לכב'
לקוחות וידידים

חוזר לקוחות
רבעון ראשון 2021
אנו שמחים לערוך עבורכם "חוזר לקוחות" הכולל מכלול נושאים בתחומי המס השונים שהתפרסמו
במהלך הרבעון הראשון של שנת  .2021עקב משבר נגיף הקורונה – בחרנו להביא לנוחיותכם בחלק
הראשון של החוזר ,ריכוז מענקי הקורונה שניתנו עקב החלטות הממשלה מאז פרוץ נגיף הקורונה.
החוזר מתמקד בהיבטים הקשורים לתקופת המשבר הכלכלי הנובע מנגיף הקורונה ומבוסס על
המידע הידוע למערכת ביום פרסומו .לפני שימוש במידע יש להתעדכן באתר האינטרנט של משרדי
הממשלה והביטוח הלאומי.
מס הכנסה מיסוי מקרקעין ומע"מ
מידע מעודכן על פי השינויים שנעשו ברפורמות במס ,חוזרי רשות המסים ומע"מ ,פסיקות ומענה על
סוגיות שונות.
ביטוח הלאומי
סוגיות בתחום הביטוח הלאומי ,פסיקות ועדכונים.
החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים ,שמטרתו לסייע
לעוסקים במידע כללי במיסוי.
אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי.

תשומת לבכם לכך ,כי זכות היוצרים בחוזר הלקוחות שייכת לחשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ בלבד,
וההרשאה הניתנת לכם לעשות בו שימוש הנה בכפוף לכך ששליחת החוזר ,או כל חלק ממנו ,תיעשה רק
ללקוחותיכם הישירי ם ,ולא לאף גורם אחר ,ועל ידכם בלבד .הנכם מתבקשים איפוא שלא להפיץ חוזר
זה ,או כל חלק ממנו ,לצד שלישי אחר ,למעט באופן כמפורט לעיל.
אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.
בכבוד רב,

יהושע (שוקי) ג'אנה ,עו"ד ורו"ח
בית הדפוס  ,12ירושלים
טל' 02-5704646 :נייד050-6209256 :

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ .אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
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מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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נגיף הקורונה – ריכוז מענקים ועדכונים
מס הכנסה
ריכוז מענקים והטבות בתקופת משבר נגיף הקורונה
מעודכן ליום 29.3.2021
.1

מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים-:תנאי הסף הוא פגיעה במחזור של  25%עד  60%לפחות וירידת
מחזורים בחדרי כושר – ראה בהמשך דברי הסבר להנחיות מיוחדות לחדרי כושר.

.2

מענק סיוע סוציאלי לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה על אובדן רווחים :יחול גם על ינואר -פברואר  2021בכפוף
לירידה של  40%בהכנסות ביחס לחודשים המקבילים.

.3

מענק בשל פגיעה ממושכת :תנאי הסף הוא בגין עוסק מורשה שמחזור עסקאותיו למרץ דצמבר  2020ולעוסק
פטור לשנת  2020בתוספת מענקי השתתפות בהוצאות קבועות אינו עולה על מחזור עסקאותיו בתקופת המקבילה
תנאי הסף של עוסק אשר הוקם בחודשים ינואר -פברואר  2021ומחזור עסקאותיו בתקופה זו הוא  3000ש"ח
ולשנת  2020מעל  18אלף עד  100מיליון  .₪הוא זכאי לשניים לפחות ממענקי השתתפות בהוצאות קבועות.

.4

מענק שימור עובדים  -לפי מספר העובדים המזכים ,פגיעה במחזור ,גודל העסק ומספר המועסקים.

.5

סיוע בתשלומי ארנונה  -אפשר להגיש את הבקשות לכל תקופות הזכאות עד .31.12.2022

.6

מענק משרד האוצר למוסדות ציבור – מוסדות ציבור שהכנסותיהם ירדו בשנת  2020ב 25%-לעומת שנת ,2019
זכאים למענק זה כולל ירידה בתרומות.

.7

מענק הסתגלות לבני  67ומעלה שיצאו לחופשה ללא תשלום או פוטרו

.

דברי הסבר לכל סוגי המענקים
 .1מענק השתתפות בהוצאות קבועות
אחד השינויים שנכנס לתוקף במענק השתתפות בהוצאות קבועות החל מתחילת השנה ,המתייחס לחודשים ינואר-
פברואר  2021ולתקופות הזכאות עד לחודש יוני השנה ,נקבע בתיקון  4לחוק תכנית סיוע כלכלי .התיקון קבע כללים
לזכאות למענק להשתתפות בהוצאות לפי שיעור ירידה במחזור של  25%במקום .40%
עוסקים בעלי מחזור שנתי של  100עד  200מיליון  ₪עשויים להיות זכאים למענק אם שיעור ירידה במחזור הוא
לפחות  .25%עוסקים בעלי מחזור שנתי של  200עד  400מיליון  ₪עשויים להיות זכאים למענק אם שיעור הירידה
במחזור הינו לפחות .40%
סכום המענק עבור תקופת  5-6/2021יהיה חצי מסכום המענק הרגיל.
ירידת המחזורים בחדרי כושר – מענק הוצאות קבועות
בשנת  2020מכוני הכושר היו סגורים בהנחיית הממשלה במשך למעלה מחצי שנה .כתוצאה מכך ,לעסקים אלו נגרמה
פגיעה משמעותית בהכנסות בחודשי הזכאות ,אולם ירידה זו לא תמיד מקבלת ביטוי ישיר במחזורים המדווחים
למע"מ ,שכן חלק מהמנויים לא הפסיקו את התשלומים ויקבלו חלף כך הארכת תקופת המינוי .בהתאם ,חלק
ממכוני הכושר המשיכו להוציא חשבוניות בעבור תשלומים שהתקבלו ובמקביל ,כאמור ,האריכו את תקופת המנויים
/או "הקפיאו" את המנויים של הלקוחות .את הפגיעה כאמור במחזורי חדרי הכושר ניתן לראות בשתי דרכים:

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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א ..פגיעה שמקבלת ביטוי מיידי במחזורי המע"מ המדווחים–

•

זיכוי כספי שניתן ללקוחות והפקת חשבונית זיכוי באותו חודש של מתן השירות – במקרה זה ,תקופת
המענק הוקטנה עקב חשבונית הזיכוי ולפיכך הפגיעה מקבלת ביטוי בחישוב המענק.

ב ..פגיעה שתקבל ביטוי עתידי במחזורי המע"מ המדוחים–

•

הקפאת תקופת המינוי עקב הקורונה והארכה עתידית לתקופה מאוחרת יותר ,כחלף החזר תשלום (שווי
כסף( ,וללא צורך בתשלום נוסף.

•

זיכוי כספי לאחר שהלקוח ביצע הכחשת עסקה/ביטול עסקה חד צדדי שנעשה לרוב מספר חודשים לאחר
חודש מתן השירות (מתגלה בדוח התאמות אשראי( .
במקרים אלו ,בתקופת המענק לא נרשמת ירידה כיוון שהתקבול עבור המנוי לא מקוזז והירידה תבטא
בחודשים מאוחרים עם ביטול הקפאת המנוי והארכתו .רשות המסים מסכימה לעניין חישוב ירידה במחזור
להתחשב בהקטנת מחזור עתידית עקב הארכת תוקף המנוי.

רשות המסים פרסמה הנחיות לחישוב ירידת המחזורים בחדרי כושר – מענק הוצאות קבועות.
הערה :פסילת ספרים לא תבטל זכאות למענק הוצאות קבועות
הקלה משמעותית ,שנכנסה לתוקפה מחודש ינואר השנה ,היא שהחל מ  1-2/2021פסילת ספרים לא בהכרח
תהווה עילה לפסילת מענק השתתפות בהוצאות קבועות .יבוטל התנאי לפיו עוסק שנפסלו ספריו על ידי רשות
המיסים בשנים  2018ו 2019-לא יהיה זכאי למענק הוצאות קבועות.
החל מיום רביעי  24.3.2021הגשת השגות על החלטות בבקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות תהיה
מקוונת בלבד.
 .2עדכונים למענקי הסיוע הסוציאליים ולהוצאות קבועות – .תיקון מס'  5והוראת שעה לחוק התכנית לסיוע
כלכלי (נגיף הקורונה החדש).
התיקון בא להיטיב עם עצמאים ושכירים בעלי שליטה בחישוב מענק סיוע לשנת .2021
בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה) ,התש"ף 2020-נקבע כי מענק סיוע (סוציאלי)
לעצמאי או בעל שליטה בגין שנת ( 2020לחודשים  )11-12 ,9-10 ,7-8 ,5-6יחושב על בסיס הכנסת העצמאי /בעל
השליטה בשנת  2018או  ,2019כך שתובא בחשבון ההכנסה של השנה שמביאה לסכום המענק הגבוה יותר .חישוב
המענק לפי הכנסת  2019מותנה בהגשת דוח  2019עד המועד האחרון להגשת תביעה למענק .לעומת זאת המענק בגין
שנת ( 2021לחודשים  )5-6 ,3-4 ,1-2יחושב רק על בסיס ההכנסה של העצמאי /בעל השליטה בשנת .2019
כאמור לעיל ,תיקון מס'  5לחוק תכנית הסיוע הכלכלי בא להיטיב עם עצמאים ושכירים בעלי שליטה ,כך שגם
המענק בגין שנת  2021יחושב לפי הכנסת עצמאי /בעל שליטה בשנת  2018או ( 2019ולא רק  )2019כפי שהיה לגבי
מענקי .2020
חשוב! לא לשכוח להגיש את דוח  2019לפני תום תקופת הגשת התביעה למענק (רלוונטי לבעלי שליטה שמקבלים
ארכה להגשת דוח .)2019
בד בבד ניתנה ארכה להגשת התביעה למענק בגין החודשים  1-2/2021עד  15ליולי .2021
הבהרה לעניין תנאי הזכאות של בעלי שליטה למענק לעצמאים ובעלי שליטה בחברות

רשות המסים פרסמה ביום  18.1.2021הבהרה לעניין תנאי הזכאות של בעלי שליטה למענק לעצמאים ובעלי
שליטה בחברות.
הרשות מבהירה כי לצורך זכאות למענק ,שכיר בעל שליטה חייב לקבל משכורת במשך שישה חודשים החל
מהתקופה הקובעת כהגדרתה בחוק עד תחילת תקופת הזכאות הרלבנטית לתביעה ,אף שאינם רצופים ,ובתנאי
שעמד ביתר התנאים שנקבעו בחקיקה.

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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הבהרה זו באה לאחר שבעקבות בירור הסוגיה מול הביטוח הלאומי ,ומתוך רצון שלא לפגוע בציבור השכירים
בעלי השליטה ,הועדפה פרשנות מקלה הנסמכת על כך שתנאי הזכאות לדמי אבטלה לשכירים קובעים חובת
קיומה של תקופת אכשרה בת שישה חודשים ,שאינם בהכרח רצופים ,במשך  12החודשים שקדמו לתביעה לדמי
אבטלה.
 .3מענק בשל פגיעה ממושכת
למענק מלא או חלקי זכאים:
א .עצמאים עם מחזור פעילות בשנת  2019מעל  18אלף  ₪ועד  400מיליון ש"ח ולעצמאים שפתחו עסק בינואר
ובפברואר ..2020

עוסקים פטורים שהתקיימה לגביהם אחת מהאפשרויות האלו:
•

סכום המחזור המוצהר למע"מ לשנת  2020בתוספת כל סכומי מענקי הוצאות ששולמו לעוסקים עבור שנת
 ,2020נמוך מ 90%-מסכום המחזור העסקי המוצהר למע"מ בשנת .2019

•

במקרה זה קיימת זכאות מלאה למענק בהתאם לשיעור הירידה בפעילות .

•

סכום המחזור המוצהר למע"מ לשנת  2020בתוספת כל סכומי מענקי הוצאות ששולמו לעוסקים עבור שנת
 ,2020הוא מ 90%-ועד  100%מסכום המחזור העסקי המוצהר למע"מ בשנת .2019

•

במקרה זה קיימת זכאות מופחתת למענק 65% ,מהמענק בהתאם לשיעור הירידה בפעילות.

•

עוסק פטור שפתח את עיסוקו במהלך שנת  2019יחושב לו לתקופת הבסיס "מחזור מגולם" כלומר,
המחזור שדווח בהצהרה השנתית לשנת  2019כשהוא מחולק במספר החודשים ממועד פתיחת התיק עד
 31.12.2019והתוצאה תוכפל ב.12-

עוסקים מורשים בעלי מחזור עד  300אלף ש"ח שהתקיימו לגביהם התנאים הבאים:
•

שיעור ירידה במחזור כתוצאה ממשבר הקורונה – לפחות 25%

•

סכום המענק תלוי בשיעור ירידה במחזור

•

סכום המחזור המוצהר למע"מ בתקופות הזכאות בשנת  2020בתוספת כל סכומי מענקי הוצאות ששולמו
לעוסקים עבור שנת  2020נמוך מ 90%-מסכום המחזור העסקי המוצהר למע"מ בתקופת הבסיס.

•

במקרה זה קיימת זכאות מלאה למענק בהתאם לשיעור הירידה בפעילות .

