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חוזר לקוחות
רבעון שלישי 2020
אנו שמחים לערוך עבורכם "חוזר לקוחות" הכולל מכלול נושאים בתחומי המס השונים שהתפרסמו
במהלך הרבעון השלישי של שנת המס  .2020עקב משבר נגיף הקורונה – בחרנו להביא לנוחיותכם
בחלק הראשון של החוזר ,ריכוז של עיקרי ההחלטות ההנחיות והעדכונים בנושא זה.
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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,
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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
בית הדפוס  ,12ירושלים
טל' 02-5704646 :פקס'02-5838388 :
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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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נגיף הקורונה –עדכונים ,הנחיות ודברי הסבר
מס הכנסה
סגר שני – תכנית הסיוע הכלכלי שפורסמה
בספטמבר להרחבת רשת הביטחון הכלכלי.
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) –
הוראת שעה (תיקון) להרחבת רשת הביטחון הכלכלית
עקב הסגר השני שהביא למשבר קשה נוסף במשק הישראלי
פרסום לשכת רואי חשבון מיום 4.10.2020
החוק אושר על רקע ההגבלות החמורות על המשק ,ומובאים בו תיקונים הרחבות והתאמות לתוכנית לסיוע כלכלי,
שנועדו להקל את התנאים לקבלת המענקים המשולמים לעסקים ,ולהעניק מקדמות ,בעד החודשים שבהם נפגעו
וצפויים להיפגע העסקים ,בשל ההגבלות הנוספות שהוטלו והסגר הנוכחי ,נוכח משבר הקורונה .בנוסף כולל החוק מענק
מוגדל לזכאי מענק עבודה ,הקלות לעסקים קטנים ודחייה של מנגנון הפחתת דמי האבטלה.
א .כללי
לצורך ייעול גביית חובות של מענקים ששולמו ביתר לגבי עצמאים ושכירים בעלי שליטה לאחר מיצוי המחלוקת נקבעה
אפשרות קיזוז מול יתרת זכות במערכי המס השונים.
ב .מענק הוצאות קבועות הקלות בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר
נקבע כי במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר יוענק מענק הסיוע בגין הוצאות קבועות ,החל מפגיעה בגובה  25%במחזור
העסקאות של בעל העסק ביחס לתקופה המקבילה טרום התפרצות הנגיף ,במקום  40%פגיעה עד כה.
עבור עסקים שמחזור פעילותם מ 18-אלף ש''ח עד  300אלף ש''ח ירידת מחזורים בתקופה החל מפגיעה בגובה של 25%
תזכה במענק בגובה שבין  3,000ש''ח ועד  6,000ש''ח בהתאם למדרגות מחזור הפעילות שלהם  100אלף ש''ח 200 ,אלף
ש''ח ו 300-אלף ש''ח בהתאמה.
עבור עסקים שמחזור פעילותם מ 300-אלף ש''ח ועד  400מיליון ש''ח חישוב המקדם יהיה בהתאם לטבלה שלהלן:
היקף המחזור

שיעור הירידה
במחזור

הנוסחה לחישוב המענק

 300,000ש"ח -
ש"ח  100מיליון מ40%-25%-

( * 10%מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות) * (מחזור עסקאות בתקופת
הבסיס )2019

300,000
ש"ח" -ח  100מיליון מ60%-40%-
ש

( * 20%מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות) * (מחזור עסקאות בתקופת
הבסיס )2019

 300,000ש"ח -
ש"ח  200מיליון מ80%-60%-

( * 35%מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות) * (מחזור עסקאות בתקופת
הבסיס )2019

 300,000ש"ח  400 -מיליון
ש"ח

מעל 80%

( * 50%מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות) * (מחזור עסקאות בתקופת
הבסיס )2019

לעניין עוסקים המדווחים על עסקאותיהם עם קבלת התמורה ,אשר התמורה ניתנת להם בחלוף למעלה מ־30
ימים ,והירידה במחזור העסקאות כתוצאה מההגבלות החדשות צפויה להתבטא בתקופה הכוללת את החודשים
נובמבר-דצמבר בשנת  ,2020תינתן ההקלה במענק בגין תקופה זו ,בתנאי שלא היה זכאים למענק הוצאות קבועות בגין
חודשים ספטמבר-אוקטובר.
שר האוצר הוסמך במסגרת החוק להאריך את תוקף הקלה זו בחודשיים נוספים ,במידה ויחליט.
( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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ג .מתן מקדמות על חשבון מענקי הוצאות קבועות לחודשים ספטמבר-אוקטובר
נקבע כי יועברו מקדמות על חשבון מענק ספטמבר  -אוקטובר ,בגובה  50%ממענק ההוצאות הקבועות לעסקים
הצפויים להיפגע מהסגר .תשלום המקדמה יהיה לעוסקים אשר יגישו בקשה בתוך  30ימים מיום  30בספטמבר ,2020
ויצהירו כי יש להם יסוד סביר להניח כי הם זכאים למענק עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר .גובה המקדמה יתבסס על
סכום המענק ששולם בפעימות הקודמות.
ככל שהעוסק לא היה זכאי למענקים בגין החודשים מרץ-אפריל או מאי-יוני הוא לא יהיה זכאי למקדמה ,יודגש כי אי
הזכאות למקדמה לא תפגע בזכאות למענק בגין חודשים ספטמבר  -אוקטובר וסכום המקדמה יופחת בהמשך מסכום
הזכאות הסופי שיקבע לחודשים ספטמבר  -אוקטובר.
המקדמה תיגזר לפי בחירת העוסק מסכום מענק הוצאות קבועות לחודשים מרץ-אפריל או מאי-יוני (ככל שקיבל את
שני המענקים האמורים).
ד .הרחבת הזכאות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים מאי-יוני לעסקים קטנים
עבור החודשים מאי  -יוני לעסקים קטנים  -עוסקים שמחזור עסקאותיהם לשנת  2019אינו עולה על  300אלף שקלים
חדשים ,יהיו זכאים למענק השתתפות בהוצאות קבועות ,בעד חודשי הזכאות מאי  -יוני  ,2020אפילו אם ההפחתה
ממחזור עסקאותיהם אינה מגיעה ל ,40%-ובלבד שהיא עולה על  25%ממחזור עסקאותיהם בתקופה המקבילה שלפני
התפרצות הנגיף.
ה .מענק עידוד תעסוקה
נקבע בתיקון ,כי על מנת להשלים את מתן  4פעימות המענק בחוק מענק לעידוד תעסוקה ,ולסייע לעסקים שהחזירו
עובדים ,תיווצר גמישות בתנאי הזכאות לחודש ספטמבר ,כך שלמניין מצבת כוח האדם הקובעת ,יכללו גם עובדים
שפוטרו או הוצאו לחל"ת בחודש זה ,בלבד שהועסקו אצל אותו מעסיק  15ימים לפחות במהלך חודש ספטמבר .בנוסף
לגבי חודש ספטמבר השכר המזערי יהיה  2,500ש"ח ולעניין עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם  1,400ש"ח.
ו .מענק שימור עובדים
במטרה לסייע לעסקים שפעילותם העסקית נפגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה ,הוחלט
להעניק מענק חד-פעמי בעד המשך העסקתם של עובדים בחודשים ספטמבר -אוקטובר .עוסק יהיה זכאי למענק אם היה
זכאי למענק הוצאות קבועות בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר ,כלומר אם מחזור שלו לא עולה על  400מלש"ח ומחזור
עסקאותיו בתקופת הזכאות ירד ב 25%-ומעלה מהתקופה אשתקד .עוסק כאמור יהיה זכאי למענק בסכום השווה
למכפלה של  5,000ש״ח במספר העובדים המזכים ,כאשר מספר העובדים המזכים תלוי במידת הפגיעה של העסק ,ככל
שהעסק נפגע יותר -מידת זכאותו עולה .המענק ישולם באמצעות משרד הכלכלה.
ז .דחיית ההפחתה בדמי האבטלה  -אושרה הדחייה במועד ממנו יחול מנגנון ההפחתה בדמי האבטלה ,כך שרף הירידה
ייבדק רק החל מה 16.10.20-וההפחתה תדחה בשלב זה.
ח .מענק מוגדל לזכאי מענק עבודה  -תשולם תוספת למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת  .2020התוספת תעמוד על
 62%מסכום המענק עבור החודשים אפריל עד דצמבר .רשות המסים צפויה להעביר היום לחשבונות הבנק של למעלה
ממאתיים אלף זכאים מקדמה על חשבון התוספת למענק ,שתשולם לשכירים ועצמאים שנמצאו זכאים למענק עבודה
לשנת  ,2019בשיעור של  25%מסכום המענק ששולם עבור שנה זו .בהמשך ,תשולם המקדמה ,ביחד עם המענק הבסיסי,
גם למי שימצאו זכאים למענק עוד במהלך שנת  .2020היתרה של התוספת למענק תשולם יחד עם המענק הבסיסי עבור
שנת  .2020התוספת לא תפחת מ 1000-שקלים .בהתאם לחוק ,שכיר ,שעל פי נתוני הביטוח הלאומי קיבל דמי אבטלה
בעבור מלוא החודשים אפריל עד יולי  2020ברצף ,לא יהיה זכאי לקבלת המקדמה לתוספת למענק שנועד במהותו לעודד
השתתפות בשוק העבודה.

( )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
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
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 ,לשנות 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 ,לשנות 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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מתוך 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 ,לשנות 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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מתן אורכות להגשת הצהרת הון
עם התפשטות נגיף הקורונה והטלת הסגר על מדינת ישראל ,על מנת להקל על ציבור המייצגים והנישומים ,החליט מנהל
רשות המסים ,מר ערן יעקב ,על מתן אורכה להגשת הצהרות הון ליום .30/11/2020
ההסדר יחול על הצהרות הון שתאריך הדרישה להגשתן הינו מיום  30/09/2020ועד לתאריך .31/10/2020

הודעת רשות המסים מיום 1.10.2020

עדכון נוהל מת אורכות להגשת דוחות יחידים לשנת המס - 2019
הסדר האורכות למייצגים
לאור ההגבות הנובעות מהסגר השני עקב נגיף הקורונה ובמטרה להקל על המייצגים והמגזר העסקי ,החליט מנהל רשות
המסים על שינוי מועדי האורכות להגשת דוחות יחידים לשנת  2019שנקבעו בהסדר האורכות.
מועד המדידה בשלב ב' שנקבע ליום ה'  29.10.20יידחה ליום ב'  30.11.20ובהתאמה ,המועד האחרון להגשת דוחות
יחידים לשנת  2019יידחה ליום א . 31.1.21
יודגש ,מועדי ההגשה לדוחות חברות הינם ללא שינוי.
עוד יצויין כי בהתאם להחלטת חטיבת שומה וביקורת ,בשל הקורונה ניתן להמשיך להגיש דוחות סרוקים עד ה -
 31.10.2020כמפורט בהודעתה של גב' פזית קליימן.
להלן טבלת מועדי ההגשה המעודכנים ליחידים:
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 8.10.2020

ניתן להגיש בקשות למקדמה עבור מענק הוצאות לעצמאים
בעלי עסק קטן לספטמבר אוקטובר 2020
תנאי הזכאות למענק
ניתן להגיש בקשה למקדמה על חשבון מענק ספטמבר-אוקטובר  2020החל מ 4.10.2020-ועד  .5.11.2020המקדמה הינה
בגובה של  50%מסכום המענק .עבור תקופת זכאות זו ,ספטמבר-אוקטובר  ,2020נדרשת ירידה של  25%לפחות במחזור
הפעילות בהשוואה לחודשים אלו בשנת .2019
עצמאים יחידים (לא כולל חברות ,שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים) שמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס
 2019גבוה מ ₪ 1,500 -ונמוך מ ,₪ 25,000 -עשויים להיות זכאים למענק הוצאות בשל פגיעה בפעילות העסקית כתוצאה
מהתפשטות נגיף קורונה.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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הזכאות מותנית בהצהרת העצמאים באזור האישי של רשות המסים על עמידה בתנאים הבאים :
• חלה ירידה של  40%לפחות במחזור הפעילות העסקית בחודשי הזכאות שנקבעו בחוק ,בהשוואה לתקופה
המקבילה בשנת  . 2019חודשי הזכאות לפי החוק :מאי-יוני  ,2020יולי-אוגוסט  ,2020ספטמבר-אוקטובר ,2020
נובמבר-דצמבר  ,2020ינואר-פברואר  ,2021מרץ-אפריל  ,2021מאי-יוני .2021
• לגבי תקופות הזכאות מאי-יוני  2020וספטמבר-אוקטובר  2020נדרשת ירידה של  25%לפחות במחזור הפעילות
העסקית בתקופות אלו ,בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת .2019
• הוגשו דוחות תקופתיים למע"מ לגבי חודשים אלו בשנת  2019ובשנת .2020
• העוסקים ניהלו בשנת המס  ,2019פנקסי חשבונות קבילים על פי החוק ,והפנקסים לא נפסלו על ידי מנהל מע"מ
או פקיד השומה.
סכומי המענק לבעלי עסק קטן
סכומי מענק ההוצאות משתנים בהתאם למחזורי העסקאות החודשיים של העסקים בשנת :: 2019
• עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת  2019היה עד : ₪ 8,333מענק בסך .₪ 3,000
• עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת  2019היה מ ₪ 8,334 -עד : ₪ 16,666מענק בסך .₪ 4,000
• עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת  2019היה מ ₪ 16,667 -עד : ₪ 25,000מענק בסך .₪ 6,000
• עצמאים שפתחו את עסקיהם בחודשים ינואר -פברואר 2020
עצמאים יחידים שהחלו את פעילותם העסקית מ 1.1.2020-ועד  29.2.2020יכולים להיות זכאים למענק ,עבור כל
תקופת זכאות ,בסכום של  ₪ 3,000לעוסק פטור ו ₪ 4,000-לעוסק מורשה ,אם הצהירו באזור האישי באתר רשות
המסים על עמידתם בכל התנאים הבאים:
• מחזור העסקאות שלהם בשנת  2020הוא מ ₪ 18,000-ועד  100מיליון ₪
• מחזור העסקאות שלהם בחודשים ינואר ופברואר  2020גבוה מ.₪ 1,500-
• מחזור העסקאות שלהם בתקופת הזכאות נמוך ממחזור העסקאות שלהם בינואר ופברואר  ,2020בשל התפשטות
נגיף הקורונה.
• הגישו את הדוחות התקופתיים למע"מ עבור תקופת הזכאות ועבור החודשים ינואר ופברואר 2020
• מועדי הגשת הבקשה למענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן
המערכת תיפתח לכל תקופת זכאות בנפרד ,בהתאם למועד שייקבע על ידי מנהל רשות המסים ויפורסם באתר רשות
המסים.
יש להגיש את הבקשה תוך  90יום מיום פתיחת המערכת להגשה.
מועד אחרון להגשת הבקשה

תקופת הזכאות

05.11.2020

מקדמה לספטמבר-אוקטובר 2020

15.12.2020

יולי-אוגוסט 2020

15.11.2020

מאי-יוני 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 ,לשנות 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 – מ"ה מע"מ וב"ל
על 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.
על 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:
א.

תקבול המענק אינו חייב בהוצאת חשבונית מס כאמור בסעיף 9א להוראות ניהול פנקסים.

ב.

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.

ג.

התקבול בגין המענק הסוציאלי (מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה) הינו הכנסה חייבת לפי
הפקודה ואינו חייב בביטוח לאומי (סעיף 18לה(א)) כמפורט בסעיף (16א) לחוק מענק עבודה.

ד.

התקבול בגין מענק ההוצאות הינו הכנסה חייבת לפי הפקודה וחייב בביטוח לאומי ,אין הוראת חוק מקבילה כמו
בסעיף 18לה(א)) למענק הסוציאלי המפנה לסעיף (16א) לחוק מענק עבודה.

ו.

נבהיר כי הוצאת התיעוד מתייחסת לכל מי שחייב בתיעוד על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,ואינה
מתייחסת לשכירים.

מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים לא חייבים במקדמות מס הכנסה
אין לכלול את המענק בסכום המחזור לצורך מקדמות על פי סעיף (175ב) לפקודה שכן ,המענק אינו חלק ממחיר
העסקאות.
הודעת רשות המסים מיום 4.8.2020

נספח א׳  -המלצת רשות המסים בחישוב ״
הוצאות השכר הנחסכות״  -מענק הוצאות קבועות
במהלך הטיפול באלפי בקשות למענק בעד הוצאות קבועות ,בהן טיפלה קרן הפיצויים ,נתגלו מקרים רבים בהם קיים
פער בין חישוב הוצאות השכר שדווחו ע״י העוסק לבין הוצאות השכר הנחסכות בפועל.
בעקבות הניסיון שנצבר בטיפול בבקשות אלו ,אנו מוצאים לנכון להביא לידיעתכם כי ניתן לבסס את החישוב של רכיב
הוצאות השכר הנחסכות על הנוסחה שלהלן.
נוסחה זו תאומת את הרציונל הכלכלי של החיסכון בשכר של כל מעסיק ,וממלא אחר הדרישה בהגדרות חוק התכנית
לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) ,התש׳׳ף.2020 -
השימוש בנוסחה ,יקל על ביצוע החישוב לצורך הגשת הבקשה.
חשוב לציין כי המלצה זו הובאה גם לידיעת נציגי הלשכות המקצועיות ,והיא התקבלה על ידה.
אופן החישוב:
חישוב הוצאות השכר הנחסכות יתבסס על הפרש הדיווחים בטופס  102בין השכר בתקופת הזכאות לשכר בתקופת
הבסיס וחלוקתו בסכום השכר בתקופת הבסיס ,כאשר שיעור הירידה יוכפל בגובה השכר השנתי מתוך הטופס ויוכפל
במקדם ( 1.25מקדם הוצי סוציאליות).

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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דוגמת חישוב לתקופת הזכאות בחודשים מאי ויוני : 2020
5-6/2019 - 5-6/2020
הוצאות שכר נחסכות * י =1.25

שכר שנתי 2019

*
5-6/2019

הבהרה:
עוסק יוכל להציג את חישוב הוצאות השכר ע״פ הנוסחה דלעיל או בחישוב עצמי שימצא לנכון .פניות בעקבות התערבות
בחישוב הוצאות השכר הנחסכות
במקרים בהם יהיה קיים פער בין תוצאות חישוב המענק שאושר ע׳׳י רשות המסים לבין סכום הבקשה שתוגש ,והפער
נובע מחישוב הוצאות השכר הנחסכות בלבד ,נפתחה אפשרות להגשת פנייה בכתובת דואר אלקטרוני ייעודית והן יטופלו
באופן שוטף ,ללא צורך בהליך של השגה.
להלן כתובת הדואר האלקטרוני הייעודית Tikun.corona@taxes.gov.il

חוזר רשות המסים מיום 6.10.2020

הנחיות למתן פטור מניכוי מס במקור במשיכת סכומים מקרן השתלמות  -הוראת שעה
בהתאם להוראת שעה מיום  29.7.2020ובהתקיים תנאים מסוימים ,הכנסה המתקבלת בידי יחיד מקרן השתלמות
בטרם חלפו המועדים הקבועים בדין ,תהא פטורה ממס .הכול כמפורט להלן:
א .משיכת כספים בפטור ממס :בהוראת השעה נקבע כי בתקופה שמיום כ' באב התש"ף ( 10באוגוסט  )2020ועד ליום
כ"ז בשבט התשפ"א ( 9בפברואר  ,)2021עובד או יחיד ,יהיו רשאים למשוך כספים מקרן השתלמות ,לרבות הפרשי
הצמדה וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה מוטבת ,בפטור ממס ,וזאת אם טרם חלפו  6שנים ממועד
התשלום הראשון לחשבון ,ולגבי עובד או יחיד שהגיע לגיל הפרישה ,אם טרם חלפו  3שנים ממועד התשלום הראשון
לחשבון .הכול ובלבד שסך משיכת הכספים מכלל חשבונותיו של העובד או היחיד לא יעלה על  7,500ש"ח בחודש
מסוים ובהתקיימותם של לפחות אחד מהתנאים המפורטים להלן:
●

במהלך התקופה שמיום ה' באדר התש"ף ( 1במרס  )2020ועד ליום שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים
לקרן ההשתלמות ,העובד או בן זוגו או בן זוגו של היחיד ,פוטרו מעבודתם או יצאו לחופשה ללא תשלום.

●

ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת של העובד ובן זוגו או היחיד ובן זוגו ,ממשכורת ,מעסק או משלח יד,
מיום ה' באדר התש"ף ( 1במרס  )2020ועד תום החודש שקדם ליום שבו הוגשה הבקשה לקרן ההשתלמות,
פחתה ביחס להכנסה החייבת החודשית הממוצעת כאמור בשנת המס .2019

ב .שמירת הוותק ביחס לכספים הנותרים :בנוסף נקבע בסעיף 16(9ג)(ב) לפקודה כי משיכה זו ,שתבוצע באמצעות
הוראת השעה ,לא תחשב כמשיכה בפטור ממס לעניין תקנה (1א)( )2לתקנות מ"ה (כללים לתנאים שבהם חשבונות
שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד) ,התשנ"ג .1993-כל זאת על מנת למנוע פגיעה בוותק של כספי העובד
או העצמאי ביחס לכספים שיוותרו בקרן ולא יימשכו לפי הוראת השעה .התקנות האמורות נקבעו לעניין עובד
מתוקף סמכותו של שר האוצר לפי סעיף 16(9א)(ד) לפקודה ,והוחלו באמצעות סעיף 16(9ב)(ב) לפקודה גם לעניין
עצמאי בשינויים המחויבים.
ג.

