקודת מיסים 
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 מס הכנסה. 5
פקודת מס הכנסה והוא ידווח  פי- החייבת במס על המשולם מהווה הכנסה הפיצוי 5.1

 .המתייחס לשנת קבלת הפיצויהשנתי  ח"בדו

לניזוק אלא אם , 20%בשיעור של מסכום הפיצוי לו זכאי הניזוק ינוכה מס במקור  5.2

 .במקור או ניכוי בשיעור מופחתמס השומה על פטור מניכוי -מפקידאישור 

 

  הוראות תפעוליות. 6

מחלקת התביעות הארצית של לטיפול תועברנה ,  תביעות אשר יוגשו על ידי הניזוקים6.1

יבחנו בהתאם יו, )א"פפ( התביעות ישודרו למחשב במערכת הפיצויים .רשות המסים

הפיצוי שיעור החלטת המנהל בדבר . בתקנות ובהוראה זו, בחוק שנקבעו לכללים

 מנהל או מי מטעמוי ה" תאושר ע,)א"פפ(תשודר למערכת ) חיית התביעהד, לרבות(

  .ותועבר לחשבות לצורך ביצוע התשלום

  .א לחוק36הגשה יהיו לפי סעיף  מועדי 6.2

  .החלטת המנהל תשלח לניזוק הודעה בדבר 6.3

  .אמור בהוראת נוהל זו בכדי לפגוע בסמכות המנהל לפי כל דיןאין ב 6.4

נזק ()תשלום פיצויים(ערר יהיו בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים ליכי  ה6.5

  . 1973 –ג "תשל, )ונזק עקיףמלחמה 

בימים  6899952-08: טלפוןב , מוקד מס רכוש שדרותלמידע נוסף נא לפנות  לקבלת 6.6

. 7633500-03וכן למוקד מידע קולי בטלפון , 16:00 בבוקר ועד 09:0בין השעות  ,ה-א

  .4476334-03 - לשאלות נוספות ולבירורים ניתן לשלוח פקס למוקד הפיצויים בפקס

 מילוי טופס התביעה .7

  : להקפיד למלא אחר ההוראות הבאותיש, תקופת הפיצויבהגשת טופס התביעה בגין 

בצירוף כל , ה ומילוי הנספחים כנדרשמילוי כל השדות הרלוונטיים בטופס התביע •

  .המסמכים הנדרשים לאימות הנזק

 .צירוף צילום שיק מחשבון הבנק של הניזוק •

בדק  והמועדים  לא יי,מסמכיםלא או ל/הוגש שאינו מלא ויובהר כי טופס אשר 

   . לעיל לא יחולו לגבי תביעת הניזוק .2.3.1.2 -  ו 2.3.1.1הקבועים בסעיפים 

  

  ,בברכה            

  

 רשות המסים בישראל          
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  1נספח  
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  2נספח 



  

  
 

 

9

  קרן פיצויי פעולות איבה

  3נספח 
  

  נוסח הצהרת העובד על היעדרות מעבודה בשל המצב הביטחוני
  
  
  

  הצהרת העובד
  

  )שם פרטי ושם משפחה(_____________________ מ "אני הח
  
  __________ _בישוב ________________ המתגורר ברחוב ____________ . ז.ת
  

  :מצהיר בזאת כי בין התאריכים
  

  ______________ל ______________ 
  

  ______________ל ______________ 
  

  ______________ל ______________ 
  

  ______________ל ______________ 
  

  ______________ל ______________ 
  
  

  )עסיקשם המ(_____________________ נעדרתי ממקום עבודתי 
  

בשל המצב הבטחוני ובהתאם להוראות ____________________ ת "בא/ המצוי בישוב 
  .כוחות הביטחון

  
. מילואים, חופשה, תאונה, כי לא נעדרתי בתאריכים אלו בשל מחלה, אני מצהיר בחתימתי

  .אני מצהיר כי לא עבדתי בפועל בכל מקום אחר בתקופת ימי ההיעדרות
  

  .אמתזה שמי ותוכן הצהרתי 
  

  ________________  ת/שם העובד
  

  ________________    חתימה
  

  ________________    תאריך
  

  ________________) שם פרטי ומשפחה(עד לחתימה מטעם ההנהלה 
  

  ________________תפקיד                   
  
  
  

-02 : פקס02-6559251/252:טל, 91010 ירושלים 1170ד "ת , 5כנפי נשרים ' רח
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