•

סכום המחזור המוצהר למע"מ בתקופות הזכאות בשנת  ,2020בתוספת כל סכומי מענקי הוצאות ששולמו
לעוסקים עבור שנת  2020הוא מ 90%-ועד  100%מסכום המחזור העסקי המוצהר למע"מ בתקופת הבסיס.
במקרה זה קיימת זכאות מופחתת למענק 65% ,מהמענק בהתאם לשיעור הירידה בפעילות.

עוסקים מורשים בעלי מחזור בין  300אלף ל  400מיליון ש"ח שהתקיימו לגביהם התנאים הבאים:
•

עוסק היה זכאי למענק השתתפות בהוצאות לפחות ב  3תקופות במהלך שנת 2020

•

סכום המחזור המוצהר למע"מ בתקופות הזכאות בשנת  2020בתוספת כל סכומי מענקי הוצאות ששולמו
לעוסקים עבור שנת  2020נמוך מ 90%-מסכום המחזור העסקי המוצהר למע"מ בתקופת הבסיס.

•

במקרה זה קיימת זכאות מלאה למענק בהתאם לשיעור הירידה בפעילות .

•

סכום המחזור המוצהר למע"מ בתקופות הזכאות בשנת  ,2020בתוספת כל סכומי מענקי הוצאות ששולמו
לעוסקים עבור שנת  2020הוא מ 90%-ועד  100%מסכום המחזור העסקי המוצהר למע"מ בתקופת הבסיס.
במקרה זה קיימת זכאות מופחתת למענק 65% ,מהמענק בהתאם לשיעור הירידה בפעילות.

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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עוסקים חדשים שהתחילו את פעילותם בינואר-פברואר  ,2020והתקיימו לגביהם שני התנאים הבאים :
•

מחזור חודשי מינימאלי של  ₪ 1,500בתקופה שבין  1בינואר  2020עד  29בפברואר 2020

•

קיבלו לפחות שני מענקי הוצאות עבור שנת .2020
גובה וסכומי המענק לבעלי מחזור עד  300אלף ש"ח

•

אם המחזור העסקי לשנת  ,2020ללא המענקים ,ירד ב 25%-לפחות בהשוואה למחזור לשנת  – 2019גובה
המענק הוא .₪ 3,000

•

אם המחזור העסקי לשנת  ,2020ללא המענקים ,ירד ב 40%-לפחות בהשוואה למחזור לשנת  – 2019גובה
המענק הוא . ₪ 5,000

•

אם המחזור העסקי לשנת  ,2020ללא המענקים ,ירד ב 60%-לפחות בהשוואה למחזור לשנת  – 2019גובה
המענק הוא . ₪ 9,000

עוסקים בעלי מחזור בין  300אלף ל  400מיליון ש"ח:
•

בעלי מחזור בין  300אלף ל  20מיליון –  12%מסך מענקי השתתפות בהוצאות

•

בעלי מחזור בין  20מיליון ל  400מיליון –  15%מסך מענקי הוצאות קבועות

•

המענק לא יפחת מ  9,000ש"ח ולא יעלה על  50,000ש"ח

במקרה של זכאות מופחתת (עוסקים פטורים ומורשים):
ישולם מענק מופחת בשיעור  65%מסכומי המענק שצוינו כזכאות מלאה .
במקרה של עוסקים חדשים:
עוסקים פטורים ₪ 3,000 -
עוסקים מורשים .4,000 -
ניתן להגיש את הבקשות לקבל מענק פגיעה ממושכת מ 10-לפברואר עד  10-למאי באופן מקוון.
מנהל רשות המיסים יקבע את זכאותו של העוסק למענק וכן את סכום המענק בתוך  14ימים ממועד הגשת
הבקשה.
 .4מענק שימור עובדים
זכאים למענק:
•

עסקים שהכנסותיהם נפגעו מעל  25%בחודשים ספטמבר -אוקטובר במסלול המיידי ובמסלול המאוחר
נובמבר דצמבר לעומת התקופה המקבילה בשנת .2019

•

הגישו דוחות למע"מ לתקופת הזכאות והבסיס וכן הגישו דוח שנתי של שנת  2018עד יום הגשת הדוח
השנתי.

•

בהתייחס לקבלת כספים במסגרת חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש),
התש"ף ,2020-הניתן על ידי שירות התעסוקה ,העסק עומד באחד משני התנאים הבאים:
•

העסק לא קיבל כספים עבור החודשים ספטמבר או אוקטובר  2020מכוח חוק זה.

•

העסק קיבל כספים עבור החודשים ספטמבר ו/או אוקטובר  2020מכוח חוק זה ,ובמידה ויימצא זכאי
סכום המענק מכוח החוק יקוזז מסכום מענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים (במידה
וסכום מענק זה גבוה יותר).

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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חישוב המענק:
•

מקדם שימור עובדים (נקבע בהתאם לירידה במחזור) כפול "מספר עובדים מזכים" (נקבע לפי מחזור העסק
ומספר עובדים) כפול .₪ 5,000

מועד הגשת המענק :בהתאם להחלטת ממשלה מספר  398ניתן להגיש בקשה למענק עד  30ליוני .2021

 .5סיוע בתשלומי ארנונה
בכדי לקבל את ההנחה יש לעמוד בשני תנאים :זכאות ל"מענק הוצאות קבועות" מרשות המיסים ופגיעה בהכנסות לפי
הפרמטרים הבאים:
•

עסקים שמחזורם עד  200מיליון ש"ח והוכיחו פגיעה מעל  60%בהכנסות ,לעומת התקופה המקבילה בשנת .2019

•

עסקים שמחזורם  200מיליון ש"ח עד  400מיליון ש"ח והוכיחו פגיעה מעל  80%בהכנסות ,לעומת התקופה
המקבילה בשנת .2019

•

עסקים הזכאים למענק הוצאות עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר  ,2020כלומר הוכיחו ירידה של מעל  25%במחזור
ההכנסות ,זכאים לפטור מלא מארנונה לחודשים נובמבר-דצמבר .2020

•

עסקים חדשים שהחלו לפעול ב 2019-ועסקים שנפתחו בינואר-פברואר  ,2020ההשוואה תיעשה לפי ממוצע מחזור
עסקאות ,תוכלו למצוא את הסבר החישוב באתר רשות המיסים

במידה והעסק עומד בתנאי הזכאות ,הבקשה תועבר לרשות המקומית אשר תזכה את העסק בפועל.
שימו לב ,ההנחה תינתן רק בגין נכסים המוחזקים על ידי העסק ומשולמת עליהם ארנונה שלא למגורים .בהתאם
לתקנות ,המועד האחרון להגשת בקשות להנחה בארנונה הוא 31.12.2022

 .6מענק משרד האוצר למוסדות ציבור

התנאים שהמוסד הציבורי צריך לעמוד בהם הינם :מחזור הכנסה מינימלי בשנת  2019של  300אלף  ₪ומקסימלי -
 400מיליון  .₪עלות הפעילות מהווה לפחות  50%מהמחזור ,הפעילות הנתמכת של מוסד ציבורי מופנית לכלל
האוכלוסייה ובמהותה אינה מיועדת לקידום עניינו של פרט או פרטיים מסוימים וידועים ,המוסד אינו זכאי למענק
סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות ויש אישור ניהול תקין לשנת .2021
סכום התמיכה המקסימלי הינו עד  1,500,000ומועד אחרון להגשה במערכת גיידסטאר הוא עד ליום שני 12/4/2021
בשעה .16:00
 .7קבלת הבהרה לגבי סיווג מענק הסתגלות לבני  67ומעלה שיצאו לחופשה ללא תשלום או פוטרו בעקבות משבר
הקורונה (להלן" :מענק הסתגלות")

להלן מכתב ממס הכנסה מיום  24.1.2021מרשות המסים לנשיאת לשכת רואי חשבון רו"ח איריס שטרק:
מענק ההסתגלות הינו תחליף לדמי אבטלה לשכירים מעל גיל  67שעבודתם הופסקה ואינם זכאים לדמי אבטלה.
לאור זאת ,מענק ההסתגלות חייב במס הכנסה.
מענק ההסתגלות יירשם בדוח השנתי בשדה  - 194/196תקבולים והחזרים חייבי מס מהמוסד לביטוח לאומי בגין
הכנסתך כשכיר ,שאינם כלולים בטופס ( 106מילואים ,דמי אבטלה ,דמי לידה ,פגיעה בעבודה ,מענק הסתגלות לבני 67
ומעלה וכד׳).
פזית קלימן ,רו"ח

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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תיקון נוסף שחשוב לדעת במיסוי מקרקעין לגבי הארכת תקופה למכירת דירה יחידה
במסגרת .חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש  -הוראת שעה -
תיקוני חקיקה) ,התש"ף 2020-נקבעו בין היתר  -הדברים הבאים
א .החוק מאריך תקופות ודוחה מועדים שונים בפקודת מס הכנסה ,חוק מע"מ ,חוק מיסוי מקרקעין וחוקים נוספים
ב .הארכת תקופה למכירת דירה יחידה בפטור ממס  /רכישת דירה חלופית לפי מדרגות מס רכישה של דירה יחידה
החוק קובע ,בין היתר כי בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות חוק מיסוי מקרקעין - :התקופה שמיום ה' באדר
התש"ף ( 1במרס  )2020עד יום כ' בתמוז התשפ"א ( 30ביוני  ,)2021לא תבוא במניין ,אם מועדי סיומן חלים באותה
תקופה:

כל מה שרציתם לדעת על מענקים והטבות בתקופת הקורונה -
טופס  1301דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2020
פרסום לשכת רואי חשבון מיום 7.3.2021
בהמשך לשיחה שערכנו עם נציגי רשות המיסים בנוגע לסוגיות בנושא המענקים ברצוננו לעדכנכם כי:
טופס  1301דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס :2020
בהתאם להנחיות של רשות המיסים נקבע כי יש לדווח בטופס  1301לשנת המס  2020את המענקים בשדות הבאים:
 .1מענק סיוע לעצמאים ,תוספת לעסק קטן (מרץ אפריל בלבד) ,מענקים אחרים שאינם חייבים בביטוח לאומי :יש
לרשום בשדות  001ו –.002
הבהרה – המענקים שאינם חייבים בביטוח לאומי הינם המענקים הסוציאליים שקיבל עוסק עצמאי וכן מענק
תוספת קטן לעצמאי בגין חודש מרץ אפריל.
מענק תוספת לעסק קטן בגין מרץ אפריל ניתן בסכום קבוע:
• עבור עוסקים שמחזור הממוצע שלהם לחודש עולה על  1,500ועד  8,333בשנת ( 2019עבור מי שלא הוקם בשנת
 2019המחזור לאותה השנה הוא בין  18אלף עד  700– )100,000ש"ח.
• עבור עוסקים שמחזור הממוצע שלהם לחודש עולה  8,333ועד  16,667בשנת ( 2019עבור מי שלא הוקם בשנת
 2019המחזור לאותה השנה הוא בין  100,000אלף עד  1,875– )200,000ש"ח.
• עבור עוסקים שמחזור הממוצע שלהם לחודש עולה  16,667ועד  25,000בשנת ( 2019עבור מי שלא הוקם בשנת
 2019המחזור לאותה השנה הוא בין  200,000אלף עד  3,025– )300,000ש"ח.
.2

מענק לשכיר בעל שליטה :יש לרשום בשדות 099ו ו.110-

 .3מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסק לרבות "פגיעה ממושכת" ,מענק עידוד תעסוקה ,מענקים אחרים החייבים
בביטוח לאומי :יש לרשום בשדות  007ו –.013
• הערה– עמדתנו כי אין לכלול בשדה זה בשנת  2020את מענק פגיעה ממושכת מאחר וחוק זה חוקק בשנת .2021

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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כל מה שרציתם לדעת על מענקים והטבות בתקופת הקורונה
הטבלה פורסמה באתר לשכת רואי חשבון

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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ארכה עד  15ביולי להגשת בקשות למענק הסיוע
לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה לינואר פברואר 2021
הוחלט להאריך עד  15.7.2021את מועד הגשת הבקשות למענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה לחודשים ינואר
פברואר  ,2021ובכך לאפשר להם לממש את זכאותם המרבית .הארכה ניתנה בעקבות תיקון חקיקה לחישוב המענק
הסוציאלי לפי השנה המטיבה יותר 2018 ,או .2019
הודעת רשות המסים מיום 18.3.2021

הבהרה לעניין תנאי הזכאות של בעלי שליטה למענק לעצמאים ובעלי שליטה בחברות
רשות המסים פרסמה הבהרה לעניין תנאי הזכאות של בעלי שליטה למענק לעצמאים ובעלי שליטה בחברות.
הרשות מבהירה כי לצורך זכאות למענק ,שכיר בעל שליטה חייב לקבל משכורת במשך שישה חודשים החל מהתקופה
הקובעת כהגדרתה בחוק עד תחילת תקופת הזכאות הרלבנטית לתביעה ,אף שאינם רצופים ,ובתנאי שעמד ביתר
התנאים שנקבעו בחקיקה.
הבהרה זו באה לאחר שבעקבות בירור הסוגייה מול הביטוח הלאומי ,ומתוך רצון שלא לפגוע בציבור השכירים בעלי
השליטה ,הועדפה פרשנות מקלה הנסמכת על כך שתנאי הזכאות לדמי אבטלה לשכירים קובעים חובת קיומה של
תקופת אכשרה בת שישה חודשים ,שאינם בהכרח רצופים ,במשך  12החודשים שקדמו לתביעה לדמי אבטלה.
הודעת רשות המסים מיום 18.1.2021

הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים
מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות -הארכת תוקף ועדכון
ביום  22בינואר  2020פורסמה הנחיה בדבר "הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים מקופת גמל לבעלי
הכנסות נמוכות" ..תוקף ההנחיה מוארך עד ליום .31.12.2021
נציין כי דווקא בימים אלה ,בעקבות משבר הקורונה ומגבלות התנועה ,יש חשיבות רבה למתן פטור מניכוי במקור לכל
העומדים בתנאים שבהוראות ,זאת במטרה לשפר את השירות לציבור ולהקל בנטל הביורוקרטי.
הודעת רשות המסים מיום6.1.2021

התייחסות רשות המסים למענקי קורונה שהתקבלו בשנת  2020וחויבו בהחזרתם בשנת
המס  - 2021כאשר הוגש דוח שנתי ל  2020וכאשר טרם הוגש דוח לשנת המס 2020
עוסק /עסק שקיבל מענקי קורונה בשנת  2020ובשנת  2021התברר שהוא לא היה זכאי למענקים אלה ,החזיר את מענקי
הקורונה בשנת .2021
 .1אם עדיין לא הוגש הדוח השנתי לשנת  - 2020האם העוסק צריך לכלול את מענק הקורונה שקיבל בשנת  2020בדוח
השנתי של שנת ?2020
 .2אם העוסק הגיש את הדוח השנתי לשנת  - 2020האם יש לבצע את התיקון בשנת  2020או להפחית זאת מההכנסות
בדוח לשנת המס ?2021
( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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תשובת רשות המסים:
אם טרם הוגש דוח שנתי לשנת המס  2020ובשנת המס  2021הוחזרו מענקי הקורונה ,אזי אין צורך להתייחס לסכום
המענק ולא צריך לכלול זאת בדוח השנתי לשנת .2020
אם הוגש הדוח השנתי לשנת המס  2020ונכללו בו מענקי הקורונה שנתקבלו ,אכן יש לבצע תיקון רטרואקטיבי לדוח
השנתי של שנת המס .2020
התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי ,ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן .אין
במידע המופיע באתר "כל מס" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין
באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

השוואת מחזורים דו-חודשית לעוסק פטור לשם
חישוב ירידה במחזור לצורך בדיקת זכאות למענקי קורונה
השאלה:
לעניין מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה ומענק השתתפות בהוצאות קבועות לעוסק פטור – האם השוואת המחזורים
לצורך ירידה היא לפי דו-חודשי ,כלומר משווים את תקופת הזכאות לתקופת הבסיס ,או שמחלקים את המחזור השנתי
ב?12-
האם המענקים המתקבלים הם חלק ממחזור עוסק פטור?

רו"ח שלמה הררי משיב:
מענקי קורונה שקיבלו עצמאים ,ובכללם עוסקים פטורים אינם חלק ממחזור העסקאות.
אמנם יש להוציא קבלה בגין מענקי הקורונה אולם הם אינם מצטרפים למחזור העוסק הפטור .מענקי הקורונה חייבים
במס הכנסה.
לבדיקת זכאות עוסק פטור להגשת תביעה לקבלת מענקי קורונה יש לבצע מעין הנהלת חשבונות  -להשוואה דו חודשית,
ולבדוק את הירידה במחזורים מול תקופת הבסיס.
מבחינה פרקטית רשות המסים מקבלת את עמדת העוסק אם אכן הייתה לו ירידה בתקופה שבגינה נדרש המענק .ואולם
יש לחשב על בסיס דו חודשי.
ייתכנו מקרים שבהם לעוסק יש נניח ירידה שנתית של  5%ועדיין בגין חלק מהחודשים יהיה זכאי למענק.

המשיב  -מומחה מס בתחום מס הכנסה ,מיסוי מקרקעין ומע"מ
התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי ,ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן .אין
במידע המופיע באתר "כל מס" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין
באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

16

ביטוח לאומי
הודעה למעסיקים בנוגע לפטור מתשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת
בעקבות תיקון בחוק ,מעסיקים יהיו פט ורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שהיו בחל"ת
בתקופת משבר הקורונה ,בין החודשים אפריל  2020עד אפריל .2021
שימו לב ,הפטור הוא מתשלום דמי ביטוח ולא מדיווח ,ולכן עליכם לדווח למוסד לביטוח לאומי על העובדים שהיו
בחל"ת באופן הבא:

הודעת המוסד לביטוח לאומי מיום 17.3.2021

עדכון בנוגע לדמי לידה לנשים בהריון שהוצאו לחל"ת בעקבות משבר הקורונה
כדי למצוא פתרון לנשים מובטלות שילדו במהלך משבר הקורונה ,ועקב הלידה אינן זכאיות לקצבה ,המוסד לביטוח
לאומי יזם שינויי חקיקה שמיטיבים עם היולדות.
אישה שהפסיקה לעבוד לפני שנכנסה להיריון תקבל דמי לידה
מי שנכנסה להיריון לאחר שהפסיקה לעבוד ,וילדה במהלך התקופה מ 1.8.20 -עד  ,30.6.21והיתה זכאית לדמי אבטלה
עד יום הלידה  -תהיה זכאית לדמי לידה.
תשלום מיוחד ליולדת בתקופת אבטלה שאינה זכאית לדמי לידה
אישה שילדה במהלך התקופה מ 1.3.20 -עד  ,30.6.21וקיבלה דמי אבטלה לפני הלידה ,ואינה זכאית לדמי לידה כיוון
שלא צברה תקופת אכשרה או שהיא זכאית לדמי לידה חלקיים -תקבל תשלום מיוחד עבור  15השבועות או עבור 7
השבועות לאחר הלידה,
בסכום דמי האבטלה שהיו מגיעים לה אם לא היתה יולדת .התשלומים יתבצעו באופן אוטומטי מ.12.3.21 -
שימו לב ,אנחנו נערכים ליישום השינויים ,ונשלם ליולדות הזכאיות את דמי הלידה ואת התשלום המיוחד באופן
אוטומטי מ ,12.3.21 -גם עבור תקופה רטרואקטיבית .אין צורך לפנות אלינו בנושא.
בנוסף יזמנו שינוי חקיקה שמיטיב עם עובדות עצמאיות ששכרם נפגע עקב משבר הקורונה:
שינוי חישוב דמי לידה /שמירת היריון לעובדת עצמאית
עובדת עצמאית שילדה במהלך התקופה מ 1.1.21 -עד  - 30.6.21נחשב לה את דמי הלידה  /שמירת היריון ,בהתבסס על
שכרה לפי השומה של שנת  ,2019או השומה של שנת  2020או המקדמות של שנת  -2021הגבוה מביניהם.

הודעת המוסד לביטוח לאומי מיום 8.1.2021

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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דמי בידוד  -תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד
ששולמו לעובדים – הגשת בקשה החל מ1.2.2021 -
כדי להקל על המעסיקים ולסייע להם כלכלית בתקופת משבר הקורונה ,ביטוח לאומי ישלם דמי בידוד למעסיקים
ששילמו שכר לעובדים שלהם ששהו בבידוד.
התשלום הוא עבור ימי הבידוד של העובדים ,במהלך התקופה מ 1.10.20 -עד  .7.7.2021.21ניתן יהיה להגיש בקשה
לתשלום עבור ימי הבידוד ,החל מחודש פברואר .2021
עבור איזה עובדים ניתן לקבל תשלום?
העובדים ששוהים בבידוד וניתן לקבל עבורם תשלום הם:
• עובד ישראלי שעובד בישראל  -כולל עובד במשק בית ,חברי קיבוץ ועובד בעל שליטה.
• עובד זר או תושב שטחים שעובדים בישראל בהיתר
• התשלום יינתן עבור עובד שנעדר מעבודתו כיוון שהוא חייב בבידוד ,והבידוד דווח למשרד הבריאות.
התשלום יינתן גם במקרים האלה:
• העובד שוהה בבידוד עקב חובת בידוד של ילדו  -הזכאות היא אם הילד מתחת לגיל  16או אם הילד מעל גיל  16אך
הוא נזקק לסיוע אישי בשל מוגבלות .האמור חל גם על משפחת אומנה שיש לה ילד שהיא מטפלת בו.
• העובד חזר מחו"ל ממדינה אדומה שבה עבד בשליחות מעסיקו.
במקרים האלה לא תקבל תשלום עבור תקופת הבידוד של העובד:
• העובד המשיך לעבוד עבורך בשכר בזמן תקופת הבידוד  -כיוון שלעובד מגיע שכר עבודה.
שים לב ,אם העובד עבד באופן חלקי בזמן הבידוד ,ניתן לקבל דמי בידוד חלקיים.
• העובד נכנס לבידוד עקב חזרתו מנסיעה פרטית לחו"ל.
• עובד ששהה בבידוד ובמהלך הבידוד הפך לחולה מאומת  -תהיה זכאי לדמי בידוד עבורו עד היום שלפני הפיכתו
לחולה מאומת.
דיווח למשרד הבריאות
העובד חייב לדווח על הבידוד למשרד הבריאות ולהגיש לך ,המעסיק ,העתק מהדיווח .עליך לשמור את האישור למקרה
ותידרש להציגו .ניתן לקבל אישורים למייל ממשרד הבריאות רטרואקטיבית מ.1.10.2020-
עבור איזה תקופות בידוד תקבל תשלום?
תוכל לקבל תשלום עבור תקופות הבידוד של העובדים מתאריך  1.10.2020ועד 7.7.2021
משך הבידוד המקסימלי בתקופה אחת בודדת הוא  14יום .עם זאת ,במצבים האלה ניתן לקבל תשלום עבור תקופת
בידוד מעבר ל 14 -ימים:
תקופות עוקבות – העובד סיים בידוד ונכנס מיד לבידוד נוסף ללא הפסקה ביניהם.
חפיפה בין תקופות בידוד – העובד נכנס לבידוד ובמהלכו קיבל הודעה על בידוד נוסף.
חשוב לזכור ,כל תקופות הבידוד מחייבות אישור של משרד הבריאות .ללא אישור של משרד הבריאות לא תוכל לקבל
תשלום על תקופת הבידוד של העובד.
ניתן להגיש תביעה עד  60יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד.
( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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מענק חזרה לעבודה
פרסום הביטוח הלאומי מנובמבר 2020
ביטוח לאומי מסייע למובטלים לחזור לעבודה ,וישלם 'מענק חזרה לעבודה' למי שחזרו לעבוד עד ה ,31.12.20-והשכר
החדש שירוויחו נמוך יותר מהשכר הקודם שהיה להם.
• ניתן לקבל את המענק אם חוזרים לעבוד אצל מעסיק חדש או אצל אותו מעסיק שהוציא אתכם לחל"ת.
• ניתן לקבל מענק גם אם השכר החדש גבוה מדמי האבטלה המשולמים לכם.
• המענק הוא לא חד פעמי! תוכלו לקבל את המענק למשך  4חודשי העסקה לכל היותר ,החל מיום החזרה שלכם
לעבודה ,ולכל המאוחר עד .30.4.21
• קבלת המענק לא פוגעת בזכויות האחרות שלכם לקבלת דמי אבטלה בהמשך .כך שאם מסיבה כלשהי תפסיקו
לעבוד ,תוכלו לחזור לקבל דמי אבטלה.
מי זכאי למענק?
למענק זכאי מי שעונה על כל שלושת התנאים האלה:
 .1לא עבדת במשך תקופה ארוכה
לא היית מועסק בכלל כשכיר בין התאריכים  18.8.20עד ה( 31.10.20-כולל).
 .2שולמו לך דמי אבטלה במשך  75יום ומעלה
שולמו לך דמי אבטלה למשך  75יום ומעלה בין התאריכים  1.3.20ל.31.10.20-
בספירת הימים ייכללו רק ימים ששולמו עבורם דמי אבטלה ,גם אם מדובר בתקופה לא רצופה.
חשוב לדעת!
•

 5ימי ההמתנה שלא שולמו ,לא נכללים בספירת  75ימי האבטלה.

•

ניתן לכלול ב 75-הימים גם ימים שבהם קיבלת את הקצבאות האלה :דמי לידה ,שמירת הריון ,דמי פגיעה
מעבודה ותגמול מילואים ,זאת בתנאי שצברת לפחות  25ימי אבטלה.

 .3חזרת לעבוד
חזרת לעבוד בין התאריכים  1.11.20עד  ,31.12.20למשך  14ימים לפחות.
מיום החזרה ולמשך  4חודשים ,ניתן לקבל את המענק עבור כל תקופת העסקתך ,ולא מעבר ל .30.4.21-לדוגמה ,מי
שיחזור לעבוד ב 1.12.20-יוכל לקבל את המענק עבור תקופת העסקתו עד ה 4( 31.3.21-חודשים לכל היותר).
סכום המענק המקסימלי:
סכום המע נק המקסימלי נקבע בהתאם לתקופת העסקה בכל חודש ,ולפי סכום מקסימלי שניתן להרוויח מעבודה
וממענק .סכום המענק המקסימלי ליום  200 -ש"ח .הסכום המקסימלי ליום מעבודה וממענק  632 -ש"ח ליום.
חודש

מס' ימי עבודה

סכום המענק המקסימלי

הסכום המקסימלי מעבודה וממענק (ברוטו)

נובמבר 2020

26

 5,200ש"ח

 16,432ש"ח

דצמבר 2020

27

 5,400ש"ח

 17,064ש"ח

ינואר 2021

26

 5,200ש"ח

 16,432ש"ח

פברואר 2021

24

 4,800ש"ח

 15,158ש"ח

מרץ 2021

27

 5,400ש"ח

 17,064ש"ח

אפריל 2021

26

 5,200ש"ח

 16,432ש"ח

לדוגמה ,מי שחוזר לעבוד בחודש נובמבר בשכר ברוטו בסך  12,000ש"ח ,המענק המקסימלי שהוא יוכל לקבל הוא 4,432
ש"ח (כלומר עד ההכנסה המקסימלית בסך  16,432ש"ח).