החלת תקנות ניכוי במקור :עוד נקבע לענייננו כי משיכת כספים בהתאם להוראת השעה תחשב כמשיכה בפטור
ממס לפי סעיף 16(9א) ו16(9-ב) לפקודה וזאת ביחס לתקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות),

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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התשנ"ח( 1997-להלן" :התקנות") .כלומר ,על משיכת הכספים כאמור יחולו כל אותן ההוראות החלות על משיכת
הכספים בפטור ממס לפי סעיף 16(9א) ו16(9-ב) לפקודה.
יודגש ,הפטור ממס על פי הוראת השעה אינו חל על משיכת כספים מקרן השתלמות שמקורם בריבית ורווחים
שנובעים מהפקדה שאינה מוטבת ,אשר לגביהם תנכה קרן ההשתלמות מס בשיעור  25%בהתאם לתקנה (2ב)
לתקנות (ולא תנכה מס בשיעור מירבי בהתאם לתקנה (2א) לתקנות).
הוראות לעניין תשלום סכומים לעמית בהתאם להוראת השעה ללא ניכוי מס במקור:
 .1עמית המבקש למשוך כספים בהתאם להוראת השעה יגיש לקרן ההשתלמות בקשה על גבי טופס ייעודי שיופק
על ידי הקרן (להלן" :טופס הבקשה").
 .2טופס הבקשה יכלול חלק המתייחס להצהרת העמית באשר להתקיימות אחד או יותר מהתנאים המפורטים
בסעיף 16(9ג)(א)() )1ו16(9-ג(א)( )2לפקודה (להלן" :הצהרת העמית").
 .3נוסח מחייב של הצהרת העמית  -יש להוריד מאתר רשות המסים
 .4למען הסר ספק ,בקשות כאמור יוגשו ויטופלו על ידי קרן ההשתלמות ולא על ידי פקיד השומה.
ד .הוראות ביחס לאופן משיכת הכספים  -בתיאום עם רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון ,לצורך מיצוי הפטור ממס
שהוסדר בהוראת השעה ,הוחל ט כי טופס הבקשה יכלול התייחסות לאופן משיכת הכספים על ידי העמית ,כך שקרן
ההשתלמות תשלם לעמית כספים מרכיב חשבון קרן השתלמות שמקורו בתשלומי ההפקדה המוטבת בלבד אלא אם
ביקש העמית אחרת.
נספח ב' נוסח מחייב לעניין זה ,אותו יש לכלול בטופס הבקשה – .יש להוריד באתר רשות המסים

הודעת רשות המסים מיום 5.8.2020

אורכה לתיקוני דוחות בעקבות פסיקת ביהמ"ש העליון
בעניין חישוב שווי שימוש ברכב  -הקלה בקנסות לאור משבר הקורונה
לאור הסגר השני עקב משבר נגיף הקורונה ניתנה ארכה נוספת ל "תיקוני דוחות בעקבות פסיקת ביהמ"ש העליון
בעניין חישוב שווי שימוש ברכב  -הקלה בקנסות לאור משבר הקורונה" ,כך שהוחלט על הארכת ההקלה בדבר ביטול
קנסות הפיגורים למנכים שיתקנו את דוחות הניכויים ,עד ליום  ,30.11.2020זאת בהתאם לכללים שפורסמו במכתבה של
רו"ח פזית קליימן .
הודעת רו"ח פזית קליימן מיום 1.10.2020

מוארכת בחודש ימים האפשרות להגיש דוחות שנתיים
באמצעות מערכת מייצגים ומערכת מפ"ל
רשות המסים האריכה בחודש ימים ,עד  31.10.2020את האפשרות להגיש דוחות שנתיים באמצעות מערכת "מייצגים"
ומערכת המפ"ל ,כחלופה להגשה פיזית של הדוחות ,זאת לנוכח הימשכות משבר הקורונה.
מייצגים ונ המעוניינים להגיש את הדוחות השנתיים בדרך זו ,מתבקשים לעשות זאת בהתאם להנחיות המפורסמות
באתר הרשות .יובהר כי למעט ההגשה וההקלה למייצגים לעניין החתמת הנישום מרחוק ,אין כל שינוי בדרישות
ובחובות לעניין שידור הדוח לחייבים בהגשת דוח מקוון ,הפרטים שיש למלא בדוח ,הצרופות והנספחים שיש לצרף אליו,
החתימה על הדף הראשון עליו מוטבע הברקוד וכו'.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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ביטוח לאומי
מועד דיווח ותשלום דמי ביטוח של מעסיקים עבור עובדים בחל"ת נדחה ל15.12.20-
מועד דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל ,מאי ,יוני ,יולי ,אוגוסט ,ספטמבר ואוקטובר 2020
נדחה ל.15.12.2020-שימו לב ,אין דחייה של הדיווח השוטף עבור חודשים אלה.
הודעה באתר המוסד לביטוח לאומי ביום17.9.2020

הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים -
הסעיפים הרלוונטיים לחוק הביטוח הלאומי
• התקבול בגין המענק הסוציאלי (מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה) הינו הכנסה חייבת לפי
הפקודה ואינו חייב בביטוח לאומי (סעיף 18לה(א)) כמפורט בסעיף (16א) לחוק מענק עבודה.
• התקבול בגין מענק ההוצאות הינו הכנסה חייבת לפי הפקודה וחייב בביטוח לאומי ,אין הוראת חוק מקבילה כמו
בסעיף 18לה(א)) למענק הסוציאלי המפנה לסעיף (16א) לחוק מענק עבודה.
מתוך חוזר רשות המסים מיום 4.8.2020

מורי דרך עם רכב אשכול יכולים לצבור תקופת אכשרה לקבלת דמי אבטלה
בעקבות תיקון בחוק ,החל מ 1.9.20-מורי דרך עם רכב אשכול ,יכולים לצבור תקופת אכשרה כדי להיות זכאים לדמי
אבטלה.תיקון החוק שעבר מאפשר לכם להיות זכאים לדמי אבטלה רק לאחר שתצברו לפחות  6חודשי עבודה החל מה-
.1.9כלומר ,נכון להיום ,רק החל מחודש מרץ  2021תוכלו להיות זכאים לדמי אבטלה.
כל עבודת הדרכה תיחשב לכזו הנכללת בתקופת האכשרה.כאמור ,בשל משבר הקורונה ,נדרשת תקופת אכשרה של 6
חודשים לפחות (לעומת  12חודשים בשגרה).
הודעת המוסד לביטוח לאומי מיום 14.9.2020

עובדים עצמאיים בעולם התרבות יכולים לצבור תקופת אכשרה לקבלת דמי אבטלה
בעקבות תיקון בחוק ,החל מ 1.9.20-עובדים עצמאים בעולם התרבות כמו תאורנים ,צלמים ,מקליטים ,עורכים,
מלבישים ,מאפרים ,עוזרי הפקה וכו'  -יכולים לצבור תקופת אכשרה כדי להיות זכאים לדמי אבטלה.
שימו לב ,תיקון החוק שעבר מאפשר לכם להיות זכאים לדמי אבטלה רק לאחר שתצברו לפחות  6חודשי עבודה החל
מה.1.9-
כלומר ,נכון להיום ,רק החל מחודש מרץ  2021תוכלו להיות זכאים לדמי אבטלה.
לקבלת דמי אבטלה יש לצבור  6חודשי עבודה בעבודת הפקה.

עבודת הפקה  -היא עבודה תחת הסכם של לפחות  3חודשים או תחת הסכם לסדרה של לפחות  5ימי הפקה ,ואם מדובר
בעבודה באמצעי התקשורת הציבוריים ,אז עבודה תחת הסכם של לפחות  3ימי הפקה בחודש.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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לדוגמה :אם תשתתף בהפקה בחג הסוכות ותהיה תחת הסכם של  5ימי הפקה לפחות או תחת הסכם לחזרות והופעות
של  3חודשים לפחות ,החודשים שבהם תהיה תחת הסכם יהיו מוכרים כעבודת הפקה.

הודעת המוסד לביטוח לאומי מיום 14.9.2020

עדכון למעסיקים בנוגע לדיווח על עובד שיצא לחל"ת בפעם השנייה
מעסיק שהוציא את העובד שלו לחל"ת בפעם השנייה ,כלומר העובד היה בחל"ת ,חזר לעבודה ויצא שוב לחל"ת ,צריך
לדווח לנו על היציאה השנייה לחל"ת ב"קובץ הפסקת עבודה" ,הכולל תאריך הפסקת עבודה וסיבת הפסקת עבודה.
את הקובץ יש ליצור במערכת השכר ,ולדווח על פי ההוראות של מערכת השכר.
שימו לב ,אין צורך לשדר טופס  ,100טופס  100ישודר רק אם העובד הוצא לחל"ת או פוטר/התפטר בפעם הראשונה.
הודעת המוסד לביטוח לאומי מיום 2.9.2020

סטודנטים שמקבלים דמי אבטלה ימשיכו לקבל תשלום
סטודנטים שמקבלים דמי אבטלה ימשיכו לקבל תשלום כרגיל.
דמי האבטלה משולמים בהתאם לימים המדווחים משירות התעסוקה.
נכון להיום ,אינכם צריכים להתייצב בשירות התעסוקה ,אך אם תידרשו להתייצב בעתיד ,תצטרכו לעמוד בדרישות של
שירות התעסוקה ,כדי להמשיך לקבל דמי אבטלה.
שימו לב ,קבלת מלגה לא שוללת זכאות לאבטלה.
פורסם באתר המוסד לביטוח לאומי ביום 18.10.2020

( )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 ,לשנות 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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משבר הקורונה בהיבט הביטוח הלאומי עדכונים שונים לפי חוק התוכנית
לסיוע כלכלי דמי אבטלה ,מענק הסתגלות מיוחד ,נכות כללית ועוד
לקט פרקים נבחרים מתוך מאמר מלא שפרסמה רו"ח אורנה צח-גלרט
המאמר מתמקד בהיבטים הקשורים לביטוח הלאומי לנוכח המשבר הכלכלי הנובע מנגיף הקורונה ומבוסס על המידע
הידוע לכותבת ביום כתיבתו .לפני שימוש במידע יש להתעדכן באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי .המידע במאמר
נועד להסב את תשומת הלב לאמור בו ואינו מהווה ייעוץ או חוות דעת.
●

דמי אבטלה

●

מניעת כפל גמלאות עם דמי אבטלה

●

מענק הסתגלות מיוחד לבני  67ומעלה

●

קצבת נכות כללית בתקופת משבר הקורונה

●

דין המענקים לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בהיבט הביטוח הלאומי

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) ,התש"ף( 2020-להלן :התכנית לסיוע כלכלי) אושרה
כחוק ביום  .29.7.2020התכנית כוללת בהקשר הביטוח הלאומי ,כדלקמן:
 .1הארכת הוראת השעה הכוללת בחוק הביטוח הלאומי עד יום ( 31.10.2021במקום עד יום .)30.11.2020
התקופה הכוללת של החוק (עד  )31.10.2021ארוכה יותר מתקופת הזכאות לדמי האבטלה ,כפי שהובהר בישיבה של
וועדת הכספים בכנסת ,כדי שמבוטחים יוכלו להגיש תביעות מאוחר יותר ולקבל גמלאות רטרואקטיביות בהתאם
להטבות השונות שבחוק.
 .2הארכת התקופה הקובעת לזכאות לדמי אבטלה ולמענק הסתגלות מיוחד עד  30.6.2021או עד מועד מסויים לפי
פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כמוקדם.
 .3אפשרות בשלב מסויים להקטין את סכום דמי האבטלה או את מענק ההסתגלות המיוחד לשיעור של  90%מהסכום
ערב ההפחתה (למעט למובטל שמקבל דמי אבטלה לפי זכאותו האישית).
 .4הארכת התיקונים בתיקון  216לחוק הביטוח הלאומי עד תום התקופה הקובעת:
●

הארכת תשלום דמי האבטלה ,בתנאים מסויימים ,ללא הגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה .נמסר מהביטוח
הלאומי ,כי ככלל ,מובטל ששנת האבטלה שלו הסתיימה במהלך "התקופה הקובעת" – שנת האבטלה תוארך
עד לתום התקופה הקובעת.

●

המשך קיצור תקופת האכשרה לדמי האבטלה.

●

המשך ביטול הורדת ימי אמתנה החל מהפעם השנייה.

●

המשך הגמשת התנאים לזכאות לדמי אבטלה למובטל שלא נרשם במועד בלשכת התעסוקה.

 .5הוספת תיקונים חדשים ,במטרה להגדיל עוד יותר את כמות המובטלים הזכאים לדמי אבטלה בתקופת משבר
הקורונה ,בתקופה מיום ( 1.8.2020דמי אבטלה בעד חודש אוגוסט  2020שישולמו בחודש ספטמבר  )2020ועד תום
התקופה הקובעת.
●

קיצור תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה מ 30-ימים ל 14-ימים רצופים ללא שכר ,למי שהוצא לחל"ת כפוי
החל מיום  1.8.2020ואילך.

●

הגדלת דמי האבטלה למובטל שטרם מלאו לו  ,28אם יש עמו ילד.

●

סכום דמי האבטלה המירבי לא יופחת אחרי  125ימי אבטלה.

●

לא יופחתו דמי האבטלה למובטל חוזר שטרם מלאו לו  40שנה ,במסגרת  4שנות הזכאות.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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●

מי שנמצא בהכשרה מקצועית מטעם לשכת התעסוקה – יקבל דמי אבטלה מלאים.

 .6הארכה עד תום התקופה הקובעת של המועד שבו תוקנו הסעיפים 238 ,195 :ו(320-ח) בחוק הביטוח הלאומי ותיקון
עקיף בחוק הבטחת הכנסה ,במטרה להמשיך עד תום התקופה הקובעת למנוע כפל דמי אבטלה עם הגמלאות :אזרח
ותיק (זקנה) לנשים בגיל  62עד  ,67קצבת שאירים ,קצבת נכות כללית (אינו שולל תוספת תלויים) ,דמי מזונות
והבטחת הכנסה.
 .7הארכת הזכאות למענק הסתגלות מיוחד למובטלים בני  67ומעלה ,שהופסקה עבודתם ,עד סוף התקופה הקובעת
ולפחות עד .31.12.2020
החל מחודש אוגוסט  2020ואילך רשאי להגיש בקשה חדשה למענק הסתגלות מיוחד רק מובטל שהופסקה עבודתו
עקב משבר הקורונה לתקופה רצופה של  14ימים (במקום  30ימים כפי שהיה עד סוף חודש יולי .)2020
 .8תיקון מספר  217לחוק הביטוח הלאומי העניק ,בהוראת שעה ,הקלה לנכים עובדים שמקבלים קצבת נכות כללית.
החל מיום ( 1.8.2020מהקצבה בעד חודש יולי  )2020ועד יום  ,30.6.2021הסכום שמותר לנכה להרוויח מעבודה בלי
שתיפגע הקצבה גדל לסכום של  ₪ 5,300לחודש (שכר המינימום לחודש =  10,551כפול .)50.23%
 .9הארכת הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעצמאי ולשכיר בעל שליטה שמקבלים מענק על
בסיס סוציאלי ממס הכנסה.

הזכאות לדמי אבטלה טרם חקיקת התכנית לסיוע כלכלי
חוק הביטוח הלאומי (נגיף הקורונה החדש  -הוראת שעה  -תיקון מס' ( )216הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה),
התש"ף( 2020-להלן :חוק החירום) חוקק ביום  ,7.7.2020וכלל שינויים בחוק הביטוח הלאומי בהוראת שעה לתקופה
כוללת מיום  28.6.2020ועד :30.11.2020
 .1סעיפים 179א עד 179ו נוספו לחוק הביטוח הלאומי במטרה להגדיל את כמות המובטלים הזכאים לדמי אבטלה
בתקופת משבר הקורונה ,בתקופה מיום  1.3.2020עד יום .16.8.2020
●

מי שסיים את ימי האבטלה מיום  1.3.2020ואילך ,וכן מי שסיים את ימי האבטלה לפני  ,1.3.2020אך הופסקה
עבודתו החל מיום  1.3.2020ועד  ,16.8.2020בתוך שנת האבטלה ,יקבל דמי אבטלה עד יום .16.8.2020

●

מי שסיים את ימי האבטלה בינואר או בפברואר  2020ולא חזר לעבודה – יקבל דמי אבטלה מיום  1.7.2020ועד
 ,16.8.2020אם התייצב בלשכת התעסוקה.

●

תקופת האכשרה היא  6חודשים מתוך  18חודשים אחרונים למי שהופסקה עבודתו בין  1.3.2020ועד 16.8.2020
(הזכאות האישית היא רק למחצית מימי האבטלה).

●

ביטול ניכוי  5ימי אמתנה בפעם השנייה החל מחודש יוני .2020

●

הגמשת הזכאות לדמי אבטלה למובטלים שלא התייצבו בלשכת התעסוקה במועד.

 .2תוקנו סעיפים 238 ,195 :ו(320-ח) בחוק הביטוח הלאומי ונעשה תיקון עקיף בחוק הבטחת הכנסה ,במטרה למנוע
עד יום  16באוגוסט  2020כפל גמלאות של דמי אבטלה ,עם הגמלאות :אזרח ותיק (זקנה) לנשים בגיל  62עד ,67
קצבת שאירים ,קצבת נכות כללית (אינו שולל תוספת תלויים) ,דמי מזונות והבטחת הכנסה.
שינויים בדמי אבטלה בתכנית לסיוע כלכלי
המוסד לביטוח לאומי פרסם לציבור הבהרות באתר האינטרנט ופרסם הוראות לעובדי הביטוח הלאומי בחוזר אבטלה
מספר  1469בעניין תיקוני החקיקה הרבים שהיו בתוכנית לסיוע כלכלי בהיבט דמי האבטלה.
האמור במאמר זה מבוסס על החוק ,על הפרסומים באתר האינטרנט ,על חוזר אבטלה  ,1469על הבהרות נוספות
שנמסרו מהביטוח הלאומי ועל סוגיות שלובנו בישיבות של ועדת הכספים של הכנסת בנושא.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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סעיפים 179א ו179-ה לחוק הביטוח הלאומי  -מסגרת הזכאות להטבות הקשורות לדמי אבטלה
הסעיפים 179א ו179-ה קובעים את מסגרת הזכאות להטבות בדמי האבטלה בזמן משבר הקורונה:
 .1הגדרת "התקופה הקובעת" בהתייחס לאורך התקופה  -התקופה שמיום  1.3.2020ועד  30.6.2021או עד תאריך
מוקדם יותר מיום  30 :30.6.2021ימים לאחר המועד שבו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה כי שיעור הבלתי
מועסקים החודשי בתקופת הקורונה פחת מ 7.5%-והודעה על כך פורסמה ברשומות .נמסר מהביטוח הלאומי כי
הכוונה ל 30-ימים לאחר ששר האוצר הכריז ברשומות כי שיעור האבטלה ירד מתחת ל.7.5%-
התקופה הקובעת היא התקופה שבה כל ההטבות בתכנית לסיוע כלכלי יהיו בתוקף (יכולה להיות הפחתה בדמי
האבטלה בשיעור של  10%למובטלים שסיימו את ימי האבטלה לפי זכאותם האישית).
 .2הגדרת "שיעור הבלתי מועסקים החודשי בתקופת הקורונה"  -מספר הבלתי מועסקים בתוספת מספר המועסקים
הנעדרים זמנית מעבודה כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף הקורונה (כמו העובדים שנמצאים בחל"ת כפוי),
מתוך כוח העבודה ,לפי הפרסום החודשי בירחון סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
לדוגמה ,ביום  30ביולי פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את סקר כוח האדם לחודש יוני ( 2020לפני חקיקת
התכנית לסיוע כלכלי) .הסקר בוצע טלפונית עם אלפי משקי בית שהשתתפו בו.
לפי הפרסום ,אחוז מכוח העבודה של המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף
הקורונה  +הבלתי מועסקים –  20.9%( 9.8%בחודש מאי  .)2020לאור הגל השני של התפשטות נגיף הקורונה,
הנתונים של חודש יולי  2020אמורים להיות גבוהים יותר.
" .3הפסקת העסקה של עובד"  -פיטורי עובד או הוצאת עובד לחופשה ללא תשלום לפי התנאים שבסעיף 179ה לחוק
הביטוח הלאומי.
סעיף 179ה לחוק הביטוח הלאומי  -קובע שלא ישולמו דמי אבטלה לעובד שהעסקתו הופסקה ביוזמת המעסיק בשל
הוצאתו לחל"ת ,אלא אם מתקיימים שני התנאים כדלקמן (כמובן שלצורך זכאות לדמי אבטלה חייבים להתקיים כל
התנאים המזכים בדמי אבטלה):
 .1בתקופה מיום  1.3.2020ועד  - 31.7.2020העובד הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק לתקופת חל"ת רצופה
של  30ימים לפחות.
בתקופה מיום  1.8.2020ועד תום התקופה הקובעת  -העובד הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק החל מיום
 ,1.8.2020לתקופת חל"ת רצופה של  14ימים לפחות .המוסד לביטוח לאומי הבהיר כי ההטבה ניתנת רק לעובד
שהוצא לחל"ת כפוי החל מחודש אוגוסט  2020ואילך.
 .2העובד אינו זכאי לשכר בתקופת החל"ת.
העובד אינו זכאי לשכר – הבהרות מאת המוסד לביטוח לאומי
●

ככל שהמעסיק מחזיר את העובד לעבוד אצלו ,אפילו למשרה חלקית או ליום עבודה אחד:
העובד והמעסיק מדווחים למוסד לביטוח לאומי (העובד מדווח גם ללשכת התעסוקה) והזכאות להמשך
תשלום דמי האבטלה תיבדק במוסד לביטוח לאומי.
לדוגמה ,כאשר העובד עובד רק במקום עבודה אחד ומשך החל"ת באותו מקום עבודה היה  30ימים לפחות ,או
 14ימים לפחות (למי שהופסקה עבודתו החל מיום  – )1.8.2020תשלום דמי האבטלה ייפסק מיום החזרה
לעבודה ואילך ,ותקופת ספירת ימי החל"ת מתחילה מחדש.

●

הטבות שכר ושכר נוסף כולל הגילום שלהם ,המשולמים בחודשים מלאים של החל"ת ,אינם משכורת ,ויש
לייחס אותם לחודש העבודה האחרון שלפני החל"ת.

●

שכר נוסף המשולם לאחר תקופת החל"ת ,יש לפרוס לפי תקנות הפריסה ,ללא החודשים שבהם העובד היה
בחל"ת במשך חודש מלא.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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●

המוסד לביטוח לאומי מבקש לא לתבוע בשלב זה הפרשי דמי אבטלה בשל הטבות שכר ושכר נוסף ,עד פרסום
הוראות בעניין.

●

הדיווח ותשלום דמי הביטוח של המעסיק בטופס  613בעד החל"ת בחודשים המלאים נדחה ליום 15.10.2020
לכל העובדים בחל"ת מלא בחודשים אפריל ועד אוגוסט .2020

●

הדיווח הרבעוני על פרטי העובדים שבחל"ת נדחה גם הוא עד ליום  15.10.2020לכל מעסיק שמעוניין בכך (כדי
שכרטיסי העובדים לא יחוייבו בסכום שעדיין לא שולם ולא ידוע אם ישתנה).