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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מס ערך מוסף
הארכת תוקף ההקלה לשעת חירום עד ליום – 30.6.2021
הכרה בהעתק חשבונית מס לניכוי מס תשומות
ביום כ"ט אדר תש"ף  25/3/2020פורסמה החלטת מיסוי מספר  6782/20שכותרתה "הקלה לשעת חירום  -הכרה
בהעתק חשבונית מס בגין עסקה שבוצעה החל מיום ה' אדר תש"ף  1/3/2020ועד ליום ח' סיוון תש"ף ( 31/5/2020להלן –
"תקופת ההקלה")".
החלט ת המיסוי קובעת ,כי לצרכי ניכוי מס תשומות על ידי עוסק ,יורשה ספק לשלוח לעוסק עותק של חשבונית מס
סרוקה בדואר אלקטרוני ,ללא חתימה אלקטרונית ,ובד בבד ישלח הספק לעוסק עותק "מקור" של חשבונית
המס כעותק קשיח.
יובהר ,כי ההקלה האמורה וההארכה ניתנו לתקופה מוגבלת לנוכח הקושי שנוצר ולאור התמשכות ההגבלות הקיימות
בשל משבר הקורונה .יחד עם זאת ולאור התמשכות ההגבלות כאמור ,הוחלט להאריך את תקופת ההקלה ,בכפוף
לתנאים המפורטים בהחלטת המיסוי ,עד ליום כ' תמוז .30/06/2021

סיוע לעסקים שנפגעו כתוצאה ממגפת הקורונה :הסדר מיוחד לפריסת תשלומים
לאור תקופת המשבר המתארכת בשל מגפת הקורונה ,ובהמשך למהלכים שנקטה רשות המסים במטרה לסייע לציבור
העוסקים בהתמודדות עם הקשיים החריגים שנוצרו בעקבותיה ,הוחלט להקל על עריכת הסדרי פריסת תשלומים עבור
דוחות מע"מ התקופתיים כמפורט להלן:
יאושרו הסדרי פריסת תשלומים בהתייחס לדיווחים דו חודשיים למע"מ לתקופות  ,5-6/2021 ,3-4/2021 ,1-2/2021וזאת
לגבי עוסקים ,אשר מחזור עסקאותיהם בתקופה מרץ-דצמבר  2020ירד בשיעור העולה על  25%לעומת מחזור
עסקאותיהם לתקופה המקבילה אשתקד (מרץ-דצמבר .)2019
תשלום המס הנובע מכל דוח תקופתי כאמור יהא ניתן לפריסה לתשלומים חודשיים רצופים ,ובלבד שהתשלום האחרון
במסגרת הסדר הפריסה יחול לא יאוחר מיום  .31.12.2021הסדר פריסה כאמור יאושר ויבוצע באופן מזורז.
לדוגמה ,הסדר פריסה שיאושר לגבי דוח לתקופה  1-2/2021יכלול  10תשלומים לכל היותר .ככל שהסדר הפריסה יחול
לגבי הדוחות התקופתיים  - 5-6/2021 ,3-4/2021מספר התשלומים יפחת בהתאמה ,אך לא יאוחר מיום .31.12.2021
יצוין ,כי לגבי עוסקים המדווחים דיווחים דו חודשיים ואינם עונים על הקריטריון של ירידה במחזור העסקאות ,וכן
עוסקים המדווחים דיווחים חד חודשיים ,יפעלו המשרדים האזוריים ברגישות ובהתאם לנתונים העסקיים.

הודעת רשות המסים מיום 2.3.2021

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים
 .1על פי הוראות החוק לסיוע כלכלי ,בפרק ה :בסעיף 18לה(ב) ,נקבע כי מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל
שליטה לא יחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף  12לחוק מס ערך מוסף.
 .2על פי הוראות החוק לסיוע כלכלי ,בפרק ו :בסעיף  ,19נקבע כי מענק לפי פרק זה ,קרי מענק סיוע לעסקים בעד
השתתפות בהוצאות קבועות ,לא יחשב לחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף  12לחוק מס ערך מוסף.
לפיכך ,נבקש להבהיר כאמור:
תקבול המענק אינו חייב בהוצאת חשבונית מס כאמור בסעיף 9א להוראות ניהול פנקסים.
ב .חובת הוצאת קבלה על שם הלקוח
יש להוציא קבלה על שם הלקוח" :רשות המסים" על סכום המענק על פי סעיף  5להוראות למעט ,מי שחלות עליו
הוראות סעיף 19א(ד) להוראות ניהול פנקסים .את הקבלה אין צורך לשלוח ללקוח.
ו .נבהיר כי הוצאת התיעוד מתייחסת לכל מי שחייב בתיעוד על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,ואינה
מתייחסת לשכירים.

הודעת רשות המסים מיום 4.8.2020

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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כללי  -ריכוז הנחיות רשויות המס ,מאמרים ופרשנויות
מס הכנסה
פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת המס 2020
המערכת למייצגים המחוברים לשע"מ והמערכת באינטרנט לשידור דוחות של יחידים לשנת המס  ,2020נפתחו לשידור
בטופס  1301לשנת  2020נוספו שדות ייעודיים לרישום מענקי הקורונה ,וזאת על מנת לשקף את המענקים ששולמו על
ידי או באמצעות רשות המסים ואינם חייבים במע"מ (ראו לעניין זה סעיף  7בטופס .)1301
הודעת רשות המסים מיום 24.3.2021

עדכון נוהל מתן אורכות למייצגים להגשת דוחות חברות לשנת המס 2019
עקב נגיף הקורונה הוחלט כי במועד הגשת מכסת דוחות החברות במסגרת הסדר הארכות ,יש להגיש  70%מהחברות
שבין לקוחות המייצג במקום  75%להלן טבלת מועדי ההגשה המעודכנים לחברות:
שלב א

יום א' 31.1.2021

מכסה 45%

שלב ב

יום ה' 31.3.2021 /25.3.2021

מכסה 70%

שלב ג

יום ב' 31.5.2021

מכסה 100%

בנוסף יודגש כי ,במסגרת המכסה האמורה ,ימדדו דוחות חברות שיוגשו באופן ידני במשרדי השומה עד ה,25.3.2021-
ודוחות חברות שיוגשו באופן מקוון (במערכת דוח מקוון או במערכת מפ"ל) עד ה.31.3.2021-
הודעת רשות המסים מיום 18.3.2021
הערת מערכת :ביום  10.1.2021פירסמה רשות המסים את ההודעה הבאה :שיעור מכסת החברות שימדדו ביום א' ה-
 31.1.2021יהיה  45%ולא .50%
הטבלה שלעיל עודכנה על פי פרסומי רשות המסים

עדכון נוהל מתן אורכות למייצגים להגשת דוחות יחידים לשנת המס - 2019
לבקשת הלשכות המקצועיות לשכת רואי חשבון ולשכת יועצי המס ועל מנת להקל על בעלי העסקים עקב נגיף הקורונה,
להלן שינוי מועדי האורכות להגשת דוחות יחידים לשנת  2019שנקבעו בהסדר האורכות.
מועד ההגשה האחרון בשלב ג' שנקבע ליום א' ה 31.1.2021-ידחה ליום א' ה:28.2.2021-
שלב א

יום ד' 29.7.2020

מכסה 15%

שלב ב

יום ב' 30.11.2020

מכסה 50%

שלב ג

יום א' 31.1.2021

מכסה 100%

הודעת רשות המסים מיום 28.1.2021

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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הקלה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים
שיתוף פעולה של רשות המסים עם משרד החינוך הביא להקלה משמעותית בהליך אישור הזכאות להטבות במס של
הורים לילדים עם צרכים מיוחדים שוועדת זכאות ואפיון קבעה להם זכאות לחינוך מיוחד בסל אישי .הודות להעברת
מידע באופן מקוון ,לא יידרשו עוד ההורים לצרף את החלטת הוועדה כדי לקבל שתי נקודות זיכוי לפי
סעיף(45א) לפקודת מס הכנסה.
בזכות קבלת מידע מקוון זה ,אחד מההורים לילדים שנקבעה להם זכאות לחינוך מיוחד בסל אישי בוועדה ,יקבל שתי
נקודות זיכוי בכל שנת זכאות לאחר שיפנה באמצעות טופס הבקשה לזיכוי ממס בגין קרוב עם מוגבלות ( 116א') או בכל
דרך אחרת מפורטת ,אולם מבלי שיידרש לצרף את החלטת הוועדה.
הודעת רשות המסים מיום 23.2.2021

ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל  -עדכון
בהמשך להנחיה שפורסמה ביוני  2019בנושא ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל ולאור
פניות שהועברו לרשות המסים עודכנה ההנחיה כמפורט להלן:
בקשת המעסיק להשבת התשלומים האמורים שהופקדו ביתר תתייחס לסכומים שהופקדו על ידו במהלך שנת המס
ומתייחסים לאותה השנה וזאת לא יאוחר מ יום  15לינואר של שנת המס העוקבת והסכומים כאמור יושבו למעסיק עד
ליום  31לינואר של שנת המס העוקבת.
האמור לעיל הינו בכפוף לכך שסכומי ההפקדות הופקדו בהתאם לתקנה  20לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול
קופות גמל) ,התשכ"ד.1964-
עדכון זה בתוקף בכפוף לעמידה בכל תנאי ההנחיה האמורה.
עדכון רשות המסים מיום 3.1.2021

רשות המסים פרסמה שני מסלולים ירוקים בנושא
הקצאת מניות לעובדים לפי סעיף  102לפקודת מס הכנסה
בנוסף ל 22 -המסלולים הירוקים המפורסמים באתר רשות המסים ,פורסמו היום שני מסלולים ירוקים חדשים בתחום
האופציות לעובדים ,הראשון שבהם מטרתו להעניק אישור זמני לעסקת רכישה בגין מכירה שלא מרצון .לדוגמה,
במסגרת מכירת מניותיה של חברת הזנק נכפה על העובדים למכור את מניותיהם תמורת מזומן .במקרה כזה המסלול
הירוק ,בכפוף לתנאיו ,מאפשר לראות את אותם עובדים כמי שמכרו שלא מרצון את מניותיהם ובשל כך להתמסות לפי
מסלול רווח הון חלף מיסוי במס שולי .הדבר יאפשר לחברות ישראליות לקדם ולהוציא לפועל עסקת מכירה ללא חשש
לחשיפת מס שעלולה הייתה להתעורר במועד השלמת העסקה לגבי התגמול ההוני של עובדי החברה .דיווח ובקשה
כאמור יבוצע באמצעות טופס שמספרו .951
המסלול השני שפורסם ,דן בעניין אישור חברת חוץ כחברה מעבידה .פרסום מסלול ירוק זה נבע מתוך רצון לקדם ולייעל
את אפשרות ההענקת המכשירים הוניים (אופציות ומניות) לעובדים ,במסגרת סניף של חברת חוץ שהוקם בישראל,
במסלול רווח הון באמצעות נאמן ובלבד כי לסניף מפעל קבע בישראל .הדבר יאפשר לחברות בין-לאומיות שבחרו לפעול
בישראל באמצעות סניף ולא באמצעות חברת בת להקצות לעובדיהן תגמול הוני וזאת בצורה נוחה התואמת את
עקרונות תגמול העובדים בעולם .דיווח כאמור יבוצע באמצעות טופס שמספרו .952
הודעת רשות המסים מיום 31.1.2021

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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מיסוי מתנות לחגים
רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס
שווי שי לחג (מתנות או תווי שי) לעובדים שכירים ומיסויו
מעבידים רבים נוהגים לתת לעובדיהם שי לכבוד החג .השי יכול לבוא בצורת 'תווי שי' או בצורת 'חפץ' .את השי יכול
לתת המעסיק ויכול לתת ועד העובדים' .שי לחג' נחשב טובת הנאה כמו כל טובת הנאה הניתנת לעובד במסגרת עבודתו
ולכן הוא חייב במס.
תווי שי

רשויות מס הכנסה גילו את דעתן בסוגיה זו ,והסכימו כי" :במקרים של רכישה מרוכזת של תלושי שי בידי מעביד ,ניתן
להתייחס להפרש שבין עלות התלושים לשווי הקניה שלהם ,כהנחה מסחרית הניתנת למעביד ,ולפיכך אינה נכללת בשווי
ההטבה .על כן ,שווי ההטבה שיש לזקוף לעובד הינו בגובה עלות תווי השי למעסיק ,ולא בגובה הערך הנקוב של תווי
השי".
מע"מ – זקיפת שווי כולל מע"מ לעובד שקיבל מתנה בצורת חפץ
מעסיק שמעניק לעובד מתנה כלשהי בצורת "חפץ"  -כמו בקבוקי יין או כל מתנה אחרת ששולמה כנגד חשבונית מס,
הרי יש לזקוף לעובד שווי כולל מע"מ כפי שנקוב בחשבונית המס.
שי באמצעות ועד עובדים
במקומות עבודה רבים מקובל לתת שי באמצעות ו עד העובדים .כאשר השתתפותו של המעסיק בהוצאות הוועד נקבעת
לפי מספר העובדים ,מתייחסים לכך כאל תוספת לשכרו של העובד .אין הבדל אם משלמים שכר או חלק ממנו ישירות
לעובד או לגוף אחר (כמו ועד העובדים) בעבורו.
במקרים שבהם השתתפות המעסיק היא בסכום גלובלי שלא ניתן לייחסו באופן ספציפי לעובדים מסוימים ,אין
מוסיפים אותו למשכורת ,אך ההוצאה לא תוכר ותחויב אצל המעסיק כהוצאה עודפת.
שי לעובדים באירועים אישיים או משפחתיים
מתנות בסכום סביר שנותן המעביד לעובדו לרגל אירוע משפחתי או אישי כגון :נישואין ,הולדת ילדים בר/בת מצווה
וכו' ,אין להוסיפן לשכר ואין לחייבן במס כל עוד שוויין עד  210ש"ח (הסכום תקף לשנת  ,2021ללא שינוי משנת )2020
למתנה הניתנת לא יותר מפעם בשנה .יובהר כי כל סכום העולה על כך מתחייב במס כתוספת לשכר .מהיבט המעביד -
הוצאה בעבור מתנה לעובד בגין אירוע אישי כאמור ,תותר בניכוי בידי המעביד כפוף למגבלת הסכום  210ש"ח (בשנת
 )2021שנקבעה בתקנות.
מתנות ללקוחות ולספקים
הדין שונה בנוגע למתנות ללקוחות ולאנשים הנמצאים בקשרי מסחר .כאן אין הבחנה בין שי לחגים ובין מתנה לרגל
אירוע משפחתי או אחר .סכום ההוצאה המותרת מוגבל בחישוב שנתי לכל אדם המקבל את המתנה.
על פי התקנות סכום ההוצאה המותרת נקבע לסך של  210ש"ח לאדם לשנה( ,הסכום תקף בשנת המס .)2021
מקבל המתנה שאינו שכיר אצל נותנה אינו חייב במס בגינה ,ואילו הנותן יכול לרשום אותה כהוצאה ,כאמור לעיל.

הכותב  -רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס  -מומחה בתחומים :מיסוי בינלאומי ,מס הכנסה יחידים וחברות ,מיסוי מקרקעין,
מע"מ ,ניהול ספרים ,מיסוי שוקי ההון

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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שווי רכב :החשמל על העובד ,והשווי בעינו עומד?
רו"ח (משפטנית) ענבל שני
בשנים האחרונות עבר שוק הרכב שינוי אינטנסיבי ,ועודנו עובר – הביקוש לרכבים חשמליים והיברידיים הולך וגובר.
כיום ,כאשר עובד מתדלק את רכבו והמעביד נושא בעלויות הדלק (דלקן ,פזומט וכו') ,אזי זקיפת השווי נעשית במלוא
הסכום הרלוונטי לסוג הרכב ,המופיע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) ,לעומת זאת ,ברכב חשמלי ,שבו אין כלל
צריכת דלק אלא הטענת חשמל בלבד – מחבר כיום העובד את הרכב למתקן אשר במקרים רבים נמצא בביתו הפרטי.
התוצאה היא כי בעלות החשמל נושא העובד במישור הפרטי ,חלף עלות דלק אשר בה נושא המעביד .במקרים כאלו על
דיני המס ליתן פתרון כלכלי הולם.
סביר כי בשעה שיביא העובד את "חשבונית החשמל" מבית המגורים – יטען פקיד השומה בלהט כי בהוצאה מעורבת
עסקינן ואין מקום להתירה .כמובן ,דרך "הפחתת השווי" צריך שתעוגן לפי פרמטרים כלכליים הגיוניים ונכונים ,אך ברי
כי אין מקום לזקוף שווי מלא ,הזהה למצב שבו העובד אינו משתתף כלל בעלויות ,ורק המעביד הוא זה שנושא במלוא
עלויות החזקת הרכב .הפתרון הנכון לעניות דעתנו ,הוא כי יש מקום להפחית את גובה זקיפת שווי הרכב בסכום הוצאת
החשמל המשולמת מכיסו של העובד .באופן דומה ,לדעתנו ברור שהעיקרון יחול גם במצבים אחרים שבהם עובד
משתתף בצורה כזו או אחרת בעלויות הרכב או החזקת הרכב ,לדוגמה:
•

עובד שבהסכם העבודה שלו עם המעסיק מחויב להשתתף למשל ב 1,000-ש"ח לחודש בהוצאות הרכב שבהן נושא
המעסיק.

•

חברות המעניקות לעובד אופציה לשדרג את רכבו מדרגה שלישית לדרגה רביעית על חשבונו – לדעתנו מצב דברים
זה אמור להוביל לזקיפת שווי רק לפי רכב מדרגה שלישית על אף שהעובד קיבל רכב מדרגה רביעית ,שכן את הפער
מימן העובד מכיסו הפרטי.

•

חברות הקובעות כי כלל עלויות הדלק יחולו על העובד – והן רק מעמידות את הרכב והעלויות הנלוות – גם במצב
דברים זה יש מקום להפחתת שווי הרכב ,בהתאם.

באופן חד משמעי פחות נתאר מצב שבו חברות הקובעות מגבלות נסועה (קילומטראז') לעובד ,כך שככל שנסע מעבר לה,
הוא מחויב בעלויות הדלק העודפות מכיסו הפרטי.
לאור כל האמור לעיל נראה כי ישנן נסיבות שבהן יש מקום להפחית את שווי השימוש ברכב לעובדים ,בשל השתתפות
עובד אמיתית בעלות הרכב או בעלות החזקתו ,בשונה מהמצבים אשר נשללו על ידי הפסיקה באופן סופי ,בנוגע לזקיפת
שווי כלכלית.

הכותבת  -ממשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ WWW.AHEC-TAX.CO.IL

מיסוי מקרקעין
הטבות מס לדייר קשיש במתחם פינוי ובינוי"
כידוע ,חוק פינוי ובינוי נועד להקל על ביצוע עסקאות פינוי ובינוי במטרה לעודד התחדשות עירונית .לשם ביצוע עסקת
פינוי בינוי יש צורך בהסכמת כל בעלי הדירות ומצב זה מקנה לבעל דירה יחיד עמדת מיקוח בעייתית שבה הוא עלול
לעשות שימוש לרעה .בשל כך  ,נקבע ,כי כלפי בעלי דירות המסרבים להצטרף למיזם פינוי בינוי מסיבות שאינן סבירות,
תקום לשאר בעלי הדירות עילת תביעה בנזיקין בדמות חיובם של המסרבים בתשלום פיצוי לשאר בעלי הדירות בּשל
הנזק שנגרם להם מאבדן העִ סקה .לבית המשפט הוענק לצד הסמכות לקבוע שבעל דירה שמסרב אחראי בנזיקין כלפי
שאר בעלי הדירות המסכימים לעסקה גם להורות בצו על פינויו של אותו בעל דירה סרבן..

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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במסגרת תיקון קודם לחוק פינוי בינוי ,ומתוך ההכרה בצרכים האובייקטיביים של אוכלוסיית הקשישים ובקשיים
הייחודיים האופיינים לה בכל הקשור ל התקשרות בעסקה מסוג פינוי ובינוי ,הוטלה על היזם החובה להציע חלופות
תמורה לקשיש ורק אם הקשיש סירב לחלופות ניתן יהיה לראות בסירובו כ"סירוב בלתי סביר" כמשמעותו בחוק פינוי
בינוי.
לאור מצב זה תוקן גם חוק מיסוי מקרקעין וגם חוק מע"מ הקובעים הטבות מס לדייר קשיש במתחם פינוי בינוי..

במסגרת תיקוני החוקים הנ"ל נקבע התייחסות של רשות המסים למונח "קשיש"כמי שבמועד שבו נחתם הסכם מכירה
ראשון כאמור על ידי אחד מבעלי הדירות בבית המשותף מלאו לו  70שנים והתגורר ביחידת המגורים הנמכרת בתקופה
של שנתיים רצופות לפחות בסמוך לפני אותו המועד וכן התגורר דרך קבע באותה יחידה במועד החתימה על ההסכם עמו

הנחיות רשות המסים ודברי הסבר לתיקון לחוק פורסמו בחוזר מיסוי מקרקעין  1-2021ביום  9.2.2021תחת הכותרת:
בנושא :הטבות מס לדייר קשיש במתחם פינוי ובינוי

מס ערך מוסף
פסיקה חדשה – הכרה בניכוי מס תשומות בגין
השכרת שטחים לטובת חדר אוכל לעובדים
עו"ד אורן בירן
חברות רבות במשק מקצות שטחים ייעודיים במשרדיהן לחדר האוכל ,למטבח ,לחדרי אחסון אוכל ועוד .בפסק דין
אמדוקס ישראל בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף נתניה אשר ניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי ,נדונה הסוגייה האם
רשאי עוסק (החברה) לנכות את מס התשומות של דמי השכירות ,חשמל ,מים ,ארנונה ודמי ניהול בגין החלק משטח
המשרד המשמש לטובת חדר אוכל לעובדים.
תקנה 15א(ב) לתקנות מס ערך מוסף קובעת ככלל כי מס תשומות שהתחייב בו עוסק על תשומה בשל עובדיו אינו ניתן
לניכוי .המונח "תשומה" בשל עובד מוגדר בתקנה זו כ"נכס או שירות כגון ארוחה ,דיור ,מתנה או בידור ,המיועדים
להנאתם ,לתועלתם ,לרווחתם או לטובתם של העובד או של בן-משפחתו".
טענת רשויות מע"מ הייתה כי לאור תקנה 15א(ב) לתקנות מע"מ לא ניתן לנכות את מס התשומות בגין דמי השכירות
המשולמים לטובת הק צאת חדר אוכל ,שטחי המטבח והאחסנה ,לרבות ההוצאות העקיפות בקשר לשטחים אלו ,מכיוון
שהם נכללים בגדר המונח "ארוחה" הקבוע בתקנה 15א(ב) לתקנות מע"מ.
פסיקת בית המשפט:
בית המשפט דחה את עמדת רשויות מע"מ .במסגרת פסק הדין קבע כבוד השופט בורנשטין כי תשומות הקשורות באופן
בלעדי לארוחה אשר מספק המעביד לעובדיו ,כגון חומרי הגלם ,הציוד במטבח ,עבודת הבישול והאפייה ,השולחנות,
הכיסאות ,כלי האוכל ,רחיצת הכלים ,ניקיון השולחנות וניקיון רצפת חדר האוכל – כל אלה הם חלק בלתי נפרד
מהשירות המכונה "ארוחה" לצורך תקנה 15א ולפיכך אינם מותרים כתשומה ,ואולם ,לא כך דינן של תשומות
המשולמות בקשר לשטחים המשמשים כחדרי אוכל ,לרבות התשומות הנלוות (חשמל ,מים ,ארנונה ,דמי ניהול ועוד).
לעניין זה אף הדגיש בית המשפט כי אין הבדל בין מצב שבו עובד רוכש את ארוחתו ממקור חיצוני או מביא את ארוחתו
מהבית ,למצב שבו המעסיק מספק לו את הארוחות במשרדי החברה.
נוסף על כך התייחס כבוד השופט בורנשטיין גם לנסיבות שבהן מקומות עבודה מעמידים לטובת העובדים פינות ישיבה,
פינות הסבה ,מזנונים ואף מתחמים נוספים המצויים במקומות העבודה ואינם מיועדים לארוחות ,כגון מתחמי מנוחה
או העשרה ואף חדרי כושר .בית המשפט קבע כי דמי השכירות וההוצאות הנלוות בגין שטחים אלו אף הם מותרים
בניכוי כתשומה.

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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מניסיוננו ,כבר שנים מתנהלים בנושאים אלו דיוני שומה שבהם תוקפות רשויות מע"מ את החברות .הן אף פרסמו את
עמדתן במסגרת החלטות מיסוי או הסדרי שומה.
עמדה זו נדחתה כאמור בפסיקתו של בית המשפט .אנו מניחים כי על ההחלטה יוגש ערעור ובית המשפט העליון יידרש
להכריע בסוגיה.
לאור פסיקה זו ,אנו ממליצים לכל חברה לבחון את אופן ניכוי מס התשומות בגין העמדת שטחים לשימוש העובדים,
לרבות שטחים המשמשים כחדרי אוכל או נוחות או העשרה.

הכותב :שותף וראש תחום במחלקת המסים במשרד עורכי הדין גרוס ,קלינהנדלר ,חודק הלוי ,גרינברג ,שנהב ושות'
דוא"ל .oren@gkh-law.com

ביטוח לאומי
תשלום דמי מילואים למי שמשרת ביום הבחירות
עובד שכיר ששירת במילואים ביום הבחירות  23.3.2021זכאי לקבל את מלוא תגמול המילואים הרגיל ,ובנוסף לקבל
שכר מהמעסיק עבור יום השבתון.