סעיף 179ב לחוק הביטוח הלאומי  -דמי אבטלה למובטל שלא נרשם במועד בלשכת התעסוקה
ככלל ,ניתן להגיש תביעה לדמי אבטלה עד שנה מתחילת החודש שבו העובד התייצב/נרשם לראשונה בלשכת התעסוקה
כמובטל דורש עבודה .כלומר ,בימים רגילים מועד ההתייצבות לראשונה בלשכת התעסוקה קובע את שנת הזכאות לדמי
האבטלה.
התברר כי מסיבות שונות מובטלים לא נרשמו בלשכת התעסוקה בתקופת משבר הקורונה מיד לאחר שהופסקה
העסקתם .לדוגמה ,עובדים מוגנים החייבים בהיתר לפי חוק עבודת נשים ,שקיבלו את ההיתר לתקופה רטרואקטיבית -
לא התייצבו במועד בלשכת התעסוקה.
חקיקת החירום הסדירה את המצבים שבהם מובטל בשל משבר הקורונה ,שהגיש תביעה לדמי אבטלה ,רואים בו כאילו
קיים את חובת הרישום בלשכת התעסוקה החל מיום  15.3.2020ואילך ,אם הוא מוכיח שלא היה מועסק באותה
התקופה ,לפי התקופות שלהלן:
הפסקת עבודה בשל משבר הקורונה מיום  1.8.2020ועד תום התקופה הקובעת  -שבעה ימי איחור בלבד
על פי חוק התכנית לסיוע כלכלי ,מובטל שהגיש תביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי מיום  1.8.2020ועד תום
התקופה הקובעת ולא נרשם בלשכת התעסוקה ,או שנרשם בלשכת התעסוקה ,אך המידע לא הגיע למוסד לביטוח לאומי
 המוסד לביטוח לאומי יראה אותו כמובטל לעניין זכאותו לדמי אבטלה ביום הפסקת העסקתו ,או ביום  ,1.8.2020לפיהמאוחר ,ובלבד שהתקיימו שני התנאים הבאים:
 .1הוכיח להנחת דעתו של המוסד לביטוח לאומי כי לא היה מועסק באותה התקופה.
 .2נרשם בלשכת התעסוקה עד  7ימים לאחר הפסקת העסקתו.
כלומר ,החל מיום  ,1.8.2020בהתקיים התנאים שבחוק ,המוסד לביטוח לאומי רשאי לאשר עד  7ימי זכאות בין
תאריך ההתייצבות הראשון לבין תאריך הפסקת העבודה.
הפסקת עבודה בשל משבר הקורונה בחודש יולי  - 2020חובת רישום עד סוף יולי 2020
על פי חוק החירום ,מובטל שהגיש תביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי מיום  1.7.2020ועד  31.7.2020ונרשם
בלשכת התעסוקה עד יום  - 31.7.2020המוסד לביטוח לאומי יראה אותו כמובטל לעניין זכאותו לדמי אבטלה ביום
הפסקת העסקתו ,או ביום  ,1.7.2020לפי המאוחר ,ובלבד שהוכיח להנחת דעתו של המוסד לביטוח לאומי כי לא היה
מועסק באותה התקופה.
כלומר ,בחודש יולי  ,2020בהתקיים התנאים שבחוק ,המוסד לביטוח לאומי רשאי לאשר ימי זכאות בין תאריך
ההתייצבות הראשון בחודש יולי ( 2020גם אם הוא בסוף החודש) לבין תאריך הפסקת העבודה.
הפסקת עבודה בשל משבר הקורונה בתקופה מיום  15.3.2020ועד  - 30.6.2020ללא חובת רישום
על פי תקנות החירום וחוק החירום ,מובטל שהגיש תביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי מיום  15.3.2020ועד
( 30.6.2020כולל יום זה) ולא נרשם בלשכת התעסוקה כמחוסר עבודה ,או שנרשם בלשכת התעסוקה ,אך המידע לא
הגיע למוסד לביטוח לאומי  -המוסד לביטוח לאומי יראה אותו כמובטל לעניין זכאות לדמי אבטלה מיום הפסקת
העסקתו ,או מיום  ,15.3.2020לפי המאוחר ,ובלבד שהוכיח להנחת דעתו של המוסד לביטוח לאומי כי לא היה מועסק
באותה התקופה.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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כלומר ,בין יום  15.3.2020ועד  ,30.6.2020בהתקיים התנאים שבחוק ,המוסד לביטוח לאומי רשאי לאשר ימי זכאות ללא
רישום בלשכת התעסוקה.
סעיף 179ג לחוק הביטוח הלאומי  -קיצור תקופת אכשרה לזכאות לדמי אבטלה
סעיף 179ג לחוק הביטוח הלאומי קובע כי עובד שפוטר או הוצא לחל"ת כפוי בשל משבר הקורונה החל מיום 1.3.2020
ועד תום התקופה הקובעת ,זכאי לתקופת אכשרה מקוצרת לאחר צבירת  6חודשי עבודה במקום  12חודשי עבודה מתוך
 18החודשים שקדמו לתקופת האבטלה ,וזכאי למחצית ימי האבטלה.
חוק החירום וחוק התכנית לסיוע כלכלי קבעו ,שימי מילואים ייחשבו כתקופת עבודה עבור התקופה המקוצרת (אך לא
שירות סדיר).
מספר ימי האבטלה  -מספר ימי האבטלה שמגיע לכל מובטל תלוי בגיל המובטל ובמספר התלויים בו.
מובטל שזכאותו לדמי אבטלה היא לפי התקופה המקוצרת ,זכאי למחצית מתקופת האבטלה ,כפוף להארכת תקופת
הזכאות לימי אבטלה לרוב המובטלים ,בלי קשר למספר ימי האבטלה שמגיעים להם באופן אישי.
לאור התכנית לסיוע כלכלי שקובעת גם הפחתה בדמי האבטלה לכל המובטלים שמקבלים את דמי האבטלה מכוח
התכנית ,יש משמעות רבה לימי הזכאות האישיים של כל מובטל.
להלן דוגמה למספר ימי אבטלה לפי החוק למובטל בן :24
●

עד  2תלויים יקבל  50ימי אבטלה (בחצי תקופת אכשרה יקבל  25ימי אבטלה).

●

עם  3תלויים ומעלה יקבל  138ימי אבטלה (בחצי תקופת אכשרה יקבל  69ימי אבטלה).

להלן דוגמה למספר ימי אבטלה לפי החוק למובטל בן :30
●

עד  2תלויים יקבל  100ימי אבטלה (בחצי תקופת אכשרה יקבל  50ימי אבטלה).

●

עם  3תלויים ומעלה יקבל  138ימי אבטלה (בחצי תקופת אכשרה יקבל  69ימי אבטלה).

להלן דוגמה למספר ימי אבטלה לפי החוק למובטל בן  35ומעלה:
●

עד  2תלויים יקבל  138ימי אבטלה (בחצי תקופת אכשרה יקבל  69ימי אבטלה).

●

עם  3תלויים ומעלה או מעל גיל  45יקבל  175ימי אבטלה (בחצי תקופת אכשרה יקבל  87ימי אבטלה).

בכל חודש יש מספר ימי אבטלה מרבי שבהם ניתן להתייצב (המוסד לביטוח לאומי משלם דמי אבטלה גם על חגים ,אך
לא משלם דמי אבטלה על ימי שבת).
לדוגמה ,מספר הימים המרבי בחודש מרץ  2020ובחודש יולי  2020היה  31( 27ימים פחות  4ימי שבת) .בחודשים אפריל
עד יוני  2020מספר הימים המרבי היה  .26בחודשים אוגוסט עד נובמבר  2020מספר הימים המרבי הוא  26ובחודש
דצמבר  2020מספר הימים המרבי הוא .27
סעיף 179ד לחוק הביטוח הלאומי  -הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה
לפי התכנית לסיוע כלכלי (בהמשך לחוק החירום) ,בדיקות לפי סעיפים  171ו171-א לחוק הביטוח הלאומי לא מתבצעות
ולא מקטינים את מספר ימי האבטלה למובטל חוזר שטרם הגיע לגיל .40
תקופת אבטלה/שנת אבטלה/שנת זכאות  12 -חודשים רצופים שלאחר התאריך הקובע .שנת אבטלה מסתיימת תמיד
בסיום החודש.
בימים רגילים ,לא נדרשת ממובטל תקופת אכשרה נוספת במשך  12חודשים שלאחר התאריך הקובע ,שלגביו השלים
את תקופת האכשרה .לאחר שהמובטל סיים את שנת האבטלה ,גם אם לא ניצל את כל ימי הזכאות האישית שלו לדמי
אבטלה ,עליו להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה.
בחוק התכנית לסיוע כלכלי נוסף סעיף 179ד( )2לחוק הביטוח הלאומי  -במסגרת הוראת השעה  -לפיו ,מובטל שמיום
 1.3.2020ועד תום התקופה הקובעת הסתיימו  12החודשים מהתאריך הקובע שנקבע לגביו (הסתיימה שנת האבטלה שלו

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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בתוך התקופה הקובעת) ,ושולמו לו במהלכה דמי אבטלה (כלומר ,שולמו לו דמי אבטלה בתקופה שהחלה ביום 1.3.2020
ובתוך שנת האבטלה של המובטל) – אינו מגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה.
משמעות הפטור מהגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה  -המשמעות היא שבכל התקופה הביטוח הלאומי אינו מחשב
מחדש את דמי האבטלה .אותו הבסיס לחישוב דמי האבטלה שהובא בחשבון לפני הפסקת העבודה בפעם הראשונה,
יישאר עד תום התקופה הקובעת .כלומר ,אם המובטל התחיל לעבוד מחדש בשכר גבוה יותר או בשכר נמוך יותר ועבד
מעל  6חודשים והופסקה עבודתו ,המשכורת החדשה לא תשפיע על סכום דמי האבטלה שיקבל.
להלן דוגמאות למצבים שבהם לא יהיה שינוי בדמי האבטלה:
●

עובד קיבל דמי אבטלה מחודש יולי  2019לפי בסיס משכורות חלקיות בסך של  ₪ 2,500לחודש .לאחר כמה חודשים
הוא מצא עבודה חדשה לפי משכורות בסך של  ₪ 6,000לחודש והפסיק לקבל דמי אבטלה .העובד פוטר בשל משבר
הקורונה לאחר  6חודשי עבודה בחודש מאי ( 2020בתוך שנת האבטלה) ,נרשם כחוק בלשכת התעסוקה והודיע על
הפסקת העבודה למוסד לביטוח לאומי – דמי האבטלה ימשיכו להיות לפי הבסיס שהיה בתאריך הקובע.

●

עובד קיבל דמי אבטלה מחודש יולי  2019לפי בסיס משכורות בסך של  ₪ 5,500לחודש .לאחר כמה חודשים הוא
מצא עבודה חדשה לפי משכורות חלקיות בסך של  ₪ 2,000לחודש והפסיק לקבל דמי אבטלה .העובד פוטר בשל
משבר הקורונה לאחר  6חודשי עבודה בחודש מאי ( 2020בתוך שנת האבטלה) ,נרשם כחוק בלשכת התעסוקה
והודיע על הפסקת העבודה למוסד לביטוח לאומי – דמי האבטלה ימשיכו להיות לפי הבסיס שהיה בתאריך הקובע.

דוגמה לתביעה חדשה של דמי אבטלה:
●

עובד קיבל דמי אבטלה מחודש יולי  2019לפי משכורות בסיס בסך של  ₪ 2,500לחודש .העובד ניצל את כל ימי
האבטלה שלו עד סוף שנת  ,2019החל לעבוד שוב במשכורת בסך של  ₪ 6,000לחודש ופוטר בחודש אוגוסט 2020
לאחר שישה חודשי עבודה ,לאחר שהסתיימה שנת האבטלה שלו – העובד חייב להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה
וזכאותו תיבחן מחדש לפי המשכורת החדשה.

סיום שנת הזכאות – הובהר מהביטוח הלאומי כי היות ושנת הזכאות מסתיימת בסוף החודש ולא בתחילת החודש –
והתקופה הקובעת מתחילה ביום  ,1.3.2020המועד הראשון שהביטוח הלאומי מאריך שנת זכאות מאז כניסת החוק
לתוקף ,בהתייחס לתקופה הקובעת ,הוא .31.3.2020
תמצית הארכת ימי האבטלה למובטלים לפי התוכנית לסיוע כלכלי (מבוסס על החוזר של הביטוח הלאומי)
 .1מובטל ששנת הזכאות שלו מסתיימת ביום  31.3.2020ואילך ושולמו לו דמי אבטלה לפחות יום אחד בתקופה
הקובעת ,המוסד לביטוח לאומי יאריך את שנת האבטלה שלו עד תום התקופה הקובעת ,גם אם לא ניצל את מכסת
ימי האבטלה עד סוף שנת הזכאות ,והוא ימשיך לקבל דמי אבטלה.
 .2מובטל ששנת הזכאות שלו מסתיימת ביום  31.3.2020ואילך ,ניצל את מכסת ימי האבטלה לפני תחילת התקופה
הקובעת (לפני  )1.3.2020ועבודתו הופסקה במהלך התקופה הקובעת ובתוך שנת הזכאות ,המוסד לביטוח לאומי
יאריך לו את שנת הזכאות עד תום התקופה הקובעת והוא ימשיך לקבל דמי אבטלה.
 .3מובטל ששנת האבטלה שלו הסתיימה בחודשים ינואר או פברואר  2020וניצל את ימי האבטלה שלו בחודשים אלה,
המוסד לביטוח לאומי יאריך את שנת האבטלה שלו עד תום התקופה הקובעת .תשלום דמי האבטלה יהיה מיום
 ,1.7.2020כפוף לרישום בלשכת התעסוקה בחודש יולי .2020
למען הסר ספק ,מובטל ששנת האבטלה שלו הסתיימה בתקופה הקובעת ,ניצל את ימי האבטלה שלו בינואר או
בפברואר  ,2020ועבודתו הופסקה בתקופה הקובעת בתוך שנת הזכאות ,המוסד לביטוח לאומי יאריך לו את שנת
האבטלה עד תום התקופה הקובעת והוא יקבל תשלום ממועד הפסקת עבודתו (גם אם הפסקת העבודה הייתה לפני
יולי .)2020
הסבר נוסף:
 .1כל מובטל שהתייצב בלשכת התעסוקה כדורש עבודה לראשונה עד חודש ינואר  - 2019סיים את שנת האבטלה עד
 .31.12.2019אם הופסקה עבודתו בשל משבר הקורונה – חייב להירשם בלשכת התעסוקה ולהגיש תביעה חדשה
לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי.
( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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 .2כל מובטל שהתייצב בלשכת התעסוקה כדורש עבודה לראשונה בחודשים פברואר או מרץ  - 2019סיים את שנת
האבטלה שלו בחודשים ינואר או פברואר  ,2020בהתאמה .אם סיים את מכסת ימי האבטלה שלו עד סוף ( 2019לא
נשארו לו ימי אבטלה בחודשים ינואר או ינואר ופברואר  ,2020בהתאמה) ,והופסקה עבודתו בשל משבר הקורונה -
חייב להירשם בלשכת התעסוקה ולהגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי.
 .3מובטל שהתייצב לראשונה בלשכת התעסוקה כדורש עבודה בחודש פברואר  ,2019ניצל את ימי האבטלה שנותרו לו
בחודש ינואר  2020ולא חזר לעבוד בשל משבר הקורונה  -יקבל דמי אבטלה החל מיולי  2020כפוף לרישום בלשכת
התעסוקה בחודש יולי  ,2020ללא הגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה .אם לא נרשם בלשכת התעסוקה בחודש יולי
ונרשם בחודש אוגוסט  ,2020יקבל דמי אבטלה החל מחודש אוגוסט .2020
 .4מובטל שהתייצב לראשונה בלשכת התעסוקה כדורש עבודה בחודש מרץ  ,2019ניצל את יתרת ימי האבטלה שנותרו
לו בחודשים ינואר או פברואר  2020ולא חזר לעבוד בשל משבר הקורונה  -יקבל דמי אבטלה החל מיולי  2020כפוף
לרישום בלשכת התעסוקה בחודש יולי  ,2020ללא הגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה .אם לא נרשם בלשכת
התעסוקה בחודש יולי ונרשם בחודש אוגוסט  ,2020יקבל דמי אבטלה החל מחודש אוגוסט .2020
 .5מובטל שהתייצב לראשונה כדורש עבודה בלשכת התעסוקה החל מחודש אפריל  2019ואילך וקיבל דמי אבטלה החל
מיום ( 1.3.2020אפילו עבור יום אבטלה אחד)  -ימשיך לקבל דמי אבטלה ,ללא הגשת תביעה חדשה.
 .6מובטל שהתייצב לראשונה כדורש עבודה בלשכת התעסוקה החל מחודש אפריל  2019ואילך ,סיים את ימי האבטלה
שלו עד סוף פברואר  ,2020אך הופסקה עבודתו החל מיום  1.3.2020ולפני שחלפו  12חודשים מההתייצבות
לראשונה (התאריך הקובע)  -ימשיך לקבל דמי אבטלה ללא הגשת תביעה חדשה (למשל ,הוצא לחל"ת כפוי ביום
.)15.3.2020
 .7מובטל שהתייצב לראשונה כדורש עבודה בלשכת התעסוקה החל מחודש אפריל  2019ואילך ,סיים את ימי האבטלה
שלו עד סוף פברואר  ,2020והופסקה עבודתו אחרי שחלפו  12חודשים מההתייצבות לראשונה (התאריך הקובע) -
חייב להירשם בלשכת התעסוקה ולהגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי.
סעיף 179ו לחוק הביטוח הלאומי  -ניכוי  5ימים ראשונים מדמי האבטלה רק פעם אחת
בהוראת שעה לפי חוק החירום ולאחר מכן בתכנית לסיוע כלכלי ,החל מהזכאות לדמי אבטלה לחודש יוני 2020
(שמשולמת בחודש יולי  )2020ועד תום התקופה הקובעת ,ימי האמתנה ינוכו רק בפעם הראשונה ,לפי התאריך הקובע
של התביעה לדמי אבטלה ,ולא יותר.
דוגמאות לניכוי ימי אמתנה בחודש האבטלה הראשון:
מי שנרשם לראשונה בלשכת התעסוקה ביום  15במרץ  ,2020נוכו ממנו  5ימי אבטלה ראשונים ,ולכן מספר ימי האבטלה
המירבי שלו בחודש מרץ הוא  .10בחודש יולי  2020אין ניכוי ימי אמתנה.
מי שנרשם לראשונה בלשכת התעסוקה ביום  1באפריל  ,2020נוכו ממנו  5ימי אבטלה ראשונים ,ולכן מספר ימי
האבטלה המירבי שלו בחודש אפריל הוא  .21בחודש אוגוסט  2020אין ניכוי ימי אמתנה.
סעיף 179ז לחוק הביטוח הלאומי  -הוראות מיוחדות לעניין חישוב דמי האבטלה
בחוק התכנית לסיוע כלכלי נקבע כדלקמן:
 .1החל מיום ( 1.8.2020זכאות לדמי אבטלה בעד חודש אוגוסט  - 2020התשלום בחודש ספטמבר  )2020ועד תום
התקופה הקובעת  -לא יפחת סכום דמי האבטלה המירבי לאחר  125ימי אבטלה .בכל מקרה סכום דמי האבטלה
ליום לא יעלה על השכר הממוצע לחודש מחולק ב ₪ 422.04( 25-ליום).
 .2החל מיום ( 1.8.2020זכאות לדמי אבטלה בעד חודש אוגוסט  - 2020התשלום בספטמבר  )2020ועד תום התקופה
הקובעת  -לא יופחתו דמי האבטלה למובטל חוזר ,כולל למובטל חוזר שטרם הגיע לגיל  .40בכל מקרה ,סכום דמי
האבטלה לא יעלה על סך של  ₪ 422.04ליום.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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 .3החל מיום ( 1.8.2020זכאות לדמי אבטלה בעד חודש אוגוסט  - 2020התשלום בחודש ספטמבר  )2020ועד תום
התקופה הקובעת  -סכום דמי האבטלה שיקבל מובטל שטרם מלאו לו  28שנים ויש עמו ילד ,יחושב כמו למובטל
שמלאו לו  28שנים.
למשל ,למובטל בן  27הייתה הכנסה שמשמשת בסיס לחישוב דמי אבטלה בסכום של  ₪ 6,000לחודש .הוא זכאי
לקבל דמי אבטלה בסך של  ₪ 131.22ליום שהם  55%מהשכר .בחודש שבו יש  25ימים  -דמי האבטלה שיקבל הם
.₪ 3,280
המובטל הזה זכאי לקבל דמי אבטלה בעד חודש אוגוסט  2020בסך של  ₪ 172.80ליום שהם  72%מהשכר .בחודש
שבו יש  25ימים  -דמי האבטלה שיקבל הם .₪ 4,320
 .4אם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תפרסם ששיעור הבלתי מועסקים ירד מתחת ל ,10%-לפני תאריך - 30.6.2021
לא יעלה סכום דמי האבטלה ליום על  90%מדמי האבטלה ששולמו ערב הודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
והודעה על כך תפורסם ברשומות .נמסר מהביטוח הלאומי כי הכוונה ל 30-ימים לאחר ששר האוצר הכריז
ברשומות כי שיעור האבטלה ירד מתחת ל.10%-
כלומר ,מובטל שקיבל דמי אבטלה בסכום של  ₪ 5,000לחודש ,לאחר הפרסום כאמור לעיל יהיה סכום דמי
האבטלה שלו –  ₪ 4,500לחודש (לא ח ל על מובטלים שטרם סיימו את מספר ימי האבטלה שמגיעים להם לפי
זכאותם האישית לפי חוק הביטוח הלאומי).
סעיף 179ח לחוק הביטוח הלאומי – תשלום דמי אבטלה מלאים למובטל שנמצא בהכשרה מקצועית
בימים רגילים ,מובטל שלומד במסגרת הכשרה מקצועית מטעם לשכת התעסוקה מקבל במקצועות מסויימים דמי
אבטלה בשיעור של  70%מדמי האבטלה שהיו מגיעים לו לפי החוק.
לפי התוכנית לסיוע כלכלי ,החל מיום ( 1.8.2020החל מהזכאות בעד חודש אוגוסט  - 2020התשלום בחודש ספטמבר
 )2020ועד תום התקופה הקובעת ,כל מובטל שנמצא בהכשרה מקצועית מטעם לשכת התעסוקה יקבל דמי אבטלה
בשיעור מלא .המוסד לביטוח לאומי מסר כי גם ללומדים בהכשרה מקצועית כאמור מאריכים את ימי האבטלה עד תום
התקופה הקובעת.
לפי החוזר ,למובטל שהייתה לו ירידה בדמי האבטלה בתקופה שקדמה לחודש אוגוסט  ,2020תתבטל ההפחתה החל
מהזכאות בעד חודש אוגוסט .2020
סעיף 179ט – שימור זכויות
התוכנית לסיוע כלכלי אינה יכולה לגרוע מהמובטל זכויות שמגיעות לו לפי החוק .למשל ,כאשר לכל המובטלים יפחיתו
את דמי האבטלה לשיעור של  - 90%ההפחתה הזאת לא תחול על יתרת ימי האבטלה של מובטל שמגיעים לו לפי זכאותו
האישית.
כלומר ,יש חשיבות רבה לזכויות המוענקות למובטל באופן אישי .למשל ,הימים שבעבורם משולם מענק למובטל
בשכר נמוך אינם נספרים כימי אבטלה.
המוסד לביטוח לאומי שולח הודעה לכל מובטל חדש על האפשרות לקבל מענק אם הוא עובד בשכר נמוך וכדאי מאד
לנצל את ההטבה כאשר מובטל מוצא עבודה בשכר נמוך מדמי האבטלה ,כמפורט בחוק.
מניעת כפל גמלאות עם דמי אבטלה עד תום התקופה הקובעת
חוק הביטוח הלאומי תוקן כך שבחודשים מרץ  2020ועד תום התקופה הקובעת ,דמי האבטלה יובאו בחשבון בגמלאות
מסויימות כהכנסה מעבודה ולא כהכנסה ששוללת את הגמלה.
הגמלאות הכלולות בתיקון לחוק הם :אזרח ותיק (זקנה) לנשים בגיל  62עד  ,67קצבת שאירים ,קצבת נכות כללית (אינו
שולל תוספת תלויים) ,דמי מזונות והבטחת הכנסה.
המוסד לביטוח לאומי פרסם כי התשלום יהיה אוטומטי ואין צורך לפנות לביטוח הלאומי.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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מענק הסתגלות מיוחד לבני גיל  67ומעלה
מבוטחים שכירים בני  67ומעלה ,שהופסקה עבודתם אינם זכאים לדמי אבטלה.
עובדים בני  67ומעלה (כולל בעלי שליטה) שפוטרו או שהוצאו לחל"ת כפוי החל מיום  1.3.2020לתקופה רצופה של 30
יום לפחות (עד  ,)31.7.2020או לתקופה רצופה של  14ימים (אם הוצאו לחל"ת החל מיום  ,)1.8.2020ייתכן שהם זכאים
למענק הסתגלות מיוחד ,כפוף למבחן הכנסות מקצבת פרישה.
התקופות שבהן יש זכאות למענק הסתגלות מיוחד לפי תכנית הסיוע הכלכלי
התקופה הקובעת הראשונה :תקופה מיום  1.3.2020ועד יום .31.12.2020
התקופה הקובעת השנייה :ככלל ,התקופה מיום  1.1.2021ועד יום  .30.6.2021אולם ,ככל שהלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה תפרסם במועד מוקדם יותר מיום  30.6.2021כי שיעור הבלתי מועסקים החודשי בתקופת הקורונה פחת
מ 10%-אך לא פחת מ ,7.5%-המענק יהיה עדיין בתוקף ,אך החל מ 30-יום לאחר הפרסום ברשומות ,סכום דמי
האבטלה של המובטלים שמקבלים את מענק ההסתגלות יהיה נמוך בשיעור של  10%מסכומו לפני השינוי.
לדוגמה ,מענק בסכום של  ,₪ 1,000לאחר השינוי יהיה בסך של .₪ 900
התקופה הקובעת השלישית :ככלל ,התקופה מיום  1.1.2021ועד יום  .30.6.2021אולם ,ככל שהלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה תפרסם במועד מוקדם יותר מיום  30.6.2021כי שיעור הבלתי מועסקים החודשי בתקופת הקורונה פחת
מ ,7.5%-יהיה סיום התקופה הקובעת  30יום לאחר הפרסום ברשומות.
שיעור הבלתי מועסקים בתקופת הקורונה הוא כדלקמן  -מספר הבלתי מועסקים בתוספת מספר המועסקים הנעדרים
זמנית מעבודה כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף הקורונה ,מתוך כוח העבודה ,לפי הפרסום החודשי בירחון סקר
כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הוראות התוכנית הכלכלית – הארכת הזכאות למענק עד תום התקופה הקובעת
חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני  67ומעלה (הוראת שעה-נגיף הקורונה החדש) ,התש"ף ,2020-עיגן בחקיקה את
התקנות ,הוסיף את החודשים יוני ויולי למענקים המלאים ,והוסיף אפשרות למענק חלקי לבני  67ומעלה שהיו מחוסרי
עבודה בחלק מהימים בחודשים מאי ,יוני ,יולי ואוגוסט  2020וחזרו לעבוד .התכנית לסיוע כלכלי האריכה את המועדים
מחודש אוגוסט  2020ועד תום התקופה הקובעת.
מענק הסתגלות מיוחד משולם על ידי המוסד לביטוח לאומי כגמלה ,וחלים עליו הכללים הרגילים של החזרת גמלאות
ששולמו ביתר או בטעות (סעיף  315לחוק הביטוח הלאומי) .לדוגמה ,מי שחזר לעבוד במהלך התקופה ולא הודיע למוסד
לביטוח לאומי – יידרש להחזיר את המענק כשיגיע המידע למוסד לביטוח לאומי.
הכללים לזכאות למענק הסתגלות מיוחד בתקופה שבין  1.3.2020ועד תום התקופה הקובעת ,בעקבות התכנית לסיוע
כלכלי:
 .1מתקיימים כל התנאים להלן ,בתקופה מיום  1.3.2020ועד תום התקופה הקובעת:
●

תושב ישראל לעניין חוק הביטוח הלאומי (גבר או אישה),

●

בגיל  67ומעלה,

●

עובד שהפסיק לעבוד עד יום  - 31.7.2020העובד פוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת מעסיקו לתקופה
רצופה של  30יום לפחות.