הודעת המוסד לביטוח לאומי מיום 8.3.2021

תשלום מענק למקבלי קצבאות נכות לשנת 2021
המוסד לביטוח לאומי ישלם למקבלי קצבאות נכות מענק חד פעמי לשנת  .2021המענק ישולם למי שמקבל אחת
מהקצבאות האלה :קצבת נכות כללית ,קצבת שירותים מיוחדים ,קצבת ילד נכה ,קצבת אזרח ותיק (זקנה) עם השלמה
לקצבת נכות כללית.
המענק ישולם בשתי פעימות :פעימה ראשונה בחודש מרץ  ,2021ופעימה שנייה בחודש יוני .2021
מענק למקבלי קצבת נכות כללית
סכום המענק למקבלי קצבת נכות כללית לפי דרגת האי-כושר שנקבעה לכם:
סכום המענק שישולם

סכום המענק שישולם

במרץ 2021
(עבור  3חודשים)

ביוני 2021
(עבור  3חודשים)
₪ 570

דרגת נכות
(אי-כושר)

סכום המענק לחודש

100%

₪ 190

₪ 570

74%

₪ 141

₪ 423

₪ 423

65%

₪ 124

₪ 372

₪ 372

60%

₪ 114

₪ 342

₪ 342

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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מענק למקבלי קצבת אזרח ותיק עם השלמה לקצבת נכות כללית
מקבלי קצבת אזרח ותיק עם השלמה לקצבת נכות כללית -יקבלו מענק כמו מקבלי קצבת נכות כללית בטבלה שלעיל.
מענק למקבלי קצבת שירותים מיוחדים
סכום המענק למקבלי קצבה לשירותים מיוחדים לפי אחוז הקצבה:
סכום המענק שישולם

סכום המענק שישולם

במרץ 2021
(עבור  3חודשים)

ביוני 2021
(עבור  3חודשים)
₪ 300

שיעור
הקצבה

סכום המענק
לחודש

50%

₪ 100

₪ 300

112%

₪ 200

₪ 600

₪ 600

188%

₪ 300

₪ 900

₪ 900

●

מי שמקבל קצבת נכות כללית וקצבה לשירותים מיוחדים -יקבל שני מענקים ,אחד עבור כל קצבה.

●

מונשמים שמקבלים תוספת לקצבת שירותים מיוחדים  -יקבלו מענק נוסף בסך  ₪ 5,341עבור כל חודש שבו
קיבלו את התוספת.

מענק למקבלי קצבת ילד נכה
סכום המענק למקבלי קצבת ילד נכה לפי שיעור הקצבה והניקוד שנצבר בבדיקת התלות בזולת:
שיעור
הקצבה

סכום
המענק לחודש

סכום המענק שישולם
במרץ 2021
(עבור  3חודשים)

סכום המענק שישולם
ביוני 2021
(עבור  3חודשים)

*50%

₪ 83

₪ 249

₪ 249

*100%

₪ 83

₪ 249

₪ 249

188%

₪ 490

₪ 1,470

₪ 1,470

מי שמקבל קצבה בשיעור  50%או  *100%וצבר לפחות  8נקודות  -יקבל מענק בסך  ₪ 490לחודש ,כמו מי שמקבל קצבה
בשיעור .188%
מונשמים שמקבלים תוספת לקצבת ילד נכה  -יקבלו מענק נוסף בסך  ₪ 5,341עבור כל חודש שבו קיבלו את התוספת.

אין שינוי בסכומי הקצבאות של המוסד לביטוח לאומי בשנת 2021
בשנת  2021לא חלה עלייה במדדים (מדד המחירים לצרכן והשכר הממוצע לפי חוק ביטוח לאומי) המשפיעים על עדכון
קצבאות הביטוח הלאומי ,לפיכך סכומי הקצבאות בינואר  2021נשארו ללא שינוי בהשוואה לינואר .2020
ייתכן שינוי בסכומי הקצבאות המתעדכנות לפי מדדים אחרים.

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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על אף מגורים נפרדים והיעדר חשבונות משותפים –
האישה הוכרה כידועה בציבור לעניין קצבת שאירים
רו"ח אורנה צח-גלרט ,חיים חיטמן ,רו"ח (משפטן) ישי חיבה
בית הדין האזורי (ב"ל  )17961-11-18קיבל ביום  15/2/2021את תביעתה של פלונית וקבע כי הייתה ידועה בציבור של
המנוח ויש לבחון את זכאותה לקצבת שאירים.
רקע חוקי
סעיף  1בחוק הביטוח הלאומי קובע הגדרה למונח "אשתו" – לרבות הידועה בציבור כאשתו והיא גרה עמו.
על אישה שטוענת לזכאות לקצבת שאירים בשל היותה ידועה בציבור של מבוטח ,להראות שהייתה ידועה בציבור של
המנוח בעת פטירתו וגרה עמו בעת פטירתו (לפי הגדרת "אלמנה" בסעיף  252לחוק הביטוח הלאומי).
רקע עובדתי
המנוח והמבוטחת (שניהם גרושים) הכירו ב .1/2013-המבוטחת עברה לדירה חדשה ב .8/2013-באותו המועד המנוח
הביא בגדים לדירתה וקבע בפניה עובדה כי הוא עובר לגור עמה.
בני הזוג הציגו את עצמם כלפי חוץ כבני זוג במקום העבודה של המנוח .הם גם הופיעו יחד בשמחות משנת ( 2013על פניו
מחזק את העובדה כי קיימו חיי משפחה) ,והשכנים ראו בהם בני זוג לכל דבר.
המנוח נפטר בתאונת דרכים והיה מבוטח בביטוח אזרח ותיק ביום פטירתו.
תביעת המבוטחת לגמלת שאירים נדחתה.
המוסד לביטוח לאומי (להלן" :המל"ל") לא הכיר בבני הזוג כידועים בציבור כיוון שלא הייתה להם דירה בבעלות
משותפת ,לא ניהלו חשבון בנק משותף ,לא היה להם הסכם ממון ,שילמו בהוראות קבע אישיות את החשבונות השונים
לאחזקת כל אחת מהדירות והמנוח לא הותיר צוואה לפיה הוריש למבוטחת את רכושו.
מעמד ידועים בציבור במוסד לביטוח לאומי
בני זוג המבקשים להכירם כידועים בציבור נבחנים בדרך כלל על פי שאלון מפורט שבו נבחנות החובות והזכויות של בני
הזוג.
בני הזוג נדרשים להראות כי קיימו חיי משפחה כזוג .כלומר ,הייתה ביניהם מערכת יחסים המושתתת על חיבה ,מסירות
ונאמנות.
נוסף על כך ,נדרשים מגורים משותפים בהתאם לנסיבות וניהול משק בית משותף ,כלומר ,הם משקיעים מאמץ משותף
לצורך כינון משק בית משותף .יש לתת משקל לתקופת הקשר הזוגי ואם מדובר בזוגיות פרק א' או פרק ב'.
דיון והכרעה
מהנתונים שהוצגו בפני בית הדין ,עולה:
בשאלונים לסיווג ביטחוני שמולאו בעבור שב"כ במסגרת עבודתה של המבוטחת ,הם הוצגו כבני זוג .חברותיה העידו על
הקשר הרומנטי ביניהם ועל בילויים משותפים רבים.
לא הוכח כי המנוח קיים מערכת יחסים מקבילה.
אמנם המנוח יצא מספר פעמים לחו"ל ,שם היו לו משפחה ,דירה וחברים .עם זאת ,בית הדין קובע כי אין בכך כדי
לשלול את העובדה שהיו ידועים בציבור.
במהלך אשפוז קצר של המנוח ,שהתה המבוטחת לצידו בבית החולים.
על פי עדויות ,התגוררו בני הזוג יחדיו רוב הזמן בדירת המבוטחת למרות שהיו להם שתי דירות :המנוח ביקש להותיר
את דירתו לשימוש בנותיו או לחבריו המגיעים מצרפת.

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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אמנם בני הזוג שמרו על הפרדה רכושית ,אך עם זאת ,קובע בית הדין שאין בכך כדי לשלול מסקנה כי ניהלו משק בית
משותף .למשל ,המבוטחת בישלה והמנוח עסק בעבודות גינון.
בני הזוג לא כרתו הסכם ממון ,אך התייעצו עם עורכת דין בנושא ,ולדברי עורכת הדין ,ההתייעצות הייתה כי הם חיו
ביחד :גם בנקודה זו קובע בית הדין כי קיומו של הסכם זה אינו עולה כדי דרישה שבלעדיה לא ניתן להכיר בבני הזוג
כידועים בציבור.
בית הדין התרשם מהעובדה כי המבוטחת ידעה לפרט את מקומות עבודתו של המנוח לאורך תקופת הקשר ביניהם ,דבר
שמצביע על קרבה.
מהאמור לעיל קובע בית הדין כי המבוטחת היא אלמנת המנוח ולפיכך יש לבחון את יתר תנאי הזכאות שלה לקצבת
שאירים.

הכותבים  -אורנה צח-גלרט ,רואת חשבון ,יועצת ומרצה לענייני הביטוח הלאומי ornazachcpa@gmail.com
רו"ח (משפטן) ישי חיבה  -שותף במשרד ארצי ,חיבה ,אלמקייס ,כהן  -פתרונות מיסוי בע"מ www.ahec-tax.co.il
חיים חיטמן  -ממשרד ארצי ,חיבה ,אלמקייס ,כהן  -פתרונות מיסוי בע"מ

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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חידושי פסיקה
מס הכנסה
הזכות לעכב השבת מס ביתר לא קמה לפקיד השומה כאשר ספרי החברה קבילים
בית משפט השלום קיבל בקשת חברה למתן הצהרה לפיה על פקיד השומה להשיב את יתרת המס ששילמה החברה
ביתר .נקבע כי אין לראות בספרי החברה לשנת  2013כ"בלתי קבילים" ומכאן שפקיד השומה אינו רשאי להחזיק
בכספים מכוח סעיף 159א(ב) לפקודת מס הכנסה.

תקציר ה"פ  ,56509-12-19בית המשפט המחוזי ת"א יפו ,על ידי כב' השופט אביים ברקאי המבקשת :אל.פי.סי .מרום
מערכות וניהול המשיב :פקיד שומה חולון ,ניתן ביום 19בינואר 2021

נדחה ערעורו של נישום על ההחלטה לגבות ממנו את חוב המס של חברה בשליטתו -
נעשה שימוש לרעה באישיות המשפטית של החברה
בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגיש נישום על החלטת פקיד שומה לגבות ממנו חוב מס של חברה בשליטתו .נקבע כי
בעניין דנן חלה חלופת סעיף 119א(א)( )3לפקודת מס הכנסה ,הקובע "חזקת הברחה" של נכסי החברה לבעל השליטה,
בנסיבות שבהן הפסיקה חברה את פעילותה מבלי ששילמה את חוב המס שהיה לה ,ומאפשר "הרמת מסך סטטוטורית"
לשם גביית חוב החברה מבעל השליטה.

תקציר ע"מ  ,2929-12-17בית המשפט המחוזי באר שבע ,על ידי כב' השופטת יעל ייטב המערער :יחזקאל מזרחי
המשיב :פקיד שומה באר שבע ,ניתן ביום 30.11.2020

מיסוי מקרקעין
נדחה ערעורם של מוכרי דירות – אינם זכאים למענק
שקיבלו לפי "חוק מס ריבוי דירות"
בית המשפט המחוזי דחה ערר על פי סעיף  88לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין
שבגדרה נדחתה עמדת בעלי דירות ולפיה הם זכאים למענק שקיבלו על פי "חוק מס ריבוי דירות" ,אשר בוטל .נקבע כי
לפי חוק הפרשנות ביטול דבר ח קיקה אין כוחו יפה כדי להשפיע על זכות או חיוב שלפי הדין המבוטל .בטלות החוק
והזכות למענק מכוחו צופה פני עתיד בנוגע למענק שחוק מס ריבוי דירות קבע בעת שהיה בתוקפו ,שכן הביטול אין
בכוחו להשפיע על פעולה קו דמת של הדין המבוטל או על מה שנעשה לפיו .כך גם בנוגע להתחייבות שניתנה על פי
התקנות שהותקנו מכוח החוק ,שלא לרכוש דירה נוספת בתקופת ההתחייבות.