●

עובד שהפסיק לעבוד החל מיום ( 1.8.2020לפי הפירוש של הביטוח הלאומי)  -העובד פוטר מעבודתו או הוצא
לחל"ת ביוזמת מעסיקו בשל התפרצות נגיף הקורונה ,לתקופה רצופה של  14ימים לפחות (ולא למשל ,מי
שהפסיק לעבוד בשל גילו או שיצא לפנסיה).

●

מי שקיבל מענק הסתגלות וחזר לעבוד – גם העובד וגם המעסיק חייבים להודיע לביטוח הלאומי.

●

מובטל שקיבל מענק הסתגלות ,חזר לעבוד והופסקה עבודתו פעם נוספת ,מגיש בקשה חדשה למענק בהתאם
להוראות באתר הביטוח הלאומי.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

26

 .2העובד היה עובד שכיר (אצל מעסיק אחד או יותר) בתקופה של  3חודשים רצופים לפחות בתכוף לפני החודש שבו
פוטר או שהוצא לחל"ת כפוי ,לראשונה.
בתכנית לסיוע כלכלי נוספה המילה "לראשונה" .כלומר ,לאחר הפסקת העבודה לראשונה במהלך התקופה
הקובעת ,המוסד לביטוח לאומי לא יבדוק יותר את תקופת העבודה לעניין הזכאות למענק אם העובד יחזור לעבוד
ועבודתו תופסק פעם נוספת.
נמסר מהביטוח הלאומי כי כאשר מובטל שזכאי למענק הסתגלות מיוחד עבד  3חודשים ברציפות קודם לזכאותו
הראשונית למענק ,לא ידרשו ממנו לעמוד פעם נוספת בתנאי הזה ,גם אם חזר לעבודה לפרק זמן מוגבל והוצא שוב
לחל"ת או פוטר.
 .3לעניין מענק הסתגלות מיוחד לחודשים אוגוסט  2020ואילך ,שהבקשה לקבלו הוגשה מחודש אוגוסט  2020ואילך –
העסקת העובד הופסקה בשל התפשטות נגיף הקורונה.
לפי התכנית לסיוע כלכלי – כדי לקבל מענק החל מיום  1.8.2020ואילך ,העובד חייב להצהיר כי העסקתו הופסקה
בשל התפשטות נגיף הקורונה החדש .לכן ,החל מחודש אוגוסט  ,2020טופס הבקשה למענק מיועד רק למובטל בן 67
ומעלה שעבודתו הופסקה עקב משבר הקורונה.
 .4המענק משולם בהתאם למספר הימים שבהם המובטל לא עבד:
●

מי שאינו עובד במשך כל החודש מקבל מענק בעבור חודש מלא.

●

מי שמופסקת עבודתו במהלך החודש ,או שהוא חוזר לעבוד במהלך החודש ,מקבל מענק חלקי בהתאם למספר
הימים שבהם לא עבד.

 .5אין למובטל הכנסות מקצבת פרישה ,או שיש לו הכנסות מקצבת פרישה בסכום שאינו עולה על  5,000ש"ח לחודש
(ברוטו) .קצבת פרישה זו קצבה המשתלמת עקב :עבודה ,שירות בצה"ל ,שירות במשטרה ושירות בבתי הסוהר .יש
לשים לב כי קצבת פרישה יכולה לכלול גם קצבת אובדן כושר עבודה ,בתנאים מסויימים (בדומה לתנאים של
הקיזוז מדמי האבטלה).
המידע על הקצבה מגיע למוסד לביטוח לאומי מטופס  ,126שמשדר משלם הפנסיה/קצבת אובדן כושר עבודה
למוסד לביטוח לאומי.
הכנסות אחרות שיש למובטל (כמו שכר דירה או קצבת אזרח ותיק) ,אינן מובאות בחשבון במבחן ההכנסות לזכאות
למענק המיוחד.
סכומי המענק תלויים במבחן ההכנסה ,כאמור לעיל .ככל שההכנסה מקצבת פרישה גבוהה יותר ,אך לא עוברת את
הסך של  5,000ש"ח ברוטו לחודש ,המובטל יקבל מענק הסתגלות נמוך יותר.
החל מיום  ,1.1.2021אם שיעור האבטלה במשק יהיה גבוה מ 7.5%-ונמוך מ - 10%-סכום המענק יוקטן ב,10%-
כמפורט בחוק.
 .6יש להגיש בקשה למענק בטופס  489שנמצא באתר הביטוח הלאומי כטופס וגם כדיווח מקוון וניתן להגיש את
הבקשה גם בטלפון.
 .7לבית הדין לעבודה יש סמכות לדון בזכאות למענק הסתגלות מיוחד.
זכאות לקצבת אזרח ותיק (זקנה) ולמענק הסתגלות מיוחד בו זמנית
הזכאות למענק הסתגלות מיוחד אינה כלולה במבחן הכנסות לקצבת אזרח ותיק (זקנה) ואינה פוגעת בזכאות לקצבת
אזרח ותיק .לכן ,מי שהופסקה עבודתו ,מומלץ שיבחן את הזכאות לקצבת אזרח ותיק .אם הוא מקבל קצבה יחסית –
יבדוק אם מגיעה לו זכאות לקצבה מלאה.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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קצבת נכות כללית בתקופת משבר הקורונה
קצבת נכות כללית משולמת לתושבי ישראל ,בגיל  18עד גיל פרישה (ביום כתיבת המאמר 62 :לאישה ו 67-לגבר) ,בעלי
נכות גופנית ,שכלית או נפשית ,שאיבדו את כושר העבודה (או התפקוד במשק הבית של עקרת הבית) כתוצאה ממחלה,
תאונה או מום מלידה .הביטוח הלאומי מפרסם שגם קטין עובד בגיל  16ומעלה יכול בתנאים מסויימים לבחון זכאות
לקצבת נכות כללית.
מעבר למגבלות התושבות והגיל ,יש שלושה תנאים מקדמיים לזכאות לקצבת נכות כללית שעל כולם להתקיים בו זמנית
במשך  90ימים רצופים לפחות ,במהלך  15החודשים שלפני הגשת התביעה לקצבת הנכות .סדר בדיקת הזכאות במשך 90
הימים הוא כדלקמן:
 .1ההכנסות מעבודה ו/או ממשלח יד הן בסכום שנמוך משיעור של  60%מהשכר הממוצע במשק (סך של  6,331ש"ח
לחודש בשנת  .)2020אין להביא בחשבון את דמי המחלה של העובד השכיר בקביעת מגבלת ההכנסה ,בתקופה זו.
עקרת בית בתנאים מסויימים תיבחן כמשתכרת.
 .2נקבעה לנכה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי נכות רפואית משוקללת בשיעור של  60%לפחות או נכות
רפואית משוקללת של  40%כאשר מתוכם לפחות  25%נקבעו בשל ליקוי אחד .לעקרת בית – נכות רפואית
משוקללת בשיעור של  50%לפחות .
נכות כתוצאה מנגיף הקורונה  -אחוזי הנכות בעקבות פגיעה של נגיף הקורונה ייקבעו לפי הנזק המשני שהמחלה
גרמה (כמו נזק לריאות) .הוועדה הרפואית תצרף את הליקוי שנותר ממחלת הקורונה לכל הליקויים האחרים של
הנכה ,לצורך קביעת אחוז הנכות המשוקלל.
 .3נקבעה לנכה דרגת אי כושר עבודה מעל ( 50%כלומר ,יש לנכה פגיעה מלאה או פגיעה חלקית בשיעור של 50%
לפחות ביכולת ההשתכרות שלו בשל הנכות) .דרגות אי הכושר בשנת  2020הן  74% ,65% ,60%ו 75%( 100%-היא
דרגה מלאה לנכים שקיבלו את קצבת הנכות הכללית לפני תיקון לרון בשנת .)2009
לאחר התחלת הזכאות לקצבה נבחנת ההכנסה ממשכורת או ממשלח יד לפי המדרגות של תיקון לרון ,כמפורט בהמשך.
הקצבה אינה תלוייה בהכנסות הנכה לפני מועד הזכאות ,יכולה להיות זמנית או קבועה וכך גם דרגת אי הכושר
להשתכר .קצבת הנכות הכללית משולמת בהתאם לדרגת אי הכושר שנקבעה ,החל מהיום ה .91-בתנאים מסויימים
משולמת הקצבה כבר מהיום ה .31-כלומר ,בתוך תקופת  90הימים.
קבלת קצבת נכות כללית בזמן זכאות לדמי אבטלה
עובד שקיבל קצבת נכות כללית לפני משבר הקורונה והופסקה עבודתו בעקבות המשבר (פוטר או הוצא לחל"ת כפוי),
דמי האבטלה שלו בתקופה הקובעת יחושבו כהכנסה מעבודה ולא כהכנסה שאינה מעבודה.
הכנסות שאינן מעבודה מקוזזות מתוספת התלויים ולכן ,ככל שדמי האבטלה הן הכנסות מעבודה ,המוסד לביטוח
לאומי לא יקזז את דמי האבטלה מתוספת התלויים של הנכה לפי הוראת השעה ,עד תום התקופה הקובעת.
לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בהיבט הביטוח הלאומי
על אף הוראות כל דין ,מענק סיוע לעצמאי או לבעל שליטה לא ייחשב כהכנסה לעניין החיקוקים האמורים בסעיף (16א)
לחוק מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) ,למעט לעניין הפקודה:
 .1חוק הביטוח הלאומי
 .2חוק ביטוח בריאות ממלכתי
 .3חוק הבטחת הכנסה וחוק המזונות
 .4חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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להלן מתוך הפרסום של רשות המסים ביום :3.8.2020
 .1התקבול בגין המענק הסוציאלי (מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה) הוא הכנסה חייבת לפי
הפקודה ואינו חייב בביטוח לאומי [סעיף 18לה(א) כמפורט בסעיף (16א) לחוק מענק עבודה].
 .2התקבולים בגין מענק ההוצאות ובגין מענק עידוד התעסוקה הם הכנסה חייבת לפי הפקודה וחייבים בביטוח
לאומי .אין הוראה מקבילה למענק הסוציאלי לעיל.

הערת הכותבת :חברה אינה חייבת בתשלום דמי ביטוח על הכנסותיה.
( )1הנוסח המובא לעיל אינו מחליף את החקיקה ,את התקדימים מפסקי הדין או את הנוסח המלא של פרסומי הביטוח
הלאומי ,אלא בא להסב את תשומת הלב לאמור בהם.
( )2כל המידע המוצג במאמר הוא מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת או המלצה לנקיטת הליכים
או להימנעות מהם .הכותבת אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני
כל פעולה המסתמכת על המידע האמור.
( )3כל הזכויות שמורות © ט.ל.ח.
הכותבת רואת חשבון ,בעלת פרקטיקה פרטית לייעוץ ,לייצוג ולהרצאות בתחום הביטוח הלאומי ולמתן פתרונות לפי
חוק הביטוח הלאומי .בין תפקידיה הציבוריים :חברת נשיאות לשכת רואי חשבון ,יו"ר ועדת הקשר של לשכת רואי
חשבון עם המוסד לביטוח לאומי ונציגת הלשכה בכנסת בנושא זה.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

29

מעסיקים ועובדים
מס הכנסה
חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) ,התש"ף- 2020-
תמריץ כספי למעסיקים שיעסיקו עובדים בתקופה זו
ביום  30.9.2020פורסם ברשומות חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון) ,התשפ"א –
 2020אשר במסגרתו תוקנו שלושה חוקים ,ביניהם חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה -נגיף הקורונה החדש),
התש"ף – ( 2020להלן" :תיקון חוק המענק") המעניק תמריץ כספי למעסיקים שיעסיקו עובדים בתקופה זו .להלן עיקרי
תיקון חוק המענק:
בהתאם לתיקון חוק המענק ,שונתה ההגדרה ל"מצבת עובדים" כך שבחודש ספטמבר ,יובאו בחשבון לעניין מצבת
עובדים ,גם עובדים שפוטרו או שהוצאו לחל"ת החל מיום  16.9.2020ובלבד שהועסקו אצל אותו מעסיק  15ימים לפחות
במהלך חודש ספטמבר .2020
בנוסף ,שונתה ההגדרה ל"שכר מזערי" כך שהשכר המזערי לחודש ספטמבר  2020יהיה  ₪ 2,500ולעניין עובד שמשתכר
שכר מינימום מותאם והוצג לגביו אישור כאמור.₪ 1,400 ,

משרד האוצר ,ההסתדרות ונשיאות המעסיקים והעסקים
בישראל הגיעו להסכמות לגבי אופן התשלום בעבור ימי הבידוד
ההסכמות קובעות כי ימי הבידוד ירדו ממכסת ימי המחלה של העובד .התשלום עבור הימים יהיה ,כקבוע בחוק .העובד
יישא בעלות היומיים הראשונים והמדינה והמעסיקים יחלקו את העלות של יתר הימים ,כך שבסופו של יום סך העלות
יתחלק בין העובד ,למדינה ולמעסיק .על מנת להשלים את הליך חקיקת ההסכמות ,הצדדים פנו לבג"צ בבקשה להאריך
את ההסדר הקיים.
המתווה עליו סוכם קובע כי עובד בבידוד יוכל לנצל ימי מחלה על חשבון תקופת הבידוד .התשלום בעבור ימי המחלה
יהיה בהתאם לקבוע בחוק 0% :מערך יום מחלה על היום הראשון 50% ,מערך יום מחלה על היום השני 50% ,מערך יום
מחלה על היום השלישי ו 100%-החל מהיום הרביעי לבידוד .המדינה והמעסיקים יחלקו את עלות הבידוד הנותרת
שווה בשווה.
כן סוכם כי ההסתדרות לא תכריז על סכסוכי עבודה ולא תנקוט בצעדים ארגוניים בדרישה להרחבת הזכאות .עם זאת,
ההסתדרות תוכל להגיע להסכמים מיטיבים לעניין ימי הבידוד ,לפיהם המעסיק יהיה רשאי בין היתר ,לשלם לעובד
 100%מערך יום מחלה ,החל מיום הבידוד הראשון .המדינה לא תשפה את המעסיק על החלק המשלים להסדר המיטיב.
לדרישת המעסיקים ,ההסכמות לא יחולו על עובדים ששבו מנסיעה פרטית לחו"ל .חלה חובת רישום בדבר הבידוד
באתר משרד הבריאות .המעסיק יפעל כדי לסייע לעובד בהגשת הדיווח.
כמענה לעובדים שאין ברשותם מכסת ימי מחלה ,הוסכם בין הצדדים כי העובדים יקבלו תשלום עבור ימי הבידוד,
בהתאם לחלוקה הבאה 0% :מהשכר על היום הראשון 50% ,מהשכר על היום השני 50% ,מהשכר על היום השלישי ,ו-
 70%החל מהיום הרביעי והלאה .תשלום זה ימומן במלואו על-ידי המדינה.
על מנת להשלים את הליך חקיקת ההסכמות ,הצדדים פנו לבג"צ בבקשה להאריך את ההסדר הקיים ב 28-ימים .השיפוי
למעסיקים יינתן רטרואקטיבית גם עבור חודש אוקטובר.
חוזר משרד האוצר מיום 30.9.2020

( )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 ,לשנות 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 סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים
מספר החלטה398 :
החלטה מספר  398של הממשלה מיום  21.09.2020נושא ההחלטה:
מענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים מחליטים:
במטרה לסייע לעסקים אשר פעילותם העסקית נפגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה,
להעניק מענק חד פעמי בעד המשך העסקתם של עובדים בסכום האמור בסעיף  2שלהלן ובהתאם למפורט בהחלטה זו:
תנאי הזכאות למענק במסלול המיידי
עוסק יהיה זכאי למענק אם מתקיימים לגביו כל אלה:
א .מחזור עסקאותיו בשנת  2019עולה על  18,000ש"ח ואינו עולה על  400מיליון שקלים חדשים בשנה.
ב .מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בסכום העולה על  25%ממחזור
העסקאות בתקופת הבסיס.
ג .הירידה במחזורי העסקאות בתקופת הזכאות נגרמה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה החדש.
ד .לא מתקיים לגביו אף אחד מאלה:
•

הוא היה חייב בניהול פנקסים לשנת המס  2020ולא ניהלם;

•

פנקסיו לשנת המס  2019נקבעו כבלתי קבילים ,בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור.

ה .הוא הגיש דוח תקופתי לפי סעיפים 67 ,67א או 71א לחוק מס ערך מוסף ,לתקופת הבסיס ולתקופת הזכאות ,או
הצהרה לפי תקנה  15לתקנות מס ערך מוסף (רישום) ,התשל"ו ,1976-לשנת  ,2020לפי העניין ,אם היה חייב בהגשתם
לפי חוק מס ערך מוסף ,ולגבי עוסק שבשנות המס  2019ו 2020-חל עליו הפטור לפי סעיף  33לחוק מס ערך מוסף -
הוא הגיש דוח שנתי לשנת המס  2018בהתאם לסעיף  131לפקודת מס הכנסה ,אם היה חייב בהגשתו ,עד יום הגשת
תביעה לקבלת מענק.
ו .העוסק לא קיבל כספים לצורך עידוד תעסוקה מרשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה או מכוח חוק מענק
לעידוד תעסוקה (הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש) ,התש"ף 2020-בעד תקופת הזכאות.
סכום המענק
א .עוסק יהיה זכאי למענק בסכום השווה למכפלה של  5,000ש"ח במספר העובדים המזכים.
ב .בסעיף זה " -מספר עובדים מזכים":
לגבי עוסק המעסיק מעל  5עובדים ושמחזור העסקאות שלו בשנת  2019עולה על  300,000ש"ח  -ההפרש בין מצבת
העובדים בתקופת הזכאות לבין מצבת העובדים הבסיסית כשהיא מוכפלת במקדם שימור העובדים;
לעוסק המעסיק עד  5עובדים ,או שמחזור העסקאות שלו בשנת  2019היה נמוך מ 300,000 -ש"ח  -ההפרש בין מצבת
העובדים בתקופת הזכאות לבין מצבת העובדים הבסיסית כשהיא מוכפלת ב.0.5 -
ההפרש האמור בפסקאות ( )1ו )2( -יעוגל כלפי מעלה למספר הקרוב ביותר שהוא מכפלה של המספר .0.5
תביעה לקבלת מענק
א .המועד להגשת תביעה לקבלת מענק הוא החל ביום  15בנובמבר  2020ולא יאוחר מיום  30ביוני  ;2021המנהל רשאי
לדחות את מועד התחילה להגשת תביעה לתקופה אחת שלא תעלה על  30ימים אם מתקיימות סיבות טכניות
שבשלהן לא ניתן להגיש את התביעה בטופס מקוון ,וכן רשאי לדחות את המועד האחרון להגשת תביעות ,מכל סיבה
שהיא ,בתקופה אחת שלא תעלה על  60ימים .הודעה על דחיית מועדים לפי סעיף קטן זה תפורסם באתר האינטרנט
של הסוכנות.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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ב .לצורך הוכחת תנאי הזכאות לפי סעיפים (1א) עד (ה) להחלטה זו ,יציג עוסק אישורים מרשות המיסים בישראל;
ואולם ,עוסק שמחזורו אינו עולה על  300,000ש"ח ,יצרף לתביעתו הצהרה לעניין ירידה מחזור העסקאות לפי סעיף
(1ב) ולא אישור מרשות המיסים לעניין זה.
ג .תביעה לפי החלטה זו תוגש בטופס מקוון שקבע המנהל ותכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת עמידתו של
העוסק בתנאים לקבלת המענק ולשם תשלום המענק לפי הוראות החלטה זו ,והוא יהיה רשאי לדרוש פרטים נוספים
או מסמכים לצורך קבלת המענק.
ד .מבקש המענק ״תן את הסכמתו להעברת מידע הנוגע לעוסק מרשות המיסים ,מהמוסד לביטוח לאומי ,משירות
התעסוקה אל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים וכן לגבי העברת מידע מהסוכנות לגופים אלה בנוגע לרשימת
עוסקים שלגביהם נדרש מידע ,והכול לשם בחינת עמידתו בתנאים לקבלת המענק .אין באמור בכדי לגרוע מהוראות
פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א.1981-
ה .המנהל יקבע בנוהל את יתר דרכי הגשת תביעה לקבלת מענק לרבות המסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת העמידה
בתנאי הזכאות ,ומועדי התשלום.
ו .על החלטות המנהל בדבר ״שום התנאים לזכאות לפי החלטה זו תוגש השגה למנהל או למי שהסמיכו לכך .לא ניתן
להגיש למנהל בקשה כאמור בנוגע לקביעות רשות המיסים בישראל הנדרשות לצורך ביצוע החלטה זו ,לרבות בדבר
עמידה בתנאי הזכאות לפי סעיפים (1א) עד (ה) להחלטה זו ,ועל החלטות רשות המסים בישראל לרבות בדבר עמידה
בתנאי הזכאות לפי סעיפים (1א) עד (ה) להחלטה זו ,תוגש השגה לרשות המיסים בישראל.
זכאות למענק במסלול המאוחר
למסלול המאוחר רשאי להגיש עוסק שמתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף  1וכן התנאים הבאים (בהחלטה זו -
עוסק במסלול מאוחר):
א .בתקופת פעילותו לאחר יום  1בינואר  ,2019חל החיוב במס על עיקר עסקאותיו עם קבלת התמורה ,והתמורה ניתנה
בחלוף למעלה מ 30-ימים מיום מסירת הטובין או מתן השירות ,לפי העניין;
ב .העוסק לא קיבל מענק במסלול המיידי.
להטיל על המנהל לפעול ליישום החלטה זו.
לקבוע שככל שבתוך  30ימים מיום החלטה זו ,לא תאשר הכנסת את טיוטת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה
החדש) (הוראת שעה) (תיקון) ,התש"ף , 2020-יגיש שר האוצר תיקון להחלטה זו לצורך עריכת השינויים הנדרשים עבור
מתן המענק לפי החלטה זו.
הגדרות בהחלטה זו:
"הסוכנות"  -הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שהוקמה במשרד הכלכלה והתעשייה לפי החלטה מס'  2190מיום
באוגוסט " ;2007חוק יסודות התקציב"  -חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה" ;1985-חוק מס ערך מוסף"  -חוק מס ערך
מוסף ,התשל"ו;1975-
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"מוסד ציבורי זכאי"  -מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף ()2(9ב) לפקודה ,שמתקיימים בו שני אלה:
שליש לפחות מהכנסתו בשנת המס  ,2018כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף  131לפקודה ,ואם הגיש דוח כאמור לגבי
ההכנסה לשנת המס  2019לפני יום הגשת התביעה לקבלת מענק לפי החלטה זו -שליש מהכנסתו בשנת המס  2019כפי
שדווח באותו דוח ,לא היה מתמיכות ותרומות;
עיקר הכנסתו בשנת המס  ,2018כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף  131לפקודה ,ואם הגיש דוח כאמור לגבי שנת המס
 2019לפני יום הגשת התביעה לקבלת מענק לפי החלטה זו  -עיקר הכנסתו בשנת המס  ,2019שאינה הכנסה מתמיכות
ותרומות ,התקבלה ממכירת שירותים או מוצרים שהתמורה בשלהם מתקבלת באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה;
"מחזור עסקאות" -
לגבי מי שאינו מוסד ציבורי זכאי  -מחזור עסקאות של עוסק ,כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף ,למעט מכירות הוניות
ועסקאות שדווחו בידי הקונה לפי סעיפים  20או  21לחוק מס ערך מוסף;
( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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לגבי מוסד ציבורי זכאי  -הכנסה כהגדרתה בפקודה; "מחזור עסקאות בשנת - "2019
מחזור עסקאות כפי שדווח לרשות המיסים בישראל על פי דין לגבי שנת  ,2019ולעניין כל אחד מאלה ,מחזור העסקאות
כמפורט לצדו:
לגבי עוסק שפעילותו החלה אחרי יום  1בינואר  - 2019מחזור העסקאות שלו מיום  1בחודש שלאחר יום תחילת פעילותו
עד יום  31בדצמבר  ,2019מחולק במספר חודשי הפעילות בשנת  2019ומוכפל ב;12-
לגבי עוסק הרשום כשותפות לפי חוק מס ערך מוסף או עוסק הרשום כעוסק אחד עם עוסק אחר לפי סעיף  56לחוק
האמור  -לפי מחזור העסקאות המאוחד של השותפות או של העוסקים הרשומים יחד ,לפי העניין;
"מחזור עסקאות בתקופת הבסיס" -
מחזור עסקאות לחודשים ספטמבר-אוקטובר  ,2019כפי שדווח לרשות המיסים בישראל על פי דין עד יום  1במרץ ;2020
לגבי עסק שפעילותו החלה לאחר יום  1בספטמבר  2019יראו את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס בשנת  2019כמחזור
העסקאות מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק עד יום  29בפברואר  ,2020כשהוא מחולק במספר חודשי
העיסוק כאמור ומוכפל ב ,2-ובלבד שדיווח בתקופה זו על מחזור גדול מאפס; לעניין המסלול המאוחר  -במקום חודשים
ספטמבר-אוקטובר  2019יבואו בחשבון חודשים נובמבר ודצמבר " .2019מחזור עסקאות בתקופת הזכאות" -
מחזור עסקאות לחודשים ספטמבר אוקטובר  ,2020כפי שדווח לרשות המיסים בישראל על פי דין; לעניין המסלול
המאוחר  -במקום חודשים ספטמבר אוקטובר  2020יבואו בחשבון חודשים נובמבר ודצמבר .2020
"מקדם שימור עובדים" -
לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף (1ב) עולה על  25%ואינו עולה על - 40%
לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף (1ב) עולה על  40%ואינו עולה על - 60%
לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף (1ב) עולה על  60%ואינו עולה על - 80%
לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף (1ב) עולה על  - 80%המקדם הוא " ;0.4המנהל" -
מנהל הסוכנות לעסקי ם קטנים ובינוניים או מי שהוסמך על ידו לצורך ביצוע החלטה זו; "מצבת עובדים בתקופת
הזכאות" -
מספר העובדים המוכרים ,בצירוף מחצית ממספר העובדים החלקיים ,שהועסקו אצל אותו מעסיק בתקופת הזכאות;
לעניין זה לא יובאו בחשבון עובדים שפוטרו או היו בחופשה ללא תשלום בתקופת הזכאות ,כולה או חלקה; "מצבת
העובדים הבסיסית" -
מספר העובדים המוכרים שהועסקו אצל אותו עוסק בחודש ינואר  2020או פברואר  ,2020לפי בחירת העוסק ,בצירוף
מחצית ממספר העובדים החלקיים; לעניין זה לא יובאו בחשבון עובדים שפוטרו או היו בחופשה ללא תשלום בתקופה
האמורה ,כולה או חלקה; "עובד מוכר"  -עובד שמתקיימים בו כל אלה:
הוא תושב ישראל לרבות תושב ישראל באזור ,העובד אצל מעסיק ,בישראל או באזור; לעניין זה" ,אזור"  -כהגדרתו
בסעיף  378לחוק הביטוח הלאומי;
הכנסתו מהמעסיק חייבת במס לפי סעיף  )2(2לפקודה ,והמעסיק ניכה מס משכרו בהתאם להוראות סעיפים  164ו166-
לפקודה אם ניכוי כאמור מתחייב לפי הוראות אותם
הכנסתו מהמעסיק חייבת בדמי ביטוח לאומי והמעסיק ניכה אותם בהתאם לפרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי ,אם ניכוי
כאמור מתחייב לפי הוראות אותו פרק;
הוא אינו המעסיק ,ולעניין תאגיד  -הוא אינו בעל השליטה בתאגיד או מנהל התאגיד; לעניין זה" ,שליטה"  -כהגדרתה
בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח;1968-
שכרו אצל המעסיק בעד תקופת הזכאות בממוצע לחודש הוא מעל  5,300ש"ח; ולעניין עובד שמשתכר שכר מינימום
מותאם  -שכרו אצל המעסיק הוא מעל  2,650ש"ח ,ובלבד שהמעסיק או העובד הציגו אישור המעיד על החלטה למתן
שכר מינימום מותאם לאותו עובד; "עובד חלקי" -
( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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עובד שמתקיים בו האמור בפסקאות ( )1עד ( )4להגדרת עובד מוכר ,וששכרו החודשי אצל המעסיק בעד תקופת הזכאות
נע בין  2,650ש"ח ל 5,300 -ש"ח; ולעניין עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם  -שכרו אצל המעסיק נע בין  1,325ש"ח ל-
 2,650ש"ח ,ובלבד שהמעסיק או העובד הציגו אישור המעיד על החלטה למתן שכר מינימום מותאם לאותו עובד;
"עוסק" -
חייב במס כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף ,למעט כל אלה:
גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף  21לחוק יסודות התקציב;
קופת חולים;
תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף  21לחוק יסודות התקציב;
מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף ()2(9ב) לפקודה ,למעט מוסד כאמור שהוא מוסד ציבורי זכאי;
מי שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו או מי שבשנות המס  2019ו 2020-חל בחישוב הכנסתו
סעיף 8א לפקודה ,בשל עבודה ממושכת שמשך ביצועה עולה על שנה;
מוסד פיננסי כמפורט להלן:
(א) תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ,1981-לרבות תאגיד עזר כהגדרתו בחוק האמור;
(ב) מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א;1981-
(ג) חבר בורסה כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח;1968-
(ד) חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה;2005-
(ה) מנהל קרן כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד;1994-
תאגיד שהוקם בחוק או לפיו;
המקדם הוא  ;0.8המקדם הוא  ;0.7המקדם הוא ;0.55
עוסק שדיווח לרשות המיסים בישראל על סגירת עסקו לפני תקופת הזכאות; לעניין זה ,יראו גם עוסק שחלה ירידה
ניכרת בהוצאות שהוציא לצורך ״ צור הכנסה בעסקו בשל הפסקת פעילות העסק ,ודיווח על מחזור עסקאות בשיעור אפס
לגבי תקופת הזכאות כמי שדיווח על סגירת עסקו;
( )9עוסק שדיווח לגבי שלושת החודשים שלפני חודש מרס  2020על מחזור עסקאות בשיעור אפס;
"עסקה"  -למעט מכר טובין או מתן שירות מאת בעל מניות בחברה או שותף בשותפות לחברה שהוא בעל מניות בה או
לשותפות שהוא שותף בה ,לפי העניין; "הפקודה"  -פקודת מס הכנסה;
"שכר מינימום מותאם"  -כמשמעותו בסעיף  4לתקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה
מופחתת) ,התשס"ב" ;2002-תקופת הבסיס" -חודשים ספטמבר אוקטובר  ;2019לעניין המסלול המאוחר  -חודשים
נובמבר דצמבר ;2019
"תקופת הזכאות" -חודשים ספטמבר ואוקטובר  ;2020לעניין המסלול המאוחר  -חודשים נובמבר דצמבר  2020ולמעט
לעניין קבלת כספים לצורך עידוד תעסוקה לפי סעיף (1ו); הפרש מצבת העובדים לפי סעיף (2ב); הגדרת "מצגת עובדים
בתקופת הזכאות" ,שכר העובד המוכר לפי פסקה ( )4להגדרת עובד מוכר; הגדרת "עובד חלקי".
הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.
החלטות ממשלה מיום 21.9.2020

( )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 ,לשנות 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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ביטוח לאומי
הדיווח למוסד לביטוח לאומי של המעסיק ושל העובד בהפסקת עבודה
בגל השני של הקורונה לקראת הסגר של חגי תשרי
רו"ח אורנה צח-גלרט
המאמר מתמקד בהיבטים הקשורים לביטוח הלאומי לאור המשבר הכלכלי הנובע מנגיף הקורונה ומבוסס על המידע
הידוע לכותבת ביום כתיבתו .לפני שימוש במידע יש להתעדכן באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי .המידע במאמר
נועד להסב את תשומת הלב לאמור בו ואינו מהווה ייעוץ או חוות דעת.
בעקבות הגל השני של התפרצות נגיף הקורונה בישראל ,הוארכה תקופת הזכאות לדמי אבטלה ולמענק הסתגלות מיוחד
במסגרת התוכנית לסיוע כלכלי .ההארכה מתוכננת עד יוני  2021או עד מועד מוקדם יותר שתלוי בשיעור האבטלה לפי
הפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (התקופה הקובעת).
לקראת הסגר הכללי בחגי תשרי ,פרסם המוסד לביטוח לאומי הוראות למעסיקים כיצד לדווח על העובדים שהופסקה
העסקתם.
ככלל ,המוסד לביטוח לאומי מעדיף שהמעסיק ידווח על הפסקת העבודה של העובדים בקובץ הפסקת עבודה ,לאחר
שהעובדים יצאו בפועל לחל"ת ,פוטרו או התפטרו ,כדי למנוע טעויות בדיווח .רוב העובדים שעבודתם הופסקה אינם
מגישים מחדש תביעה לדמי אבטלה ולכן המעסיק אינו משדר טופס  100בעדם.
המעסיק משדר למוסד לביטוח לאומי את יום העבודה האחרון של העובד לפני הפסקת העבודה (ולא את היום הראשון
של החל"ת) ואת סיבת הפסקת העבודה.
לעניין דמי אבטלה  -חשוב מאוד שהעובד יירשם בזמן בלשכת התעסוקה (עובדים בני  67ומעלה אינם נרשמים בלשכת
התעסוקה כתנאי לזכאות למענק) .לשכת התעסוקה מאפשרת למעסיקים לדווח על עובדים מפוטרים או שהוצאו
לחל"ת – ל 50-עובדים ומעלה בתנאים מסוימים ,והאישור לרישום יישלח לעובדים תוך מספר ימים (עדכון באתר
לשכת התעסוקה).
העובד יכול לצפות באתר הביטוח הלאומי בדיווחי המעסיק ולראות אם מצבו התעסוקתי מעודכן .העובד יכול לעדכן על
הפסקת העבודה ועל חזרה לעבודה באמצעות הטופס הדיגיטלי שבאתר הביטוח הלאומי .חשוב שהעובד יבדוק את
המידע לגביו באתר הביטוח הלאומי כי הדיווח האחרון לביטוח הלאומי הוא הקובע ,בין אם המעסיק דיווח או שהעובד
דיווח.
דמי אבטלה  -המוסד לביטוח לאומי פרסם לעובדים כי עובד שהוצא לחל"ת בזמן משבר הקורונה וקיבל דמי אבטלה,
חזר לעבוד והוצא לחל"ת פעם נוספת ,יהיה זכאי לדמי אבטלה אם משך החל"ת לא יפחת מ 14-ימים.
המוסד לביטוח לאומי פרסם גם שמי שמשרתו צומצמה או שהוא נמצא בבידוד למשך שבועיים – אינו זכאי לקבל דמי
אבטלה.
מענק הסתגלות מיוחד  -הזכאות למענק הסתגלות מיוחד למובטלים בני  67ומעלה ,שהופסקה עבודתם ,היא עד סוף
התקופה הקובעת ולפחות עד .31.12.2020
החל מחודש אוגוסט  2020ואילך רשאי להגיש בקשה חדשה למענק הסתגלות מיוחד רק מובטל (כולל בעל שליטה)
שהוצא לחל"ת כפוי לתקופה רצופה של  14ימים לפחות ,פוטר או התפטר ,בשל משבר הקורונה .מענק הסתגלות מיוחד
משולם בחודש עבודה חלקי בהתאם למספר הימים שבהם העובד לא עבד באותו החודש.
רקע על חופשה ללא תשלום ועל דמי אבטלה בתקופת משבר הקורונה
משמעות חופשה ללא תשלום (חל"ת)  -במילים פשוטות ,השעיית חוזה עבודה  -הפסקת החוזה ללא ניתוק של יחסי
העבודה לתקופת החופשה .ככלל ,בחל"ת ביוזמת העובד אין זכאות לדמי אבטלה כי העובד יכול לחזור לעבוד אצל
המעסיק ולכן אינו דורש עבודה.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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חל"ת ביוזמת המעסיק (חל"ת כפוי)  -כאשר המעסיק מוציא את העובד לחל"ת ,העובד אינו יכול לעבוד אצל המעסיק
שהוציא אותו לחל"ת הכפוי והוא יכול לעבוד במקום אחר (לרבות דרך לשכת התעסוקה) .המוסד לביטוח לאומי פרסם
כבר בעבר הוראות לתשלום דמי אבטלה בחל"ת כפוי .כל חוקי החירום קבעו תנאים מקדמיים לזכאות לדמי אבטלה
בזמן משבר הקורונה.
עובדים שנמצאים בחופשה ללא תשלום כי הם מעדיפים להישאר בבית (למשל ,כדי לטפל בילדים) במקום לעבוד לפי
הוראות המעסיק וגם עובדים שנמצאים בבידוד ,אינם זכאים לדמי אבטלה ,כי לא פוטרו ולא הוצאו לחל"ת כפוי (הם
אינם דורשי עבודה).
צמצום משרה  -צמצום משרה אינו מהווה ניתוק יחסי עבודה או השעייה של יחסי העבודה (כמו בחל"ת) והעובד אינו
דורש עבודה ,ולפיכך צמצום משרה אינו מזכה בתשלום דמי אבטלה לפי חוק הביטוח הלאומי .ואולם ,עבודה בזמן
חל"ת אצל מעסיק אחר – מאפשרת לקבל דמי אבטלה מופחתים.
המשך אי קיזוז ימי חופשה מדמי אבטלה למובטלים שהוצאו לחל"ת כפוי לראשונה  -מי שהוצא לחל"ת בעקבות
הקורונה ,יכול לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופש שלו  -נמסר מהביטוח הלאומי שעד החלטה
חדשה בעניין ,לא מנכים ממובטלים חדשים את ימי החופשה.
כפל בתשלום בעד ימי חופשה לזכאות לדמי אבטלה  -סעיף (320ז) לחוק הביטוח הלאומי קובע שלא יהיה אדם זכאי
לדמי אבטלה בעד תקופה שהוא זכאי ,בין היתר ,לדמי חופשה שנתית המשתלמים לפי חוק חופשה שנתית או לפי הסכם
קיבוצי או חוזה עבודה .כלומר ,תשלום לעובד בעד ימי חופשה בתקופה שהעובד זכאי לדמי אבטלה ,שולל את הזכאות
לדמי אבטלה.
רישום בלשכת שירות התעסוקה (לשכת התעסוקה)  -תנאי בסיסי לזכאות לדמי אבטלה הוא רישום בלשכת התעסוקה
כדי לדרוש עבודה ולהיות זמין לקבל כל "עבודה מתאימה" .ככל שלשכת התעסוקה לא מוצאת עבודה ,הביטוח הלאומי
משלם דמי אבטלה ,כפוף ליתר תנאי הזכאות .אם לשכת העבודה מוצאת עבודה למובטל ,היא מפנה אותו טלפונית או
מזמנת אותו ללשכה .המובטל אמור להיות זמין לעבודה במשך כל התקופה.
מספר ימי האבטלה במשך החודש  -המידע על מספר הימים שבהם המובטל היה רשום כדורש עבודה בלשכת התעסוקה
בכל חודש מגיע למוסד לביטוח לאומי ישירות מלשכת התעסוקה .לכן ,כל מובטל חייב לדווח ללשכת התעסוקה על
הפסקת עבודה ועל החזרה לעבודה ,כדי שלשכת התעסוקה לא תעביר למוסד לביטוח לאומי אישורים שגויים.
תחילת תקופת האבטלה  -יום האבטלה הראשון שבו התמלאו כל התנאים לזכאות לדמי אבטלה.
התאריך הקובע  -לפי סעיף  158לחוק הביטוח הלאומי ,התאריך הקובע הוא ה 1-בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה,
ובלבד שחלפו  12חודשים לפחות מה 1-בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה הקודמת (למעט חריג ,כמפורט בחוק).
תקופת אבטלה /שנת אבטלה /שנת זכאות  12 -חודשים רצופים שלאחר התאריך הקובע .לא נדרשת ממובטל תקופת
אכשרה נוספת במשך  12חודשים שלאחר התאריך הקובע ,שלגביו השלים את תקופת האכשרה.
בחוק התכנית לסיוע כלכלי נוסף סעיף 179ד( )2לחוק הביטוח הלאומי  -במסגרת הוראת השעה  -לפיו ,מובטל שמיום
 1.3.2020ועד תום התקופה הקובעת הסתיימו  12החודשים מהתאריך הקובע שנקבע לגביו (הסתיימה שנת האבטלה שלו
בתוך התקופה הקובעת) ,ושולמו לו במהלכה דמי אבטלה (כלומר ,שולמו לו דמי אבטלה בתקופה שהחלה ביום 1.3.2020
ובתוך שנת האבטלה של המובטל) – אינו מגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה.
מובטל חוזר  -הכוונה למובטל שזו תביעה חוזרת שלו לדמי אבטלה .אם עברה שנה מיום ההתייצבות לראשונה בלשכת
התעסוקה והתנאים אינם מאפשרים הארכת התקופה לפי התוכנית לסיוע כלכלי ,תקופת הזכאות לימי אבטלה של
המובטל הסתיימה .ככל שהוא עדיין מובטל לאחר סיום שנת הזכאות ,עליו להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה .אם
יצבור תקופת אכשרה פעם נוספת ,יוכל להמשיך ולקבל דמי אבטלה.
הגדרת "התקופה הקובעת" בהתייחס לאורך התקופה  -התקופה שמיום  1.3.2020ועד  30.6.2021או עד תאריך מוקדם
יותר מיום  30 :30.6.2021ימים לאחר המועד שבו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה כי שיעור הבלתי מועסקים
החודשי בתקופת הקורונה פחת מ 7.5%-והודעה על כך פורסמה ברשומות .נמסר מהביטוח הלאומי כי הכוונה ל 30-ימים
לאחר ששר האוצר הכריז ברשומות כי שיעור האבטלה ירד מתחת ל.7.5%-

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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התקופה הקובעת היא התקופה שבה כל ההטבות בתכנית לסיוע כלכלי יהיו בתוקף (יכולה להיות הפחתה בדמי האבטלה
בשיעור של  10%למובטלים שסיימו את ימי האבטלה לפי זכאותם האישית).
הגדרת "שיעור הבלתי מועסקים החודשי בתקופת הקורונה"  -מספר הבלתי מועסקים בתוספת מספר המועסקים
הנעדרים זמנית מעבודה כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף הקורונה (כמו העובדים שנמצאים בחל"ת כפוי) ,מתוך
כוח העבודה ,לפי הפרסום החודשי בירחון סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
סיום שנת הזכאות  -הובהר מהביטוח הלאומי כי היות ששנת הזכאות מסתיימת בסוף החודש ולא בתחילת החודש –
והתקופה הקובעת מתחילה ביום  ,1.3.2020המועד הראשון שהביטוח הלאומי מאריך שנת זכאות מאז כניסת החוק
לתוקף ,בהתייחס לתקופה הקובעת ,הוא .31.3.2020
תמצית הארכת ימי האבטלה למובטלים לפי התוכנית לסיוע כלכלי (מבוסס על חוזר אבטלה מספר  1469של הביטוח
הלאומי מיום )2.8.2020
 .1מובטל ששנת הזכאות שלו מסתיימת ביום  31.3.2020ואילך ושולמו לו דמי אבטלה לפחות יום אחד בתקופה
הקובעת ,המוסד לביטוח לאומי יאריך את שנת האבטלה שלו עד תום התקופה הקובעת ,גם אם לא ניצל את מכסת
ימי האבטלה עד סוף שנת הזכאות ,והוא ימשיך לקבל דמי אבטלה.
 .2מובטל ששנת הזכאות שלו מסתיימת ביום  31.3.2020ואילך ,ניצל את מכסת ימי האבטלה לפני תחילת התקופה
הקובעת (לפני  )1.3.2020ועבודתו הופסקה במהלך התקופה הקובעת ובתוך שנת הזכאות ,המוסד לביטוח לאומי
יאריך לו את שנת הזכאות עד תום התקופה הקובעת והוא ימשיך לקבל דמי אבטלה.
 .3מובטל ששנת האבטלה שלו הסתיימה בחודשים ינואר או פברואר  2020וניצל את ימי האבטלה שלו בחודשים אלה,
המוסד לביטוח לאומי יאריך את שנת האבטלה שלו עד תום התקופה הקובעת .תשלום דמי האבטלה יהיה מיום
 ,1.7.2020כפוף לרישום בלשכת התעסוקה בחודש יולי .2020