תקציר ו"ע  28563-05-19המערער שטול ואח' ,המשיב - :מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים כ"י כבוד השופט :אביגדור
דורות ניתן ביום  31לדצמבר 2020

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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מס ערך מוסף
התקבל בחלקו ערעורה של חברת מוניות :לשיטת הדיווח שנקטה אין כל בסיס בדין
בית במשפט המחוזי קיבל בחלקו את ערעורה של חברת מוניות על החלטת מנהל מס ערך מוסף אשר פסל את ספריה
בגין דוחות שאינם מלאים ואינם נכונים .נקבע כי לשיטת הדיווח שנקטה אין כל בסיס בדין .בכובעה כמקבלת שירות מן
הנהגים ,החברה לא הייתה רשאית להוציא את המסמכים שכונו "חשבוניות זיכוי" .מלבד היעדר בסיס חוקי-משפטי,
התנהלות החברה אינה מניחה את הדעת גם בהיבט הכלכלי-גבייתי .החברה הקטינה את מס העסקאות המתחייב ,מבלי
להבטיח שפעולתה לא תיצור חוסר בקופת המדינה.
תקציר ע"מ  28658-11-15המערערת :מוניות הנשיא המשיב :מנהל מע"מ גוש דן ,בבית המשפט המחוזי בתל אביב
ע"י כב' השופת :הרי קירש ניתן ביום31.12.2020 :

נדחה ערעור חברת וידאו צ'אט ארוטי לפטור ממע"מ  -השירות ניתן ונצרך בישראל -
בית המשפט המחוזי דחה ערעור חברה למתן שרותי וידאו צ'אט ארוטיים אשר טענה כי היא זכאית למע"מ בשיעור אפס
בהיותה ספקית שירות לחברה זרה .נקבע כי השירות שמספקת החברה מיועד ,מסופק ונצרך בעיקרו ,אם לא כולו ,על
ידי תושבי ישראל ,ומשום כך היא אינה זכאית להטבה בשיעור מס העסקאות.
תקציר ע"מ  147621-03-19המערער :ש.ש .ליברו פינססים המשיב :מנהל מע"מ עכו ,בבית המשפט המחוזי בחיפה
ע"י כב' השופטת :אורית וינשטיין ניתן ביום18.2.2021 :

ביטוח לאומי
תאונת עבודה לעובד עצמאי שבהפסקת צהריים נסע על אופניו והחליק –
בית הדין האזורי לעבודה קיבלת את תביעתו של ספר שהיה בדרכו להתפלל בבית כנסת סמוך למספרה והחליק בעת
רכיבה על אופניו החשמליים לאחר סיום התפילה בדרכו לארוחת הצהריים כפי שנוהג לעשות מידי יום.
תקציר ב"ל  55418-03-20התובע :אבי לוי ,הנתבע - :המוסד לביטוח לאומי .בבית הדין האזורי לעבודה ת"א כב'
השופטת הבכירה אורית יעקבס ,נציגת ציבור (עובדים) :גב' נגה בוטנסקי ,נציג ציבור (מעסיקים):מר ראובן
גבריאל כהן ,ניתן ביום31.1.2021 :

התקבל ערעור המל"ל :תקנות שווי שימוש ברכב
אינן מאפשרות לקבוע שווי שימוש חלקי
בית הדין האזורי לעבודה תל אביב דחה ערעור של חברה וקיבל את ערעור המוסד לביטוח לאומי כנגד החלטת ועדת
שומה בעניין גובה דמי הביטוח הלאומי שעל החברה לשלם בגין שווי שימוש ברכבי שירות .נקבע כי הוועדה אינה
מוסמכת להפעיל את שיקול דעתה בחיוב החברה שלא על פי הנוסחה הקבועה הרלוונטית לסוג הרכב .על פי תקנות שווי
שימוש ברכב אין אפשרות לקבוע שווי שימוש חלקי או יחסי.
תקציר ב"ל -4169-06המערער והמשיב :המוסד לביטוח לאומי .המערערת :חב' ברלינר מעליות בבית הדין האזורי
לעבודה ת"א כב' השופטת יפית מזרחי-לוי ,ניתן ביום9.12.220 :
( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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מומחי "חשבים" משיבים
מס הכנסה
המרת ביטקוין חייבת בשיעור מס כעסק
השאלה:
נישום עשה עבודה וקיבל את התמורה במטבע דיגיטלי  -ביטקוין .הוא ממיר את הביטקוין .מה אחוז המס שישלם -
האם כעסק או כ ?25%-מדובר בתמורה עבור עבודה שהוא עשה ,מחליף שכר.

קובי צרפתי ,עו"ד ורו"ח (ארה"ב ,ישראל) משיב:
נישום המבצע עבודה ומקבל תמורה בביטקוין וממיר אותו ,חייב בשיעור מס כעסק.

המשיב  -מומחה במיסוי ישראלי ובינלאומי ,במיסוי ביטקוין ומטבעות דיגיטאליים וכן נסיון רב בגילוי מרצון (מעל 15
שנה) ,בחילופי מידע ,בבקרות סיכוני מס ,בחקירות מס בארץ ובחו"ל ,וכן בהלבנת הון.
התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי ,ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן .אין
במידע המופיע באתר "כל מס" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין
באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

הליכי השוואת הון בין שתי הצהרות הון
השאלה:
נישום נדרש להצהרת הון ראשונה בשנת  2005ועכשיו הוא נדרש להצהרת הון לשנת  .2019במהלך  14השנים שבין שתי
ההצהרות ,הנישום דיווח על הכנסות יפות לשלטונות ,וחסך כמיליון ש"ח מלבד הוצאות המחיה לפי טבלאות .6-5
החיסכון הזה הושקע בשנת  2018בבניית בית מגורים.
א .האם ניתן להשתמש ברווחים האלו שדווחו לשלטונות המס בשנים הסגורות כמקור וכהסבר להשקעה בבניית הבית
 הרי נוסף על הוצאות המחיה נותרו לנישום כ 80,000-ש"ח כפול  13שנים = מיליון ש"ח שנחסכו במהלך השנים?או שמס הכנסה לא יתייחס למקורות בשנים הסגורות?
ב .בשאילתה משע"מ לגבי פירוט הדרישות לתיק ,מופיעה הדרישה להצהרת הון של  2019בלבד ,הצהרת ההון לשנת
 2005אינה מופיעה כלל .האם מס הכנסה יתייחס להצהרת ההון כהצהרה ראשונה?
ג.

חלק מהמקורות בא ממכירת דירת מגורים בסכום של  300,000ש"ח .האם צריך לצרף נספח הסבר להצהרת ההון
ובו פירוט של המקורות והשימושים או שהדבר ייעשה בעל פה מול המפקח בעת הדיון?

עו"ד קובי כהן משיב:
השוואת ההון בין שתי הצהרות הון נועדה לאפשר לפקיד השומה כלי ביקורת נוסף לאיתור הכנסות שלא שולם עליהן
מס .גידול בהון הנישום אשר אין לו מקור אשר יסביר את אותו גידול ,מקורו ייוחס להכנסה עסקית אשר לא דווחה
לרשויות המס.
לשאלה א  -נשיב ששיטת העבודה בהשוואת ההון בוחנת את גידול ההון בין שתי הצהרות הון ,וכל הסבר לגידול ההון
יקטין את גידול ההון הבלתי מוסבר.

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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מכאן שכל ההכנסות אשר היו לנישום בין השנים שבהן נעשית השוואת ההון הן הסבר לגיטימי לגידול ההון .אין קשר
אם השנה "סגורה" לעניין ההליך השומתי ,ולכן המקורות מכל השנים ,גם הסגורות ,מהווים הסבר טוב לגידול ההון.
שאלה ב היא שאלה עובדתית .ככל שאכן הוגשה הצהרת הון לשנת  ,2005מס הכנסה יתחיל את נקודת ההשוואה משנת
 .2005ככל שאין בידי מס הכנסה נתונים שהוגשה הצהרת הון לשנת  ,2005דרך השוואת ההון היא מורכבת יותר עבור
פקיד השומה ותצריך מציאת נקודת עוגן להתייחסות לפי הנכסים שהיו קיימים לנישום באותה עת.
לשאלה ג  -אין חובה לצרף נספח הסבר להצהרת הון.
המשיב  -לשעבר עובד בכיר לשעבר ברשות המסים ושימש כפקיד שומה ומנהל היחידה לפירוקים במס הכנסה .כיום
שותף במשרד עו"ד כהן&כהן
התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי ,ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן .אין
במידע המופיע באתר "כל מס" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין
באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

חובת דיווח בהצהרת הון של אפוטרופוס שהוא מיופה כוח בלבד
בחשבון הבנק של אימו ואינו בעל ההון בחשבון
השאלה:
נישום הוא אפוטרופוס בחשבון של אימו בבנק .הוא לא בעל ההון ,רק מיופה כוח למקרה שבו אימו תהפוך חס וחלילה
לסיעודית .האם בהצהרת הון עליו להצהיר על ההון בחשבון הבנק או רק לציין כי הוא מיופה כוח ?מהן תקנות מס
הכנסה הקובעות לעניין זה ,ואילו תימוכין נדרשים כדי לבסס זאת?

עו"ד משה גבע משיב:
חלק ז' בהצהרת ההון מפרט בצורה מדויקת את הצורך לצרף אסמכתאות על חשבונות בנק שבהם לנישום יש מעורבות
או שליטה ,ובכלל זה כאפוטרופוס .להבנתי יש לצרף תדפיס של חשבון הבנק הזה עם אסמכתה על מעמדו של המצהיר
באותו חשבון.
הדרישה מבוססת על סמכות כללית שיש לפקיד השומה לדרוש מידע ,בסעיף  135לפקודת מס הכנסה:
" .135כדי להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם -
(()1א) רשאי פקיד השומה לדרוש ממנו בהודעה בכתב למסור לו כל דו"ח שיצויין בהודעה ,ובכלל זה דו"ח על הונם
ונכסיהם של אותו אדם ,או של בן זוגו ושל ילדיהם שהם זכאים בעדם לנקודות זיכוי או לנקודות קצבה או על נכסים
שהוא משמש לגביהם כנאמנו של אדם אחר;"
[ההדגשה אינה במקור – מ"ג]

המשיב – שותף ומנהל סניף ת"א במשרד עורכי הדין סלי אילון ושות' .ייעוץ וליווי מקצועי ומשפטי ,אזרחי ופלילי,
בתחומי המיסוי השונים .למשרד התמחות ייחודית וניסיון רב במיסוי מקרקעין .עבד ברשות המיסים במגוון תפקידים
מקצועיים וניהוליים ומשמש חבר פורום מסים בלשכת עורכי הדיןmoshe@salieilon.co.il www.salieilon.com.
התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי ,ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן .אין
במידע המופיע באתר "כל מס" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין
באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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מיסוי הפרשי פיצויים שנצברו בחברת הביטוח
ורק על חלקם נתקבל אישור פריסה ממס הכנסה
השאלה:
נישום סיים לעבוד בשנת  .2019לצורך הדוגמה :בטופס  161נרשם שיש בחברת הביטוח  90ש"ח .בפועל פנה הנישום למס
הכנסה בשנת  2021ובחברת הביטוח כבר היו  100ש"ח .מס הכנסה אישר פטור על  90ש"ח כפי שמצוין בטופס  .161מה
דין אותם  10ש"ח? האם ניתן לפרוס אותם אף על פי שהם אינם מופיעים בטופס ?161

רו"ח רוזט שמש משיבה:
 .1על פי מכתבי רשות המסים לקופות הגמל ,חברות הביטוח וקרנות הפנסיה מיום  15.9.2009ומיום 1.12.2008
שכותרתם היא "נתוני פדיון פיצויים על פי טופס  ,"161ניכוי המס במקור מ"הפרשי התשואה" בסך של  10ש"ח אמור
להיות כדלקמן:
 .1.1אם במועד משיכת כספי הפיצויים חלף המועד המאוחר מבין אלה:
א)  90ימים מהיום שבו חברת הביטוח הפיקה את האישור על סכום הצבירה של כספי הפיצויים בפוליסה
(אשר על בסיסו מולא טופס ;)161
ב) תום שנת המס שבה הופק אישור כאמור על ידי חברת הביטוח;
אזי על חברת הביטוח לנכות מס במקור לפי אישור ניכוי המס במקור כלשונו .לכן ,במקרה זה חברת הביטוח
אמורה לנכות מס מהסך של  10ש"ח לפי שיעור המס שנקבע במדרגת המס הבאה באישור ניכוי המס במקור
(מדרגת מס זו עשויה להיות שיעור מס שולי מרבי) ,וזאת אם לא יופק אישור ניכוי מס במקור חדש לגבי סכום
הצבירה המעודכן.
 .1.2אם טרם חלף המועד האמור לעיל ,אזי הסך של  10ש"ח יהא פטור מניכוי מס במקור ,ללא צורך באישור ניכוי
מס במקור חדש לגבי סכום הצבירה המעודכן.
 .2על אף האמור לעיל ,אם הסך של  10ש"ח אינו נובע רק משערוך כספי הפיצויים בפוליסה ,אלא מורכב גם מהפקדות
נוספות בפוליסה שלא קיבלו ביטוי בטופס  161ובאישור ניכוי המס במקור של פקיד השומה ,אזי חברת הביטוח
אמורה לנכות מס מהסך של  10ש"ח לפי שיעור מס שולי מרבי ,וזאת אם לא יומצא לה אישור ניכוי מס במקור חדש
לגבי סכום הצבירה המעודכן.
 .3יודגש כי הטיפול ב"הפרשי התשואה" (הסך של  10ש"ח) האמור בסעיפים  1ו 2-לעיל ,הוא בהנחה שהמבוטח ביקש
למשוך את כל כספי הפיצויים מהפוליסה .אם המבוטח ביקש להחיל רצפים (רצף קצבה או רצף זכויות) לגבי חלק
מכספי הפיצויים בפוליסה ,אזי הטיפול ב"הפרשי התשואה" יהיה שונה.
 .4ככל שהמבוטח יפנה לפקיד השומה כדי לקבל אישור ניכוי מס במקור חדש לגבי סכום הצבירה המעודכן ויסתבר שכל
הסך של  10ש"ח או חלקו חייבים במס ,אזי ניתן יהיה לבקש פריסה של כספי הפיצויים החייבים במס ,בהתאם
להוראות סעיף (8ג)( )3לפקודה .במאמר מוסגר יצוין כי בחוזר מס הכנסה  4/06נקבע ש"בקשה לפריסה ניתן להגיש
בשלב הניכוי במקור (קרי ,לפני ביצוע המשיכה – ר"ש) וגם בעת הגשת דו"ח שנתי לשנה בה נתקבלה ההכנסה
בגינה מבוקשת הפריסה".