.1למען הסר ספק ,מובטל ששנת האבטלה שלו הסתיימה בתקופה הקובעת ,ניצל את ימי האבטלה שלו בינואר או
בפברואר  ,2020ועבודתו הופסקה בתקופה הקובעת בתוך שנת הזכאות ,המוסד לביטוח לאומי יאריך לו את שנת
האבטלה עד תום התקופה הקובעת והוא יקבל תשלום ממועד הפסקת עבודתו (גם אם הפסקת העבודה הייתה לפני
יולי .)2020
הבהרות לפרסום בחוזר:
 .1כל מובטל שהתייצב בלשכת התעסוקה כדורש עבודה לראשונה עד חודש ינואר  - 2019סיים את שנת האבטלה עד
 .31.12.2019אם הופסקה עבודתו בשל משבר הקורונה – חייב להירשם בלשכת התעסוקה ולהגיש תביעה חדשה
לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי.
 .2כל מובטל שהתייצב בלשכת התעסוקה כדורש עבודה לראשונה בחודשים פברואר או מרץ  - 2019סיים את שנת
האבטלה שלו בחודשים ינואר או פברואר  ,2020בהתאמה .אם סיים את מכסת ימי האבטלה שלו עד סוף ( 2019לא
נשארו לו ימי אבטלה בחודשים ינואר או ינואר ופברואר  ,2020בהתאמה) ,והופסקה עבודתו בשל משבר הקורונה -
חייב להירשם בלשכת התעסוקה ולהגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי.
 .3מובטל שהתייצב לראשונה בלשכת התעסוקה כדורש עבודה בחודש פברואר  ,2019ניצל את ימי האבטלה שנותרו לו
בחודש ינואר  2020ולא חזר לעבוד בשל משבר הקורונה  -יקבל דמי אבטלה החל מיולי  2020כפוף לרישום בלשכת
התעסוקה בחודש יולי  ,2020ללא הגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה .אם לא נרשם בלשכת התעסוקה בחודש יולי
ונרשם בחודש אוגוסט  ,2020יקבל דמי אבטלה החל מחודש אוגוסט .2020
 .4מובטל שהתייצב לראשונה בלשכת התעסוקה כדורש עבודה בחודש מרץ  ,2019ניצל את יתרת ימי האבטלה שנותרו
לו בחודשים ינואר או פברואר  2020ולא חזר לעבוד בשל משבר הקורונה  -יקבל דמי אבטלה החל מיולי  2020כפוף
לרישום בלשכת התעסוקה בחודש יולי  ,2020ללא הגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה .אם לא נרשם בלשכת
התעסוקה בחודש יולי ונרשם בחודש אוגוסט  ,2020יקבל דמי אבטלה החל מחודש אוגוסט .2020
 .5מובטל שהתייצב לראשונה כדורש עבודה בלשכת התעסוקה החל מחודש אפריל  2019ואילך וקיבל דמי אבטלה החל
מיום ( 1.3.2020אפילו עבור יום אבטלה אחד)  -ימשיך לקבל דמי אבטלה ,ללא הגשת תביעה חדשה.
( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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 .6מובטל שהתייצב לראשונה כדורש עבודה בלשכת התעסוקה החל מחודש אפריל  2019ואילך ,סיים את ימי האבטלה
שלו עד סוף פברואר  ,2020אך הופסקה עבודתו החל מיום  1.3.2020ולפני שחלפו  12חודשים מההתייצבות
לראשונה (התאריך הקובע)  -ימשיך לקבל דמי אבטלה ללא הגשת תביעה חדשה (למשל ,הוצא לחל"ת כפוי ביום
.)15.3.2020
 .7מובטל שהתייצב לראשונה כדורש עבודה בלשכת התעסוקה החל מחודש אפריל  2019ואילך ,סיים את ימי האבטלה
שלו עד סוף פברואר  ,2020והופסקה עבודתו אחרי שחלפו  12חודשים מההתייצבות לראשונה (התאריך הקובע) -
חייב להירשם בלשכת התעסוקה ולהגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי.
סכום דמי האבטלה  -דמי האבטלה מחושבים כאחוז מממוצע השכר של המובטל בששת חודשי העבודה האחרונים
שלפני חודש ההתייצבות בלשכת התעסוקה ,בשתי מדרגות .כל עוד לא מוגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה לביטוח
הלאומי – סכום דמי האבטלה לא יחושב מחדש.
מדמי האבטלה המוסד לביטוח לאומי מנכה הכנסות מעבודה ,ממשלח יד ומקצבת פרישה מעבודה.
מובטלים שמקבלים פנסיה מוקדמת בסכום גבוה ,או מובטלים עם הכנסות גבוהות כעצמאי בתקופת הזכאות לדמי
אבטלה – ייתכן שלא יקבלו את דמי האבטלה בפועל בשל הקיזוזים.
לעניין זה :עובד שעבד במקביל בשני מקומות עבודה ופוטר או הוצא לחל"ת כפוי רק ממקום עבודה אחד ,יקבל דמי
אבטלה ,בניכוי המשכורת במקום העבודה שבו הוא ממשיך לעבוד או בניכוי ימי העבודה מימי האבטלה) .חישוב דמי
האבטלה ייעשה לפי המשכורת בשני מקומות העבודה.
דיווחי המעסיק והעובד בהפסקת עבודה ובחזרה לעבודה (כולל חל"ת ,פיטורים והתפטרות)
המעסיק מדווח למוסד לביטוח לאומי בקובץ המתאים על השינוי התעסוקתי של העובד (עדיף לאחר שהעובד הפסיק
לעבוד/חזר לעבוד בפועל ,כדי למנוע טעויות) .הדיווח של המעסיק מתעדכן באתר האישי של העובד ,כך שהעובד יכול
לראות את העדכון.
באחריות העובד לוודא שהמעמד התעסוקתי שלו מעודכן באתר לשכת התעסוקה ובאתר הביטוח הלאומי.
לעניין תיקוני טעויות יש הבהרות בהמשך המאמר.
מובטל שמקבל דמי אבטלה או מענק הסתגלות מיוחד יכול לדווח על כל שינוי במצבו התעסוקתי בטופס דיגיטלי
משוכלל באתר הביטוח הלאומי ,לפי גיל :עד גיל  67ומגיל  67ומעלה .יש פיצול באתר הביטוח הלאומי בין הדיווחים
המקוונים.
הדיווח למוסד לביטוח לאומי נעשה לפי התאריכים הבאים:
בהפסקת עבודה – הדיווח הוא על יום העבודה האחרון שלפני הפסקת העבודה.
בחזרה לעבודה – הדיווח הוא על יום העבודה הראשון לאחר החזרה לעבודה בפעם האחרונה.
הדיווח ללשכת התעסוקה  -המובטל שמקבל דמי אבטלה חייב לעדכן את המצב התעסוקתי שלו גם בלשכת התעסוקה.
לשכת התעסוקה פרסמה כי תהליך חידוש הרישום זהה לתהליך הרישום הראשוני .הפרטים מוצגים באתר האינטרנט
של לשכת התעסוקה והמובטל אמור להשלים את החסר .יש לשים לב שהמובטל מקבל מסרון או דואר אלקטרוני
המאשר כי הרישום הסתיים בהצלחה.
לשכת התעסוקה פרסמה אפשרות למעסיק לדווח על עובדים שהופסקה עבודתם (ל 50-עובדים ומעלה) ,בתנאים
המפורטים באתר לשכת התעסוקה.
הדיווח של העובד
בהפסקת העבודה לראשונה העובד מגיש את התביעה לדמי אבטלה/למענק הסתגלות מיוחד .כדי לקבל דמי אבטלה יש
גם להירשם בדחיפות בלשכת התעסוקה.
האחריות לדיווח על שינוי במצבו של העובד היא על העובד ,כי הוא מקבל את דמי האבטלה/מענק הסתגלות מיוחד
מהביטוח הלאומי ולכן הוא חייב לוודא שהמידע בלשכת התעסוקה ובמוסד לביטוח לאומי  -מעודכן.
( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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הטופס הדיגיטלי כולל דיווח לגבי כל מעסיק בנפרד ,כדלקמן:
המערכת מבקשת לעדכן על עבודה חדשה .לאחר מכן המערכת מפרטת את המעסיקים הקיימים במערכת ,כולל תאריכי
הפסקת עבודה אצל כל מעסיק ,סיבת הפסקת העבודה (למשל :חופשה ללא תשלום) ותאריכי חזרה לעבודה.
•

המובטל מתבקש לסמן את האפשרויות לגבי כל מעסיק:

•

אין שינוי בנתונים

•

חזרתי לעבודה

•

לא חזרתי לעבודה (כולל :המשך חל"ת/פיטורין/התפטרות)

•

חזרתי לעבודה אבל בהמשך פוטרתי

•

יצאתי לחל"ת

המובטל מתבקש לדווח על הסטטוס העדכני לגבי כל אחד מהמעסיקים ,בכמה שלבים (בכל מצב נפתח "חלון" חדש
לדיווח) .נניח המובטל סימן שפוטר – ייפתח "חלון" עם תאריך הפיטורין ,שהוא היום האחרון שבו שולם שכר בתום
ההודעה המוקדמת.
להלן ההסברים:
•

המובטל מדווח שהוא ממשיך להיות בחל"ת כאשר הוא מדווח על שינוי אצל מעסיק אחר ובהזדמנות הזאת מדווח
שהחל"ת שלו הוארך.

•

המובטל מדווח אם חזר לעבוד וממשיך לעבוד.

•

המובטל מדווח אם חזר לעבוד ובהמשך פוטר ,התפטר ,או יצא שוב לחל"ת.

•

המובטל מדווח אם פוטר.

•

המובטל מדווח אם התפטר.

•

המובטל מדווח בטופס הדיגיטלי אם לא חל שינוי במצבו אצל המעסיק ,בכל מקרה שהוא מעדכן מצב תעסוקתי
אצל מעסיק אחד או יותר ויש מעסיק שלא חל אצלו שינוי.

דגשים בדיווח של עובד שמקבל דמי אבטלה
עובד שהופסקה עבודתו מדווח על כל שינוי במצבו התעסוקתי אצל כל מעסיק בנפרד ,כדלקמן:
א .מוודא שהמצב התעסוקתי מעודכן באתר הביטוח הלאומי.
ב .ללשכת התעסוקה ,באמצעות אתר לשכת התעסוקה ,בהתאם להוראות.
המוסד לביטוח לאומי מסר כי הטופס הדיגיטלי אינו תומך בשלב זה בדיווח של מובטלים שמקבלים דמי אבטלה לפי
הכללים שבצו סיווג מבוטחים ,אך האפשרות הזאת נמצאת בפיתוח.
חשוב להדגיש כי העובד מדווח בטופס הדיגיטלי של הביטוח הלאומי רק כשיש שינוי במצבו התעסוקתי ,או כשהוא
מגלה אי התאמה.
אין צורך לדווח למוסד לביטוח לאומי כל עוד לא חל שינוי ,כולל על הארכת חל"ת .כשיש שינוי אצל מעסיק אחד (למשל,
הפסקת עבודה בשל הסגר) ,העובד מתבקש לבדוק ולעדכן את המידע לגבי כל מקומות העבודה.
ככלל ,בהמשך לעדכון המעמד בטופס הדיגיטלי ,רצוי לשלוח לביטוח הלאומי את המסמכים המפורטים להלן:
•

עובד שפוטר מצרף לדיווח הדיגיטלי את מכתב הפיטורים ,שכולל גם את ההודעה המוקדמת ,אם קיבל.

•

עובד שיוצא לחל"ת מצרף לדיווח הדיגיטלי את מכתב המעסיק על תקופת החל"ת הצפויה ,ככל שהעובד קיבל
מהמעסיק את המכתב.

( )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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עובד שמוצא עבודה חדשה בזמן שהוא מקבל דמי אבטלה ,מצרף לדיווח הדיגיטלי את תלושי המשכורת או מכתב ,כפי
שמוסבר בהמשך המאמר.
ככל שלא נפתח בטופס הדיגיטלי "חלון" להעלאת המסמכים ,אפשר להעביר את המסמכים דרך האתר האישי של
המובטל או באתר האינטרנט הכללי בלחיצה על העלאת מסמכים ובחירת נושא אבטלה .אפשר (אך פחות מומלץ) לשלוח
אותם בפקס למחלקת אבטלה בסניף.
כל מי שאינו מדווח בטופס הדיגיטלי על השינויים במצבו התעסוקתי ,מדווח למוסד לביטוח לאומי דרך האתר או בפקס,
ומצרף אישורים על השינוי במצב התעסוקתי (יש יתרון בדיווח מקוון כי העדכון נעשה אוטומטית).
הדיווח של המעסיק
המעסיק אמור לדווח למוסד לביטוח לאומי על השינויים במצבו התעסוקתי של העובד באמצעות שני קבצים עיקריים:
קובץ הפסקת עבודה וקובץ סיום/ביטול חל"ת.
כשעובד מגיש תביעה לדמי אבטלה – המעסיק משדר טופס  100וקובץ הפסקת עבודה למוסד לביטוח לאומי.
המוסד לביטוח לאומי פרסם באתר האינטרנט וברשתות החברתיות הודעה למעסיקים עם הנחיות בנוגע לדיווח על
עובדים שהופסקה עבודתם.
דיווח טופס  100באמצעות מערכות השכר – WCF
המעסיק משדר טופסי  100ישירות מתוכנת השכר למוסד לביטוח לאומי עבור דמי אבטלה ועבור מענק הסתגלות מיוחד.
טופס  100כולל את תאריך תחילת העבודה של העובד אצל המעסיק.
כאשר הנתונים מטופס  100לא נקלטו נכון במוסד לביטוח לאומי ,שידור טופס  100פעם נוספת אמור לבטל את הטופס
הקודם.
המעסיק משדר טופס  100בעבור עובד שמגיש תביעה לדמי אבטלה (המעסיק אינו משדר פעם נוספת טופס  100בעבור
עובד שפטור מהגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה ,כמו במקרה של עובד שהוצא לחל"ת לראשונה בחודש מרץ 2020
ואילך ,קיבל דמי אבטלה ,חזר לעבוד והוצא שוב לחל"ת בחודש ספטמבר .)2020
אופן הדיווח על נתונים נוספים
 .1קובץ הפסקת עבודה  -דיווח על תאריך הפסקת עבודה וסיבת הפסקת העבודה של כל עובד בנפרד.
המעסיק מדווח בקובץ על כל עובד שעבודתו הופסקה לראשונה וגם על עובד שהיה בחל"ת ,חזר לעבוד והופסקה עבודתו
פעם נוספת (חל"ת נוסף ,פיטורים או התפטרות).
בקובץ הזה יש לרשום את התאריך של יום העבודה האחרון שלפני הפסקת העבודה ולא את היום הראשון של החל"ת
(אם מועד ההוצאה לחל"ת הוא יום ראשון ,יום הפסקת העבודה הוא לפי המוסכם אצל המעסיק ,כלומר ,בדרך כלל יום
חמישי או יום שישי).
הקובץ אינו כולל את משך החל"ת הצפוי .את המידע הזה המעסיק מוסר לעובד במכתב.
סיבת הפסקת העבודה יכולה להיות :יציאה לחל"ת ביוזמת המעסיק בשל משבר הקורונה או ביוזמת העובד ,פיטורים,
התפטרות ,פרישה לפנסיה וכדומה.
 .2קובץ ביטול/סיום חל"ת  -דיווח על עובדים שחזרו לעבודה ודווח קודם לכן שיצאו לחל"ת בעקבות משבר
הקורונה.
בקובץ הזה יש לרשום את היום הראשון שבו חזר העובד לעבודה (תאריך תחילת העבודה האחרון) ולא את תאריך סיום
החל"ת.
קובץ זה מופץ לתחום האבטלה לצורך ביטול התביעה לדמי אבטלה או הפסקת התשלום של דמי האבטלה.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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הדרכים לדווח על הקבצים  1עד  2לעיל
•

דיווח באמצעות לשכות שכר/מעסיקים מקושרים למערכת "קשרים עסקיים" B2B-וכן באמצעות כספות.

•

דיווח כל קובץ לעיל באמצעות "אתר התשלומים" על ידי מעסיק ( -אתר התשלומים/מעסיקים/שידור נתוני אבטלה
וחל"ת בחירום) .יש צורך בהזדהות באמצעות מזהה פנקס (במערכת ייצוג לקוחות ניתן לאחזר את המזהים עבור
המעסיקים).

•

דיווח מרוכז של כל קובץ לעיל בנפרד באמצעות "מערכת ייצוג לקוחות" ( -שידור קובצי אבטלה וחל"ת) .הודעת
עדכון מפורסמת במערכת ייצוג לקוחות .קבצים מרוכזים ניתן להכין במערכות :מיכפל ,טמל-שקלולית ,רווחית
ועוקץ .לקבלת הסבר יש להיכנס למערכת השכר .כל בית תוכנה פרסם דברי הסבר מפורטים .אין לפנות למוסד
לביטוח לאומי.

דיווח בטעות על תאריך חזרה לעבודה או על תאריך הפסקת עבודה
עובדים או מעסיקים מדווחים לפעמים בטעות על תאריכי חזרה לעבודה או תאריכי הפסקת עבודה שגויים .חשוב מאוד
להקפיד לדווח ללשכת התעסוקה ולמוסד לביטוח לאומי (עובד ומעסיק) על התאריכים המדויקים .כל דיווח משפיע על
זכאות העובד לדמי אבטלה/מענק הסתגלות מיוחד .תיקון המועד עלול ליצור חובות לעובד.
לכן תמיד רצוי שהמעסיק ידווח לביטוח הלאומי על השינוי במצב התעסוקתי של העובדים (הפסקת עבודה או חזרה
לעבודה) בשידור הקבצים הרלוונטיים ,ולאחר מכן העובד יבדוק באתר הביטוח הלאומי אם המידע לגביו מעודכן אצל
כל המעסיקים שהוא קשור אליהם .העדכון האחרון יקבע בעבור המוסד לביטוח לאומי ,בלי קשר מי דיווח עליו –
המעסיק או העובד.
העובד בלבד אחראי על עדכון השינויים באתר לשכת התעסוקה.
עובד שקיבל דמי אבטלה ביתר – יכול להחזיר את דמי האבטלה באתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי (חוב גמלת
יתר) או לפנות לוועדה לביטול חובות במוסד לביטוח לאומי.
העובד יכול לתקן ולעדכן את המועד הנכון של הפסקת העבודה או של החזרה לעבודה בטופס הדיגיטלי באתר הביטוח
הלאומי.
המעסיק מתקן דיווח כדלקמן:
•

תיקון דיווח של המעסיק על חזרה של עובד מחל"ת או על ביטול חל"ת – המעסיק מדווח את המועד הנכון של
החזרה לעבודה של העובד בקובץ סיום/ביטול חל"ת.

•

אם המעסיק דיווח בטעות שהעובד חזר לעבוד ,אך העובד עדיין בחל"ת – המעסיק מדווח בקובץ ביטול/סיום חל"ת
את תאריך התחלת העבודה הראשון אצלו .למשל ,עובד החל לעבוד אצל המעסיק ביום  ,1.1.2018הוצא לראשונה
לחל"ת כפוי ביום  15.3.2020וטרם הוחזר לעבודה .המעסיק בטעות דיווח בקובץ שהעובד חזר לעבודה ביום
 .1.5.2020כדי לתקן את הדיווח ,המעסיק משדר בקובץ כמועד חזרה לעבודה את התאריך ( 1.1.2018הסבר :רשום
כעת במוסד לביטוח לאומי שמאז  1.1.2018העובד יצא לחל"ת ביום  15.3.2020ולא שב לעבודה מאז .)15.3.2020

לאחר התיקון המעסיק אמור לבדוק שהטעות תוקנה וראוי שיודיע לעובד שתיקון הטעות במוסד לביטוח לאומי עלול
להשפיע על דמי האבטלה שמגיעים לו.
עובד שהופסקה עבודתו לראשונה (הוצא לחל"ת לראשונה ,או פוטר/התפטר ללא חל"ת)
ההסבר להלן נכון לעובד שמופסקת עבודתו לראשונה בתקופת הסגר ,למובטל חוזר שמגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה
וגם לעובד שהגיש בעבר תביעה לדמי אבטלה אך תביעתו נדחתה (למשל ,בשל חוסר בחודשי עבודה או שלא היו לו
מספיק ימים רצופים בחל"ת כפוי) .המוסד לביטוח לאומי יבדוק את הזכאות של העובד לדמי אבטלה.
העובד  -העובד נרשם בלשכת התעסוקה ומגיש תביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי (עדיף תביעה מקוונת).
עובד בגיל  67ומעלה מגיש בקשה למענק הסתגלות מיוחד בטופס  489רגיל או מקוון (המענק לגיל  67ומעלה אינו מותנה
ברישום בלשכת התעסוקה ודרישת עבודה של המובטל).
( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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המוסד לביטוח לאומי מסר כי החל מיום  ,1.7.2020רצוי שעובד שהוצא לחל"ת כפוי יצרף לתביעה לדמי אבטלה את
אישור המעסיק על תאריך ההוצאה לחל"ת ותקופת החל"ת הצפויה.
המעסיק  -בהפסקת עבודה לראשונה מיום  1.6.2020ואילך ,המעסיק משדר למוסד לביטוח לאומי טופס  100וגם קובץ
על הפסקת עבודה.
המעסיק אינו יכול לשדר נתונים רטרואקטיבית על עובד שהופסקה עבודתו עד  31.5.2020ולא דווח עליו עד יום זה.
אפשר לתת לעובד טופס  1514עבור התביעה לדמי אבטלה.
המוסד לביטוח לאומי מסר כי דיווח של המעסיק על יציאה לחל"ת/פיטורין/התפטרות בפעם הראשונה ,יכלול שידור
טופס ( 100הכולל תאריך תחילת עבודה ראשון אצל המעסיק) וכן שידור קובץ הפסקת עבודה הכולל סיבת הפסקת
העבודה ותאריך הפסקת העבודה (יום העבודה האחרון שבו עבד העובד).
לדוגמה ,על עובד שהחל לעבוד ביום  1.1.2018ויצא לחל"ת לראשונה ביום ( 13.9.2020יום העבודה האחרון לפני החל"ת)
 יש לשדר לגביו טופס  100הכולל תאריך תחילת העבודה הראשון וכן שידור קובץ הפסקת עבודה מתאריך 13.9.2020(עם ציון יום העבודה האחרון) וכולל סיבת הפסקת העבודה :יציאה לחל"ת.
ניכוי  5ימים ראשונים מדמי האבטלה רק פעם אחת  -סעיף 179ו לחוק הביטוח הלאומי
 5ימי אבטלה ראשונים (המכונים בביטוח הלאומי" :ימי אמתנה")  -על פי חוק הביטוח הלאומי ,בכל תקופה של 4
חודשים רצופים לא מביאים בחשבון לצורך תשלום דמי אבטלה  5ימי האבטלה הראשונים ,שתחילתם בתאריך הקובע
(הימים האלה משולמים למובטל בהמשך התקופה ,ככל שהתייצב בלשכת התעסוקה ולא נמצאה לו עבודה).
בהוראת שעה לפי חוק החירום ולאחר מכן בתכנית לסיוע כלכלי ,החל מהזכאות לדמי אבטלה לחודש יוני 2020
(שמשולמת בחודש יולי  )2020ועד תום התקופה הקובעת ,ימי האמתנה מנוכים רק בפעם הראשונה ,לפי התאריך הקובע
של התביעה לדמי אבטלה ,ולא יותר.
כלומר ,מובטל שהופחתו  5ימי אמתנה מדמי האבטלה שקיבל בחודש מרץ  2020ואילך ,לא יופחתו ימי אמתנה פעם
נוספת בתקופה הקובעת.
דוגמאות לניכוי ימי אמתנה בחודש האבטלה הראשון:
•

מי שנרשם לראשונה בלשכת התעסוקה ביום  15במרץ  ,2020נוכו ממנו  5ימי אבטלה ראשונים ,ולכן מספר ימי
האבטלה המירבי שלו בחודש מרץ הוא  .10בחודשים הבאים לא ינוכו ממנו ימי אמתנה פעם נוספת.

•

מי שנרשם לראשונה בלשכת התעסוקה ביום  1באפריל  ,2020נוכו ממנו  5ימי אבטלה ראשונים ,ולכן מספר ימי
האבטלה המירבי שלו בחודש אפריל הוא  .21בחודשים הבאים לא ינוכו ממנו ימי אמתנה פעם נוספת.

•

עובד שהופסקה עבודתו לראשונה בחודש ספטמבר  2020לתקופה רצופה של  14ימים בדיוק ,שעומד בתנאי הזכאות
לדמי אבטלה ,יקבל  9ימי אבטלה בלבד בחודש זה ( 14ימים בניכוי  5ימי אמתנה).

מובטל שמוצא עבודה זמנית בתקופת החל"ת אצל מעסיק אחר
מובטל שמוצא עבודה זמנית בתקופת האבטלה אצל מעסיק אחר (למשל ,עובד בחל"ת כפוי שמוצא עבודה חדשה כשליח
בתקופת הסגר) ,נוקט אחת משתי אפשרויות לדווח על העבודה הזו:
 .1המובטל מדווח למוסד לביטוח לאומי בטופס הדיגיטלי על תאריך התחלת העבודה ופרטי המעסיק החדש (שאינו
מופיע ברישומי הביטוח הלאומי) ,כולל מספר תיק ניכויים .בדרך כלל מדובר במשכורת חודשית.
המובטל שולח את תלוש המשכורת (או התלושים) למוסד לביטוח לאומי באמצעות אתר האינטרנט או בפקס (לפי
מספר הפקס במחלקת האבטלה בסניף) .המוסד לביטוח לאומי מנכה את המשכורת מדמי האבטלה.
 .2המובטל מדווח בכל חודש ללשכת התעסוקה על תאריכי הימים שבהם עבד באותו החודש ,ומבקש שלא ירשמו את
הימים שבהם עבד כימי אבטלה .בדרך כלל מדובר בעבודה יומית.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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לפי אתר הביטוח הלאומי :מי שעבד מספר ימים בודדים בחודש ,וההכנסה בהם הייתה נמוכה מדמי האבטלה ליום,
רשאי לבקש מלשכת התעסוקה שלא ירשמו לו ימי אבטלה בימים אלה .כך הוא יקבל דמי אבטלה רק בעבור הימים
שבהם הוא לא עבד ולא ינוכו מדמי האבטלה ההכנסות מעבודה.
ככל שהמבוטח בוחר לעדכן את לשכת התעסוקה בימי העבודה כדי שהם יעבירו למוסד לביטוח לאומי אישור אבטלה
עם פחות ימי אבטלה ,הוא יכול להעלות לאתר הביטוח הלאומי מכתב הסבר במקום את תלושי המשכורת.
מובטל שעובד  25ימים לפחות בעבודה שהחל לעבוד בה לאחר שהחל להיות מובטל ,ב 50%-משרה ובשכר יומי נמוך
מדמי האבטלה ליום ,יכול להגיש לביטוח הלאומי תביעה למענק למובטל העובד בשכר נמוך.
הארכת חל"ת
המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום  9.7.2020כי החל"ת מוארך באופן אוטומטי למובטלים ואין צורך לדווח על הארכת
החל"ת .ההודעה הזאת ממשיכה להיות בתוקף.
העובד  -ככל שהעובד מעדכן מצב תעסוקתי אצל מעסיק מסויים בטופס הדיגיטלי החדש ,באותה ההזדמנות הוא
מתבקש להצהיר שהוא ממשיך להיות בחל"ת אצל המעסיק הנוסף.
המעסיק  -המעסיק נותן לעובד מכתב על הארכת החל"ת ותקופת החל"ת הצפויה ואינו מדווח על הארכת החל"ת
למוסד לביטוח לאומי.
תנאי סף לזכאות לדמי אבטלה בזמן חל"ת (מספר ימי חל"ת ואי קבלת שכר)
סעיף 179ה לחוק הביטוח הלאומי קובע שלא ישולמו דמי אבטלה לעובד שהעסקתו הופסקה ביוזמת המעסיק בשל
הוצאתו לחל"ת ,אלא אם מתקיימים שני התנאים כדלקמן (כמובן שלצורך זכאות לדמי אבטלה חייבים להתקיים כל
התנאים המזכים בדמי אבטלה):
 .1העובד הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק החל מיום  ,1.8.2020לתקופת חל"ת רצופה של  14ימים לפחות
(ביציאה לחל"ת עד  31.7.2020נדרשו  30ימי חל"ת רצופים לפחות) .בספירת ימי החל"ת הרצופים נכללים גם ימי
שישי ,שבת וחגים.
את מספר ימי החל"ת ניתן לחשב בעזרת מחשבון שנמצא באתר הביטוח הלאומי (יש לציין במחשבון את היום הראשון
של החל"ת).
לדוגמה לפי המחשבון:
•

אם תאריך היציאה לחל"ת הוא יום חמישי ( 17.9.2020יום עבודה אחרון הוא יום רביעי  ,)16.9.2020כדי שתיבדק
הזכאות לדמי אבטלה (או למענק הסתגלות) יש להיות בחל"ת לפחות עד תאריך ( 30.9.2020כולל יום זה).

•

אם תאריך היציאה לחל"ת הוא יום שישי ( 18.9.2020יום עבודה אחרון הוא יום חמישי  ,)17.9.2020כדי שתיבדק
הזכאות לדמי אבטלה (או למענק הסתגלות) יש להיות בחל"ת לפחות עד תאריך ( 1.10.2020כולל יום זה).

 .2העובד אינו זכאי לשכר בתקופת החל"ת.
העובד אינו זכאי לשכר – הבהרות מאת המוסד לביטוח לאומי
•

ככל שהמעסיק מחזיר את העובד לעבוד אצלו ,אפילו למשרה חלקית או ליום עבודה אחד :העובד והמעסיק
מדווחים למוסד לביטוח לאומי (העובד מדווח גם ללשכת התעסוקה) והזכאות לתשלום דמי האבטלה תיבדק
במוסד לביטוח לאומי.

•

הטבות שכר ושכר נוסף כולל הגילום שלהם ,המשולמים בחודשים מלאים של החל"ת ,אינם משכורת ,ויש לייחס
אותם לחודש העבודה האחרון שלפני החל"ת .זאת ,על פי הוראות שהתקבלו מהביטוח הלאומי ועל פי הנהלים
הרגילים בשגרה (חוזר הביטוח הלאומי משנת .)2015

•

על פי תקנות הביטוח הלאומי בעניין פריסת שכר ,שכר נוסף המשולם לאחר תקופת החל"ת ,יש לפרוס לפי תקנות
הפריסה ,ללא החודשים שבהם העובד היה בחל"ת במשך חודש מלא (הפריסה נעשית רק בחודשים שבהם העובד
עבד ,אפילו יום עבודה אחד).

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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•

המוסד לביטוח לאומי מסר שלא לתבוע בשלב זה הפרשי דמי אבטלה בשל הטבות שכר ושכר נוסף בעבור עובדים
שהיו בחל"ת החל ממרץ  2020בזמן משבר הקורונה ,כיוון שבכוונתו לתקן את התקנות בהוראת שעה לתקופת
משבר הקורונה.

•

הדיווח ותשלום דמי הביטוח של המעסיק בטופס  613בעד החל"ת בחודשים המלאים נדחה ליום  15.12.2020לכל
העובדים בחל"ת מלא בחודשים אפריל ועד אוקטובר  .2020מעסיק שכל עובדיו יצאו לחל"ת חייב לדווח אי
העסקה.

•

הדיווח הרבעוני על פרטי העובדים שבחל"ת נדחה גם הוא לכל מעסיק שמעוניין בכך ליום ( 15.12.2020כדי
שכרטיסי העובדים לא יחויבו בסכום שעדיין לא שולם ולא ידוע אם ישתנה).

•

אין דחייה בשידור טופס  126חציוני  1-6/2020ובשידור טופס  126סופי לשנת  2019ולכן מעסיקים שלא שידרו את
הטופס מתבקשים לשדר אותו באופן מיידי כדי למנוע קביעות בהיעדר דיווח.

חזרה לעבודה מחל"ת
העובד
דווח ללשכת התעסוקה – העובד מדווח על הפסקת החל"ת או על ביטולו ,ועל החזרה לעבודה ,כדי שלשכת התעסוקה
לא תעביר למוסד לביטוח לאומי אישורי אבטלה שגויים.
לשכת התעסוקה פרסמה בקשר לדיווח על חזרה/תחילת עבודה ,כדלקמן:
 .1נדרש לדווח תחילת עבודה רק לאחר תחילת העבודה בפועל.
 .2בדיווח על חזרה לעבודה במשרה מלאה יופסק הדיווח לביטוח הלאומי החל ממועד תחילת העבודה.
 .3בדיווח על חזרה לעבודה במשרה חלקית ,ימשיכו לדווח על ימי האבטלה לביטוח הלאומי.
 .4אם המובטל החל לעבוד כעצמאי – אין לדווח ללשכת התעסוקה על תחילת העיסוק העצמאי .העדכון נעשה במוסד
לביטוח לאומי.
דיווח למוסד לביטוח לאומי – העובד מעדכן על החזרה לעבודה בטופס הדיגיטלי באתר הביטוח הלאומי (ככל שהמידע
לא עודכן על ידי המעסיק) .הטופס כולל אפשרות לדווח אם העובד חזר לעבוד וממשיך לעבוד.
חזרה לעבודה אצל המעסיק שהוציא לחל"ת ,אפילו למשרה חלקית או ליום עבודה אחד ,מפסיקה את הזכאות לדמי
האבטלה או שוללת את הזכאות לפי מספר הימים שבהם העובד היה בחל"ת כפוי.
מובטל שמסרב לחזור לעבודה אצל המעסיק שהוציא אותו לחל"ת ,אינו זכאי לקבל דמי אבטלה (הוא אינו דורש עבודה
ולכן אינו כלול בהגדרת מובטל).
המעסיק
המעסיק מדווח למוסד לביטוח לאומי על החזרה לעבודה של העובדים בקובץ ביטול/סיום חל"ת .המוסד לביטוח לאומי
מסר כי בחזרה לעבודה מתקופת חל"ת המעסיק מדווח את תאריך תחילת העבודה האחרון.
חל"ת חוזר  -הוצאת העובד לחל"ת פעם נוספת (כולל צו סיווג מבוטחים)
חובות העובד  -העובד מעדכן את התאריך שבו הוא חזר לעבוד ואת התאריך שבו הוא יצא שוב לחל"ת נוסף בטופס
הדיגיטלי (ככל שהמעסיק לא עדכן) .המערכת מבקשת לקבל מהעובד מידע על תאריך חזרה צפוי לעבודה ,אם העובד
יודע על תקופת החל"ת הצפויה .אמור להיפתח "חלון" שדרכו ניתן להעלות לאתר הביטוח הלאומי את המכתב של
המעסיק הכולל את תקופת החל"ת הצפויה.
בטופס הדיגיטלי העובד מעדכן את הסטטוס לגבי כל מעסיק ,כאשר יש כמה מעסיקים.
לדוגמה ,עובד שהוצא לחל"ת בחודש מרץ  ,2020חזר לעבוד והמעסיק הוציא אותו לחל"ת פעם נוספת בחודש ספטמבר
 ,2020יחדש את הרישום בלשכת התעסוקה ויבדוק באתר האישי במוסד לביטוח לאומי אם המידע לגבי מעודכן אצל כל
המעסיקים.
( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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ככל שהמידע לא מעודכן ,ידווח בטופס הדיגיטלי על מצבו התעסוקתי המעודכן אצל כל המעסיקים שלו .לדוגמה ,לגבי
המעסיק שהוציא אותו לחל"ת פעם נוספת ידווח שיצא לחל"ת נוסף מהמעסיק הספציפי וחזר להיות מובטל.
המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום  7.7.2020כי מי שהוצא לחל"ת חוזר בשנת האבטלה ,חייב לחזור ולהירשם בלשכת
התעסוקה ולשלוח למחלקת האבטלה באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי מכתב מהמעסיק הכולל את
תקופת החל"ת הצפויה .אין צורך להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה.
על פי הפרסום ביום  ,7.7.2020מי שעבד בשני מקומות עבודה ,הוצא לחל"ת משני מקומות העבודה ,חזר לעבודה באחד
מהמקומות ושוב הוצא לחל"ת ,שולח דרך אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי את המכתב מהמעסיק הכולל את תקופת
החל"ת הצפויה .אין צורך להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה.
מי שעבד בשני מקומות עבודה ,הוצא לחל"ת ממקום אחד ולאחר מכן הוצא לחל"ת גם מהמקום השני ,שולח למחלקת
אבטלה באמצעות האתר מכתב מהמעסיק השני הכולל את תקופת החל"ת הצפויה .אין צורך להגיש תביעה חדשה לדמי
אבטלה.
צו סיווג מבוטחים  -ההנחיות לעיל חלות גם על מבוטחים שמנכים מהם דמי ביטוח כעובדים שכירים לפי צו סיווג
מבוטחים .מובטלים שמקבלים דמי אבטלה לפי צו סיווג מבוטחים  -אינם מעדכנים את המעמד בשלב זה בטופס
הדיגיטלי (נמצא בפיתוח).
כלומר ,אם העובדים לפי הצו הוצאו שוב לחל"ת ,עליהם לשלוח למחלקת אבטלה באמצעות אתר האינטרנט של המוסד
לביטוח לאומי (או בפקס) ,הצהרה על יציאה נוספת לחל"ת (במקום אישור מעסיק) .למשל ,טופס  1516להצהרה של
אמן/שחקן התובע דמי אבטלה.
חובות המעסיק  -המעסיק נותן לעובד מכתב הודעה על תקופת החל"ת הנוסף ומשדר למוסד לביטוח לאומי קובץ
הפסקת העבודה שכולל מועד הפסקת העבודה וסיבת הפסקת העבודה (חל"ת) .אם אין דיווח על החזרה מהחל"ת
הקודם המעסיק אינו יכול לשדר קובץ הפסקת עבודה בעבור החל"ת החדש.
המוסד לביטוח לאומי מסר כי דיווח של המעסיק על עובד שיצא לחל"ת בפעם השנייה ואילך יתבצע באמצעות שידור
קובץ הפסקת עבודה ,שכולל את הסיבה להפסקת העבודה ואת תאריך הפסקת העבודה של יום העבודה האחרון.
לדוגמה ,עובד שיצא לחל"ת ראשון ביום  ,15.3.2020קיבל דמי אבטלה ,חזר לעבודה ביום  1.5.2020ויצא שוב לחל"ת
בחודש ספטמבר  – 2020המעסיק ידווח בקובץ הפסקת עבודה על הפסקת העבודה מהיום האחרון שבו העובד עבד
בחודש ספטמבר  2020ואת סיבת הפסקת העבודה :חל"ת.
במקרה כזה אין לדווח בשדה של תחילת העבודה – להשאיר אותו ריק.
ההודעה שהעובד מקבל מהמוסד לביטוח לאומי לאחר החזרה מהחל"ת
הביטוח הלאומי מודיע למובטל בכתב על שנת האבטלה הכוללת שלו (למשל 1.3.2020 ,ועד  28.2.2021למי שהרישום שלו
בלשכת התעסוקה לראשונה היה בחודש מרץ  .)2020כשהעובד חוזר לעבודה בתום החל"ת הוא מקבל הודעה שהזכאות
שלו לדמי אבטלה מבוטלת מהיום שבו חזר לעבודה ועד סיום שנת האבטלה ,כי זה המידע שיש בידי הביטוח הלאומי
באותו הזמן.
לדוגמה ,המובטל היה בחל"ת לראשונה מיום  15.3.2020ועד יום  .26.4.2020החל מיום ( 27.4.2020יום העבודה הראשון)
ועד סיום שנת האבטלה הוא אינו זכאי יותר לדמי אבטלה כי הוא עובד.
אם עבודתו מופסקת פעם נוספת בחודש ספטמבר  ,2020עליו להודיע על הפסקת העבודה ללשכת התעסוקה ולביטוח
הלאומי (רצוי בטופס הדיגיטלי) .אין צורך להגיש תביעה לדמי אבטלה לביטוח הלאומי.
פיטורי עובד לאחר חל"ת כפוי
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,התשס"א - 2001-לפי סעיף  2לחוק הודעה מוקדמת ,המעסיק שמפטר את
העובד וגם העובד שמתפטר חייבים לתת הודעה מוקדמת בכתב .יש לציין בהודעה את יום הוצאת ההודעה ואת יום
הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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לפי סעיפים  3ו 4-לחוק זה ,כל פיטורים או התפטרות מחייבים מתן הודעה מוקדמת ,החל מיום אחד ועד חודש ימים,
לפי פרק הזמן שבו הועסק העובד.
אם יחסי העבודה נותקו מיד ביוזמת המעסיק ,המעסיק אמור לשלם על פי החוק פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת
(חלף הודעה מוקדמת).
שלילת דמי אבטלה בתקופת ההודעה המוקדמת  -תקופת ההודעה המוקדמת או התקופה שבעדה שולם הפיצוי בשל אי
מתן הודעה מוקדמת שוללים זכאות לדמי אבטלה ,בהתאם לצו הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) (תשלום הבא כפיצוי
על הפסד שכר) ,התשמ"א.1981-
העובד מוסר למוסד לביטוח לאומי מידע על תקופת ההודעה המוקדמת (כולל אם קיבל פיצוי בשל אי מתן הודעה
מוקדמת) לצורך שלילת הזכאות לדמי אבטלה.
כשיש ריבוי מעסיקים ,המוסד לביטוח לאומי מסר כי לא ישלול את הזכאות לדמי אבטלה של העובד שפוטר ממעסיק
אחד (או יותר ,אך לא פוטר מכל המעסיקים) ,אלא ינכה את סכום ההודעה המוקדמת מדמי האבטלה .העובד אמור
להעביר למוסד לביטוח לאומי את האישור מהמעסיק על סכום ההודעה המוקדמת.
תשלום דמי ביטוח בשל פיצויים ובשל ההודעה המוקדמת  -חוזר מעסיקים  1479מיום  21.2.2019מפרט את המצבים
שבהם תשלומים סבירים המשולמים לעובד תוך כדי ועקב ניתוק מוחלט של יחסי העבודה פטורים מתשלום דמי
הביטוח (כמו למשל פיצויי פיטורים סבירים ופדיון חופשה).
תשלום פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת לפי החוק חייב בתשלום דמי ביטוח (חלק עובד וחלק מעסיק) ,ויש לייחס
אותו לתקופה שבעדה שולם.
התפטרות מסיבה מוצדקת/לא מוצדקת  -לעובד שמתפטר ללא סיבה מוצדקת יש  90ימי שלילה של דמי אבטלה ,למעט
במקרים חריגים של ריבוי מעסיקים לאותו העובד ,כשהעובד התפטר רק מחלק מהעבודות (המוסד לביטוח לאומי
מפחית את סכום ההודעה המוקדמת מדמי האבטלה).
סיבה מוצדקת להתפטרות שאינה שוללת דמי אבטלה היא ,למשל ,הרעת תנאים (פסק דין לדוגמה בבית הדין הארצי
לעבודה :מיום  21.2.2005בעניין גליה פיליפוביץ).
המוסד לביטוח לאומי פרסם באתר האינטרנט ,שעובד שהתפטר ממקום עבודה אחד כדי להתחיל עבודה במקום חדש,
אך המעסיק החדש הפסיק את הפעילות ,ויש לעובד הסכם עבודה עם המעסיק החדש – יראו את ההתפטרות כהתפטרות
מוצדקת וניתן יהיה לבחון את הזכאות לדמי אבטלה בלי לחכות  90ימים.
חובות עובד שלא חזר לעבוד לאחר חל"ת כפוי  -כאשר העובד מפוטר או מתפטר לאחר תקופה של חל"ת כפוי ,העובד
מדווח ללשכת התעסוקה ולמוסד לביטוח לאומי על שני תאריכים:
 .1תאריך החזרה לעבודה בסיום החל"ת (לא ניתן לדווח בטופס הדיגיטלי על תאריך עתידי בשדה זה).
 .2תאריך הפיטורים (ניתוק יחסי העבודה) או הפסקת העבודה בשל הפיטורים (בטופס הדיגיטלי הוא היום האחרון
שבו שולם לעובד שכר ,בתום ההודעה המוקדמת .תאריך זה יכול להיות תאריך עתידי).
הפער בין שני התאריכים נובע מימי העבודה לצורך עריכת שימוע ,למשל ,וימי ההודעה המוקדמת שהיו בפועל ,או ימים
שכלולים בפיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת חוקית .המוסד לביטוח לאומי מסר שעובד יכול לדווח שלא קיבל הודעה
מוקדמת.
חובות המעסיק  -כאשר העובד הוחזר לעבודה (הפסקת החל"ת) ,המעסיק משדר בקובץ ביטול/סיום חל"ת את תאריך
תחילת העבודה ,שהוא היום הראשון לחזרתו לעבודה .אם העובד פוטר/התפטר אחר כך ,המעסיק מדווח בקובץ הפסקת
עבודה על תאריך הפסקת העבודה וסיבת הפסקת העבודה (בשל פיטורים או התפטרות).
יש למעסיק שלוש אפשרויות לדווח בעת הפיטורים:
•

כאשר העובד פוטר ותקופת ההודעה המוקדמת ניתנה לעובד לפני ניתוק יחסי העבודה  -תאריך הפסקת העבודה
הוא היום האחרון של העבודה.

( )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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•

כאשר העובד פוטר והמעסיק משלם חלף הודעה מוקדמת (פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת)  -תאריך הפסקת
העבודה הוא היום האחרון שבעדו ניתן הפיצוי ,אך לא יותר מ 30-ימים לפי החוק.

•

כאשר העובד התפטר  -תאריך הפסקת העבודה הוא היום האחרון של העבודה.

הכותבת  -רואת חשבון ,בעלת פרקטיקה פרטית לייעוץ ,לייצוג ,למיצוי זכויות ולהכשרה בתחומי הביטוח הלאומי
למעסיקים ,לעצמאים וליחידים ולמתן פתרונות לפי חוק הביטוח הלאומי .בין תפקידיה הציבוריים :חברת נשיאות
לשכת רואי חשבון ,יו"ר ועדת הקשר של לשכת רואי חשבון עם המוסד לביטוח לאומי ונציגת הלשכה בכנסת בנושא
זה.
הנוסח המובא לעיל אינו מחליף את החקיקה ,את התקדימים מפסקי הדין או את הנוסח המלא של פרסומי הביטוח
הלאומי ,אלא בא להסב את תשומת הלב לאמור בהם.
כל המידע המוצג במאמר הוא מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת או המלצה לנקיטת הליכים או
להימנעות מהם .הכותבת אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל
פעולה המסתמכת על המידע האמור.
אין להעתיק ממאמר זה ללא אישור מראש מהכותבת .כל הזכויות שמורות © ט.ל.ח.

מיסוי מקרקעין
התקופה בין  1.3.2020ועד  1.10.2020לא תחשב במניין  18החודשים
למכירת דירה ישנה בעת רכישת דירה חדשה
מליאת הכנסת אישרה אתמול ( )20.7.2020בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להארכת תקופות ודחיית מועדים
בענייני הליכי מס ,ובכלל זה נקבע כי רוכשי דירות מגורים ,אשר היו אמורים למכור את דירתם בתוך  18החודשים מיום
רכישת הדירה החדשה ,כדי ליהנות משיעורי מס רכישה מופחתים ב"רכישת דירה יחידה" ,והמועד האחרון למכירת
הדירה "הישנה" הסתיימה בתקופה שבין  1.3.20עד ה ,1.10.20-התקופה האמורה לא תילקח בחשבון.
החוק קובע גם כי התקופה האמורה לא תילקח בחשבון לגבי מי שהיה עליו למכור את דירתו הישנה תוך תקופה של 18
חודשים ממועד רכישת הדירה הנוספת ,על מנת ליהנות מפטור ממס על מכירת הדירה הישנה.
נזכיר כי בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין ,מי שרכש דירה חדשה לפני שמכר את הדירה הישנה ,יהיה זכאי
למדרגות מס רכישה של "דירה יחידה" בעת רכישת הדירה החדשה ולפטור ממס שבח במכירת הדירה הישנה ,אם ימכור
את דירתו הישנה במועדים שנקבעו בחוק ובכפוף ליתר התנאים .ובמסגרת החוק שאושר אמש במליאה התקופה שבין
 1.3.2020ועד  1.10.2020לא תחשב במניין התקופה לפטור .