המשיבה  -בעלת ותק של מעל  20שנים במחלקות המסים של משרדי רואי החשבון הגדולים בארץ .מומחית בכל
תחומי המיסוי הישראלי (מס הכנסה ,מע"מ ,מסוי מקרקעין וכו') .כיום עצמאית  -משרד ר.ש .רואי חשבון.
התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי ,ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן .אין
במידע המופיע באתר "כל מס" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין
באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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מיסוי מקרקעין
רכישת דירת מגורים בידי בני זוג כשלבת הזוג דירה בירושה
השאלה:
בני זוג מעוניינים לרכוש דירה במחיר של כ .₪ 3.5-האישה קיבלה דירה בירושה (יורשת יחידה שעדיין לא בוצע רישום
בטבו על שמה).
השאלה היא האם הדירה הנרכשת תחשב כדירה יחידה עבור בני הזוג? או האם חצי מהדירה החדשה יכול להיחשב
כדירה יחידה רק בידי הבעל? או האם הדירה החדשה בכלל לא תחשב כדירה יחידה בעקבות קבלת הירושה על ידי
האישה?

עו"ד רו"ח שניר שער משיב:
בהתאם להוראות סעיף (9ג1ג)(()4א) לחוק מיסוי מקרקעין אם לאדם יש חלק בדירה שקיבל בירושה והחלק הזה אינו
עולה על מחצית ,הרי שהחלק שקיבל בדירת הירושה אינו מונע מרכישת דירה אחרת שיש לו מלהיחשב כדירה יחידה.
בעניינו ,האישה קיבלה דירה בירושה בה החלק שלה הוא  ,100%כלומר ,עולה על מחצית ,ולכן בבואה לרכוש דירת
מגורים אחרת ,דירת הירושה תיספר לה ולפיכך רכישת הדירה האחרת לא תיחשב כדירה יחידה אלא כדירה לא יחידה,
לעניין חישוב מס רכישה.
שאלה נוספת היא מה לגבי חלקו של הבעל בדירה המשותפת ? האם לאור עקרון התא המשפחתי (לפיו רואים את בני
הזוג וילדיהם מתחת לגיל  18כתא משפחתי אחד) יחושב גם עבור חלקו בדירה שהם רוכשים חישוב מס רכישה לפי דירה
לא יחידה או שמא לגבי חלקו יחושב מס רכישה לפי דירה יחידה ? אם ביחס לדירת הירושה קיים הסכם ממון בין בני
הזוג שאכן גם מקוים בפועל הלכה למעשה הרי שניתן לטעון שלגבי חלקו של הבעל בדירה המשותפת יש לערוך חישוב
מס רכישה לפי דירה יחידה (לגבי חלק האשה ממילא זה לפי דירה לא יחידה) וזאת לאור הלכת שלמי (ע"א 3178/12
יגאל שלמי נ' מנהל מיסוי מקרקעין נתניה) .וראו לעניין זה גם הוראת ביצוע מספר  5/2011היקף תחולת חזקת התא
המשפחתי
התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי ,ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן .אין
במידע המופיע באתר "כל מס" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין
באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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מס ערך מוסף
עסקאות של מכירת נכס בדמי מפתח פטורות ממע"מ
השאלה:
בעל בניין מעוניין למכור את הנכס לדייר מוגן ,כלומר יציאה מהדיירות המוגנת ורכישת הנכס בטאבו .הדייר המוגן
מעוניין להעביר את הזכות לבתו ושהיא תרכוש את הנכס .האם העסקה חייבת במע"מ?

עו"ד רו"ח אהרון ברגר משיב:
ככלל ,עסקאות של מכירת נכס בדמי מפתח הן עסקאות הפטורות ממע"מ בהתאם להוראות סעיף  )2(31לחוק מס ערך
מוסף.

המשיב – ממשרד אהרון ברגר ושות' רואי חשבון ,מומחה בתחום המיסוי העקיף  -מס ערך מוסף ,מכס ,בלו ומס קניה.
התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי ,ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן .אין
במידע המופיע באתר "כל מס" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין
באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

ביטוח לאומי
מענק קורונה בגין החזר הוצאות יחושב לדמי לידה לעצמאית
השאלה:
האם בחישוב דמי לידה של יולדת שהיא עוסקת פטורה יובאו בחשבון מענקי הקורונה שקיבלה בגין החזר הוצאות?

רו"ח יהושע מיניביצקי משיב:
בשלב ראשון היא תקבל דמי לידה לפי ההכנסה שעליה שילמה את מקדמותיה בשנת .2020
לאחר שייקלט הדוח שלה למס הכנסה בגין שנה זו  -מענק הקורונה בגין החזר ההוצאות חייב במס ולכן יהיה חלק
מהכנסתה כך שהוא ייכלל בבסיס ההכנסה שעליה חושבו דמי הלידה.
המשיב  -ממשרד שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון
התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי ,ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן .אין
במידע המופיע באתר "כל מס" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין
באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

37

טבלאות
מס הכנסה
שיעורי המס לשכירים ועצמאיים ממשכורת חודשית ושנתית
ומהכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2021
הכנסה חודשית (יגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (יגיעה אישית)

שיעור המס

עד 6,290

10%

עד 75,480

10%

מ 6,291-עד 9,030

14%

מ 75,481-עד 108,360

14%

מ 9,031-עד 14,490

20%

מ 108,361-עד 173,880

20%

מ 14,491-עד 20,140

31%

מ 173,881-עד 241,680

31%

מ 20,141-עד 41,910

35%

מ 241,681-עד 502,920

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

נקודת זיכוי –  218ש"ח לחודש 2,616 .ש"ח לשנה .מס יסף – יחיד חייב במס יסף בשיעור  3%אם הכנסתו החייבת בשנת
המס עלתה על  647,640ש"ח או  53,970ש"ח לחודש.

הפקדות לקופות גמל וקרן השתלמות
פטורים שונים
קצבאות ממעביד או קופ"ג

סכום (בש"ח)

הקצבה המזכה ממנה ניתן פטור

8,460

פטור מירבי לפי סעיף 9א בין השנים 2024-2020

4,399

פיצויי פרישה

סכום (בש"ח)

מענק פרישה (לשנת עבודה)

12,340

מענק במקרה מוות (לשנת עבודה)

24,700

קופת גמל  /קרן השתלמות
תאור
משכורת מירבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה

סכום (בש"ח)
15,712

הכנסה קובעת (קרן השתלמות לעצמאי)

 263,000לשנה

תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה

 8,700לחודש

תקרת הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה.

 12,300ש"ח לחודש

למי שיש הכנסת עבודה  -בניכוי הכנסת העבודה או  8,700לפי הנמוך

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

38

שווי שימוש ברכב צמוד
כלי רכב שנרשמו לראשונה עד יום 1.1.2010
סוג הקבוצה עפ"י רשיון רכב

שווי השימוש
(בש"ח)()1

1

2,730

2

2,960

3

3,810

4

4,570

5

6,320

6

8,190

7

10,530

אופנוע )2(L3

910

כלי רכב שנרשמו לראשונה מיום ( 1.1.2010שווי ליניארי)
שיעור שווי השימוש החודשי()1

מחיר הרכב (בש"ח)

2.48%

עד 506,040

היטל עובדים זרים
הענף

1.1.2017-2021

כללי

20%

חקלאות(*)

0%

תעשייה(**) ובניין

15%

מסעדות אתניות

15%

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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פנסיה לעצמאים  -השיעורים שיידרש עצמאי להפריש לפנסיה (קצבה) ולאבטלה
החל משנת  2017נדרשו עצמאים להפריש לפנסיה ולאבטלה את השיעורים הבאים
מ"הכנסה חייבת בהפקדה" כהגדרתה בחוק .להלן שיעורי ההפרשה לפנסיה לעצמאים.
שנה
וחודש

השכר הממוצע במשק

שעור ההפרשה
לפנסיה לעצמאים

שעור ההפרשה
לפנסיה לעצמאים

עד מחצית השכר
הממוצע במשק

בין מחצית השכר הממוצע
במשק לשכר הממוצע המלא

1/2021

4.45%

12.55%

 10,551ש"ח לחודש

1/2020

4.45%

12.55%

 10,551ש"ח לחודש

1/2019

4.45%

12.55%

 10,273ש"ח לחודש

1/2018

4.45%

12.55%

 9,906ש"ח לחודש

1/2017

4.45%

12.55%

 9,673ש"ח לחודש

יש להדגיש כי לגבי שכיר ועצמאי תהיינה ההפרשות לפנסיה לעצמאים שלעיל בניכוי סכום שהופקד עבורו כשכיר (חלק עובד
וחלק מעסיק).
דוגמאות לגובה ההפקדה החודשית לפנסיה לעצמאים הנדרשת לפי החוק
בהתאם להכנסה החייבת בהפקדה לשנת 2021

הכנסה שנתית
חייבת בהפקדה
לפנסיה לעצמאים

הכנסה חודשית
חייבת בהפקדה
לפנסיה לעצמאים

עד מחצית
השכר
המוצע
4.45%

מעל מחצית השכר
הממוצע ולא יותר מ-
 10,551ש"ח
12.55%

סה"כ הפקדה
חודשית לפנסיה
לעצמאים

 72,000ש"ח

 6,000ש"ח

 235ש"ח

 91ש"ח

 326ש"ח

 84,000ש"ח

 7,000ש"ח

 235ש"ח

 216ש"ח

 451ש"ח

 120,000ש"ח

 10,000ש"ח

 235ש"ח

 593ש"ח

 828ש"ח

 126,612ש"ח

 10,551ש"ח

 235ש"ח

 662ש"ח

 897ש"ח

 180,000ש"ח

 15,000ש"ח

 235ש"ח

 662ש"ח

 897ש"ח

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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מס ערך מוסף
מחזור עסקאות של עוסק פטור
מיום

הסכום בש"ח

1.1.2021

99,893

1.1.2020

100,491

ביטוח לאומי
להלן טבלת ניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים נתוני תקרת ההכנסה המקסימלית לניכוי
דמי ביטוח מעובדים שכירים וההכנסה המופחתת לניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים:
חלק העובד  -בש"ח

חודש

תקרה מופחתת/מלאה

1/2021

חלק המעביד
(באחוזים)

חלק העובד  -באחוזים
סה"כ

סה"כ

ביטוח לאומי ביטוח בריאות

עד 6,331

0.40

3.10

3.50

3.55

מ 6,331-עד 44,020

7.00

5.00

12.00

7.60

ניכוי דמי ביטוח מעצמאים מינואר  2021ואילך
עצמאי בגיל מותנה
ללא קצבת אזרח
ותיק

עצמאי

עצמאי מקבל קצבת
אזרח ותיק בגיל
מותנה או מעל לגיל

מי שלא עובד ויש לו
הכנסות שלא מעבודה

ענף

מופחת
עד 60%
שכר
ממוצע
6,331

רגיל מלא
עד
44,020

מופחת עד
 60%שכר
ממוצע
6,331

רגיל
מלא עד
44,020

מופחת עד
 60%שכר
ממוצע
6,331

רגיל
מלא עד
44,020

מופחת עד
 60%שכר
ממוצע
6,331

רגיל מלא
עד
44,020

סה"כ ב.
לאומי

2.87

12.83

2.37

10.62

0.17

0.78

4.61

7

סה"כ
ב.בריאות

3.10

5

3.10

5

-

-

5

5

סה"כ

5.97

17.83

5.47

15.62

0.17

0.78

9.61

12

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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נתונים עדכניים לשנת הביטוח 2021
תיאור

סכום

הסכום לשיעור מופחת לחודש

 6,331ש"ח

הכנסת מינימום שנתי לעובד עצמאי

 31,656ש"ח

הכנסת מינימום חודשיים לעובד עצמאי

 2,638ש"ח

הכנסת מקסימום שנתית

 528,240ש"ח

הכנסת מקסימום חודשית לעובד עצמאי

 44,020ש"ח

מקדמה חודשית מינימלית לעובד עצמאי

 157ש"ח

מקדמה חודשית מקסימלית לעובד עצמאי

 7,098ש"ח

מינימום דמי ביטוח בריאות

 104ש"ח

תקרת הכנסה מעבודה שאינה פוגעת בקצבת הזקנה – קצבת אזרח ותיק
תקרת הכנסה מעבודה
שאינה פוגעת בקצבת הזקנה

החל ב -1.1.2021-ללא שינוי משנת 2020
ש"ח לחודש

מקבל קצבת יחיד

6,014

מקבל קצבה עם בן/בת זוג תלוי

8,018.76

בגין כל תלוי נוסף

738

( )cכל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס .מידע עסקי בע"מ.אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף
לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים אין להעתיק ,להדפיס ,לפרסם ,לערוך ,לש נות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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