הודעת רשות המסים יום 21.7.2020

ארנונה
הנחה בארנונה לעסקים
מאירה טולדו
ב –  16.9.2020בק"ת  8761פורסמו תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס'  ,)4התש"ף 2020-בגדרן
של התקנות נקבעו תנאים לעסקים שונים שעל פיהם יזכו להקלה בשיעור של  95%מסך חיוב הארנונה.
( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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מס ערך מוסף
מענק קורונה בגין השתתפות בהוצאות קבועות עבור
המדווחים למע"מ על בסיס מזומן
ב 28.6.2020-אישרה הממשלה (החלטת ממשלה מס'  )152את החלטת שר האוצר ,ישראל כ"ץ ,ותיקנה את החלטתה
הקודמת בנוגע למענקי הסיוע לעסקים עבור השתתפות בהוצאות קבועות .התיקון מאפשר לעוסקים המדווחים על בסיס
מזומן ,שהפגיעה הכלכלית בעסק שלהם בשל התפשטות נגיף הקורונה וההגבלות במשק ,באה לידי ביטוי בחודשים מאי
ויוני ( 2020בשל שיטת "שוטף פלוס") ,לבחור בין שני מסלולים לקבלת המענק:
●

מסלול מיידי – חישוב ירידת המחזורים בחודשים מרץ-אפריל  2020בהשוואה למרץ-אפריל .2019

●

מסלול מאוחר  -חישוב ירידת המחזורים בחודשים מרץ עד יוני  2020בהשוואה למרץ עד יוני  .2019המענק יחושב
לפי המחזורים בארבעת החודשים מחולק ב.2-

בהתאם להחלטת הממשלה ,עוסקים יוכלו לבחור במסלול המאוחר אם הם מתחייבים במס עם קבלת התמורה,
ומקבלים את עיקר התקבולים השוטפים לעסקם למעלה מ 30-ימים מיום ביצוע העסקה .תנאי נוסף לזכאות לפי מסלול
זה קובע כי ירידת המחזורים בחודשים מרץ ואפריל  2020לעומת התקופה המקבילה אשתקד אינה עולה על  60%וכן
הגשת הדוחות התקופתיים למע"מ לחודשים מאי יוני  ,2020המוגשים בימים אלו.
רשות המסים פתחה ביום  19.7.2020את האפשרות להגיש בקשות למענק לעסקים עבור השתתפות בהוצאות קבועות
לטובת בעלי עסקים המדווחים למע"מ על בסיס מזומן .חישוב ירידת המחזורים עבור עסקים אלה יתבסס על ירידת
המחזורים בחודשים מרץ עד יוני  2020בהשוואה לחודשים אלו אשתקד .בשלב זה ,נפתחה האפשרות לעוסקים שטרם
הגישו בקשה למענק.
●

הגשת הבקשות במסלול המאוחר תתאפשר עד ל -.15.11.2020-במקום עד ( 15.9.2020הארכה הנוספת פורסמה
באתר רשות המסים ביום )16.9.2020

●

הארכה מתייחסת לבקשות למענק בשני המסלולים :במסלול המיידי ובמסלול המאוחר ,קרי גם במסלול בו
נבחנת ירידת המחזורים בחודשים מרץ-אפריל  2020וגם במסלול ,המתאים לעוסקים המדווחים למע"מ על בסיס
מזומן ,בו נבחנת ירידת המחזורים בחודשים מרץ-יוני .2020

●

החל מ 14.8.2020-העוסקים יכלו לבחור את המסלול המועדף עליהם ולא לשנות את בחירתם.

הודעת רשות המסים מיום  ,19.07.2020הודעה על הארכת מועד הגשת הבקשה פורסמה ביום .16.9.2020

הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים
.1

על 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.

.2

על 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.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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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

בעקבות משבר הקורונה  -הכרה בהעתק חשבונית
בגין עסקה שבוצעה – עד ל 31/12/2020 -
ביום כ"ט אדר תש"ף  25/3/2020פורסמה החלטת מיסוי מספר  6782/20שכותרתה "הקלה לשעת חירום – הכרה
בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה החל מיום ה' אדר תש"ף  1/3/2020ועד ליום ח' סיוון תש"ף ( 31/5/2020להלן –
"תקופת ההקלה").
החלטת 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 ניתנה לתקופה מוגבלת לנוכח הקושי שנוצר בעקבות משבר הקורונה.
יחד עם זאת ,לאור ההגבלות הקיימות בשל התמשכות משבר הקורונה ,הוחלט להאריך את תקופת ההקלה ,בכפוף
לתנאים המפורטים בהחלטת המיסוי ,עד ליום ט"ז טבת תשפ"א .31/12/2020

הודעת רשות המסים מיום 15/9/2020

לא יחול מע"מ על מענק הסיוע לעסקים בשל
השתתפות בהוצאות קבועות  -פעימה שלישית
ביום  22.6.2020אושרה בכנסת בקשת שר האוצר ,ישראל כ"ץ ורשות המסים לתקן את תקנה  3לתקנות מע"מ ,כך
שיקבע כי מענק הסיוע לעסקים בשל השתתפות בהוצאות קבועות ,לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק הזכאי
למענק ולכן לא יחול לגביו מע"מ .התיקון קובע כי המענק לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק ולא יחול לגביו
מע"מ .התיקון המוצע הוא בהוראת שעה מ 12.5.2020-ועד ל.31.12.2021 -
החלטת הממשלה מס'  5015קבעה את המענק לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של
התפשטות נגיף הקורונה .סעיף (12א) לחוק מע"מ קובע כי תרומה ,תמיכה או סיוע אחר שיקבל עוסק ייחשבו כחלק
ממחיר עסקאותיו .יחד עם זאת ,נקבע כי הוראה זו לא תחול על סוגי תקבולים שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים
של הכנסת.
רשות המסים הודיעה כי עוסקים שכבר הוציאו חשבונית בגין קבלת המענק ,יהיו רשאים להוציא הודעת זיכוי ולדווח
בדוח התקופתי בהתאם.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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כללי  -ריכוז מאמרים ופרשנויות
מס הכנסה
פשרה עם פקיד השומה בעניין חיובי שווי רכב צמוד
עו"ד רו"ח רמי אריה
בימים אלו מתקיים מהלך מרוכז של פקידי השומה לביקורת ניכויים בכל העסקים שניהלו יומן רכב ,וערכו שווי רכב
צמוד יחסי לעובדיהם לפי יחסיות הנסיעות הפרטיות לעומת כלל נסיעות הרכב ,ולא לפי שווי הרכב המלא לפי תקנות
מס הכנסה .אלא שמסתבר כי ניתן להגיע לפשרה בחיוב זה.
הפתרון לחיוב מס מופחת בגין שווי רכב צמוד לבעלי שליטה ,המקובל גם על רשות המיסים ,הוא לייחס את הוצאות
הרכב לבעלי השליטה ,ולחייב אותם במס דיווידנדים ,במקום במס שולי על הפרשי השווי .זהו פתרון טוב במיוחד
לחברות שיש להן הפסדים וכן במקרים מסוימים נוספים.
כך עולה מפסק הדין אשר ניתן בבית הדין האזורי לעבודה בעניין חברת א.טירר (ב"ל  ,19447-06-17א .טירר חברת עורכי
דין נ' המוסד לביטוח לאומי ,ניתן ביום .)1.9.2020
פסק הדין עוסק בחברת עורכי דין ,אשר לגביה החלו בשנת  2015הליכי ביקורת ניכויים ,הן מצד פקיד השומה והן מצד
המוסד לביטוח לאומי.
מתוך האמור בפסק הדין עולה כי בשנת  2016נחתמו הסכמי שומה בין החברה לבין פקיד השומה ,והוסכם בהם כי
הוצאות אחזקת רכב שנרשמו בספרי החברה ,ייחשבו משיכות דיווידנדים לבעלי המניות ,ובהתאם יחויבו במס
דיווידנדים.
לאחר החתימה על הסכמי השומה ,הגישה החברה השגה מתוקנת למוסד לביטוח לאומי ,ובה טענה כי הסכום אשר
במחלוקת סווג כדיווידנד על ידי פקיד השומה במסגרת הסכם שומות ,ולכן הוא אינו חייב בתשלום דמי ביטוח.
השגה זו הגיעה להכרעת בית הדין האזורי לעבודה ונתקבלה על ידו ,ונקבע כי בעניין קביעת שומת ניכויים על ידו ,המוסד
לביטוח לאומי כפוף לחלוטין לקביעות של פקיד השומה.
בשולי פסק הדין אנו למדים כי פקיד השומה הסכים להגיע לפשרה עם חברת טירר ,לפיה בעלי השליטה בחברה ,אשר
החזיקו ברכב צמוד של החברה ,לא יחויבו בשווי רכב צמוד לפי תקנות מס הכנסה ,אלא יערך הסדר פשרה לפיו הוצאות
הרכב לא יוכרו בחברה ,והן ייוחסו למשיכות בעלי השליטה ויחויבו במס דיווידנדים בלבד בשיעור של  30%במקום במס
שולי מלא בשיעור .50%
אמנם המשמעות היא כי אי ההכרה בהוצאות הרכב תחויב במס גם במישור החברה כהוצאות לא מוכרות ,אך בתנאים
מסוימים ,בעיקר אצל חברות מפסידות ו/או מטעמים של פטור מחיוב דמי ביטוח לאומי וגילום שלהם על ידי פקיד
השומה ,יש לכך כדאיות מיסויית ,שכן ,הגדלת ההוצאות הלא מוכרות רק תפחית בהן את ההפסדים.
נראה כי בכך נתנה רשות המיסים חלופה נוספת לחיוב במס בגין שווי רכב צמוד על ידי בעלי שליטה ,שכדאי לבחון אותה
וליישם אותה בתנאים הנכונים.

הכותב  -עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי ,בעל משרד לדיני מסים ,חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל ,מרצה
בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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קנייה ,שיפוץ ומכירת בית בתוך חמש שנים – חייבת במס הכנסה
עו"ד רו"ח רמי אריה
בניזרי עוסק בתחום אחזקת בתים פרטיים ודירות יוקרה .ביום  9.1.2007רכש בניזרי בית פרטי בהרצליה ,בעלות של כ-
 3.8מיליון ש"ח .בתקופה שבין יולי  2008לספטמבר  ,2010ביצע בניזרי עבודות שיפוץ והשבחה בנכס בעלות של כ2.2-
מיליון ש"ח .ביום  ,11.10.2011מכר את זכויותיו בנכס תמורת כ 11.5-מיליון ש"ח.
פקיד השומה קבע כי הרווח אשר נוצר ממכירת הנכס הוא הכנסה פירותית חייבת במס הכנסה ,לפי סעיף  )1(2לפקודה,
בשל היותה הכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי .סכום הרווח ממכירת הנכס ,בסך של כ 5.3-מיליון ש"ח ,הוסף
להכנסה החייבת במס של בניזרי בשנת  .2011לשיטת פקיד השומה אין מדובר ברווח הוני מהשקעה בזכות במקרקעין
הנתון למיסוי לפי חוק מיסוי מקרקעין.
לטענת בניזרי ,הוא רכש את הנכס כדי להתגורר בו עם משפחתו .זאת ,לאחר שביום  14.5.2008הוא מכר את דירת
מגוריו בירושלים תמורת  900,000ש"ח .כוונתו הייתה לעבור לאזור המרכז ,ולא עמדה מאחורי עסקת רכישת הנכס כל
כוונה עסקית .ואולם ,סיבות שונות מנעו ממנו לעבור להתגורר בנכס ,כך שלבסוף החליט למכור אותו.
בפסיקה נקבע כי "עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי" היא עסקה מסחרית בודדת אשר אינה בתחום עיסוקו הקבוע
והסדיר של הנישום ,אשר בדרך כלל מעורבות הנישום בה חד פעמית (ע"א  ,1834/07חיים קרן נ' פקיד שומה גוש דן).
כדי לבחון אם מדובר בעסקה כזו ,יש להיעזר במבחנים שהותוו בפסיקה ומטרתם לבחון אם הכנסה מסוימת היא
הכנסה "הונית" או "פירותית" (ע"א  ,9187/06רפאל מגיד נ' פקיד שומה פתח תקוה ,ניתן ביום .)16.3.2009
כוונתו הסובייקטיבית של הנישום אינה משמשת מצפן לצורך ההכרעה בשאלה האם מדובר בהכנסה "פירותית" או
"הונית") ע"א  ,836/12פקיד שומה ירושלים  3נ' הדר מזרחי ,ניתן ביום .)21.10.2013
בית המשפט סקר את מבחני העזר ויישם אותם בענייננו ,כדלקמן:
 .1מבחן אופי הנכס  -ייבדק טיבו ואופיו של הנכס כנכס השקעתי לטווח ארוך או כנכס למסחר שוטף .בענייננו ,מדובר
בבית פרטי ,נכס מקרקעין שלפי אופיו מוחזק בדרך כלל לטווח ארוך לצורכי השקעה.
 .2מבחן תדירות העסקאות  -מספר רב של פעולות דומות באותו סוג של נכס עשוי להוכיח את טיבה המסחרי
ו"הפירותי" של העסקה .כשעסקינן במקרקעין ,תידרש תדירות נמוכה יותר של עסקאות מאשר פעולות של קנייה
ומכירה של נכסים סחירים יותר.
בענייננו ,בניזרי ביצע פעולה אחת בלבד של מכירת מקרקעין שפקיד השומה טוען שהיא בעלת אופי מסחרי .אמנם
בניזרי מכר קודם לכן את דירת מגוריו בירושלים ,אך אין מחלוקת שעסקה זו אינה מסחרית .מבחן תדירות
העסקאות אינו מצביע אם כן על היותה של העסקה פירותית.
 .3מבחן ההיקף הכספי  -ככל שהיקף העסקאות רב יותר ,בייחוד ביחס להיקף מקורות ההכנסה של הנישום ,עשוי
הדבר ללמד על אופי עסקי של הפעילות.
בענייננו ,ההיקף הכספי של העסקה גבוה .בניזרי רכש את הנכס בסך של כ 3.7-מיליון ש"ח ,השביח תמורת 2.2
מיליון ש"ח ומכר אותו תמורת  11.5מיליון ש"ח .ההיקף הוא משמעותי גם ביחס להכנסות של בניזרי ואשתו בשנים
שקדמו לרכישת הנכס.
 .4תקופת ההחזקה  -ככל שהתקופה קצרה יותר ,כך גוברת הנטייה לראות בהכנסה הנובעת ממכירתו הכנסה
פירותית .בענייננו ,בניזרי החזיק בנכס כחמ ש שנים .תקופת זו אינה תקופה ארוכה במונחי נכסי מקרקעין ,אך גם
אינה קצרה .מבחן זה אינו יכול להטות את הכף לעבר אחת מעמדות הצדדים.
 .5קיומו של מנגנון ופעילות קבועים ונמשכים  -כגון משרד ,צוות ,הנהלת חשבונות ,שיווק וכיו"ב .בענייננו ,מדובר
בעסקה חד פעמית ,כך שמבחן זה פחות רלוונטי.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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 .6אופן המימון  -מימון העסקה מתוך הון עצמי ללא סיוע פיננסי ,יעיד על עסקה הונית לצורכי השקעה .לעומת זאת,
בענייננו ,בניזרי לקח את ההלוואה הראשונה לעשר שנים בלבד בהלוואת "בלון" ,כשפירעון קרן ההלוואה נדחתה
לתום התקופה .ככלל ,שיטת מימון זו אינה מתאימה למימון נכס למגורים ,אלא לרכישת נכס מסחרי.
 .7מבחן הידע והבקיאות – אם הנישום בקיא בתחום שבו נעשית העסקה ,הנטייה תהיה לראות בפעילותו פעילות
עסקית .הבקיאות אינה חייבת להיות של הנישום עצמו.
בענייננו ,נקבע כי לבניזרי הידע והבקיאות המובילים לסיווג העסקה כפירותית .בניזרי החזיק בעברו הרחוק במניות
בחברה קבלנית ,אמנם ,לא הוכחה מידת מעורבותו בניהול עסקי החברה ,אך הוא לא הפיג את הערפל סביב נושא
זה .כמו כן ,בניזרי עבד שנים בחברה קבלנית של גיסו .יתרה מזאת ,תחום עיסוקו העכשווי הוא באחזקת בתי
יוקרה.
נוסף על כך ,בניזרי הסתייע בגיסו ,קבלן בניין ,להוצאת העסקה לפועל ,קרי הסתייע בצד שלישי המחזיק בידע נרחב
בתחום העסקה.
 .8מבחן ההשבחה  -נישום המבצע בנכס פעולות שינוי והשבחה לקראת מכירתו ,ההנחה היא שהמטרה היא העלאת
ערכו וסחירותו של הנכס.
בענייננו ,בניזרי השביח את הנכס בצורה משמעותית .הגיש בקשה להיתר בנייה ושיפץ את הנכס .מבחן זה מטה את
הכף לעבר היותה של העסקה עסקה פירותית .
 .9מבחן על  -הנסיבות האופפות את העסקה  -כל אחד ממבחני העזר אינו מספיק ואינו הכרחי כדי לסווג את העסקה
כהונית או פירותית .הקביעה תיעשה בכל מקרה ומקרה על פי נסיבות העניין ועל פי מכלול המרכיבים.
בענייננו ,חומר הראיות בתיק מלמד על כך שמבחן העל מצביע בבירור לעבר היותה של העסקה פירותית.
בית המשפט קבע ,כי בשקלול המבחנים שפורטו לעיל ,הכף נוטה בצורה מובהקת לעבר היותה של העסקה פירותית,
כלומר "עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי" .לפיכך ,הערעור על השומה לשנת המס  2011נדחה.
ללמדנו ,כי כל עסקה של מימוש זכות במקרקעין לרבות בדירת מגורים בתוך כמה שנים בודדות ממועד הרכישה ,עלולה
להביא לחיוב מלא במס הכנסה ,במע"מ ואף בדמי ביטוח לאומי בגין העסקה.
כדי להימנע מחיוב זה ,יש להיערך מראש בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה לפעולות העתידיות ,גם כאשר הייתה כוונה
לעבור להתגורר בבית החדש ,שלא יצאה לבסוף אל הפועל.

הכותב  -עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי ,בעל משרד לדיני מסים ,חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל ,מרצה
בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מיסוי מקרקעין
שיפוץ שהפך "דירת מעטפת" ל"דירת מגורים"
ונהרס בסמוך על ידי הרוכש ,אינו עסקה מלאכותית
רו"ח (משפטן) ישי חיבה
ביום  19.7.2020ניתן פסק דין (ו"ע  )28079-10-15של ועדת הערר בעניינם של נירה מעין ושלמה נחמה (להלן:
"העוררים") שעניינו כפי שמתואר בתחילת הפסק "מכירת דירת מעטפת אשר הושלמה לדירת מגורים עובר למכירה,
כאשר היה ידוע למוכר כי רוכש הדירה אינו מעוניין בהשלמה זו ,והיא אינה מהווה חלק מהממכר ביחסים שבין הצדדים
– האם זכאי המוכר לקבל את הפטור ממס שבח למי שמכר "דירת מגורים מזכה" ,שבנייתה הושלמה".
להלן תמצית העובדות הרלוונטיות:
( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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בשנת  2007התקשרו העוררים עם קבלן לרכישת שתי דירות ענקיות (עם אפשרות לחיבורן או פיצולן) בקומות  15ו16-
בבניין דירות למגורים בלבד בתל אביב ,שהיה בתהליכי בנייה.
בשנת  2010נעשה תיקון להסכם הרכישה .נקבע כי הדירות ימסרו ברמת מעטפת בלבד ,והעוררים זוכו בשלושה מיליון
ש"ח .מנהל מיסוי מקרקעין עדכן את שומת הרכישה לרכישה שאינה "דירת מגורים" ,ובסכום המעודכן .לא הוגשה על
כך השגה.
באותה שנה קיבל הבניין טופס  ,4קרי בניית כל הדירות נסתיימה ,והבניין הפך ראוי לשימוש.
כזכור ביום  ,31.12.2013הסתיים משטר המס שהעניק פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים כל ארבע שנים ,למי שאינו
בעל דירת מגורים יחידה.
ביום  3.12.2013התקשרו העוררים עם קבלן שיפוצים לביצוע עבודות גמר באחת הדירות (נשוא הפסק) :דלתות,
קרמיקה ,כלים סניטריים ,ברזים ,מטבח ועוד .העבודה נסתיימה ב .23.12.2013-ביום  ,25.12.2013נחתם הסכם מכר
לגבי דירה זו ,בסך של כ 45-מליון ש"ח ,עם רוכש אשר לא התעניין כלל בשיפוץ שנעשה בדירה ,והחל מיד בהריסתו.
שני הצדדים דיווחו עם מכירת ורכישת דירת מגורים ,על הפטור ממס שבח ומדרגות מס הרכישה כמקובל.
מנהל מיסוי מקרקעין סירב להעניק את הפטור ממס שבח.
לא נאריך בטענות הצדדים ,ונציין רק כי המנהל טען כי תכלית העסקה הייתה מכירת דירת מעטפת .השיפוץ נעשה רק
לאחר שאותר הרוכש ,נקבע הסכום ,הקבלן רכש את אבזור הדירה לפי שיקול דעתו ,מבלי לערב את העוררים שגם לא
התעניינו בתוכנית האדריכלית ,תמורת המכר לא התחשבה בשיפוץ ובאיכותו ,וכיו"ב .רציו עמדת המנהל היא כי:
"השיפוץ שנעשה הינו למראית עין בלבד ותכליתו הייתה לשמש תפאורה לסרטון וידאו שנעשה בדירה לצורך קבלת
הפטור ממס".
מובן גם כי לטענתו מדובר בעסקה מלאכותית.
קביעת וועדת הערר
•

"אין מדובר בתכנון מס שלילי ואין מדובר בהפחתת מס בלתי נאותה…".

•

ניתנו תיאורים "סביבתיים" כטענת העוררים :רכישת דירה מקבלן ,מיועדת מטיבה ומטבעה למגורים ,המטרה –
להחליף את דירת מגוריהם עם ילדיהם ,לא למטרת השקעה ,זו פעם ראשונה שהם מבקשים פטור משבח דירת
מגורים ,ועוד.

•

"גם אם כל מטרת השיפוץ הייתה למנוע חשש שאין מדובר ב'דירת מגורים' הרי שאין מדובר ב"תכנון מס שלילי"
שכן כל מטרתו הייתה ליהנות מהפטור שאליו התכוון המחוקק בהעניקו פטור ממס לדירת מגורים ולא ניסיון לנצל
פרצה בחוק שאליה לא נתכוון המחוקק" .מעניין!

•

"…המדובר במקרה דנן ,בתכנון מס שאינו תכנון מס שלילי /תכנון מס ניטרלי (חיובי) /הפחתת מס נאותה ,והמשיב
אינו רשאי להתעלם מעבודות השיפוץ שנעשו בדירה עובר למכירתה שנועדו לשם הזהירות למנוע 'תקלת מס'
אפשרית" .בזאת סתמה הוועדה את הגולל על טענת המלאכותיות ,וקבעה כי מדובר בתכנון מס לגיטימי.

•

נקבע כי אף שרמת השיפוץ בעליל אינה יוקרתית כראוי לדירה דנן ,הרי "המבחן היחיד הינו האפשרות למגורים של
האדם הסביר…" .אין חשיבות לאיכותו ולרמתו.

•

כוונתו של הרוכש להרוס מיד את השיפוץ ,אינה מעלה ואינה מורידה בעניין מהותו של הממכר בידי המוכר .כך
נקבע בהלכת פאולה כרמל ,וכן נפסק בעניין טובה נס שם נקבע כי המוכרת מכרה דירה ,בעוד הקונה – קנה מגרש.

האם דירת מעטפת מהווה עוד לפני השיפוץ דירת מגורים לעניין החוק?
אף שהפסק כבר הוכרע ,נקבע על ידי השופט כותב הפסק ,באמרת אגב ,שכן:
"הפסיקה נוטה לאחרונה לשים פחות דגש על הימצאותם של מתקנים ואביזרים המאפיינים מקום מגורים ,ונקבע כי
המבחן האובייקטיבי – פורמלי של הימצאותם של מתקנים פיזיים בדירה אינו חזות הכל"( .ההפניה להלכות שכנר
וחכים ,וספרות מלומדים ,עדכנית).

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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יצוין כי יו"ר הוועדה חולק על גישה ליברלית חדשנית זו.
מנגד הוא מסכים כי "הפיכת נכס מקרקעין סתם לדירת מגורים… מסיבה מיסויית בלבד ,אינה מצביעה בהכרח על
עסקה מלאכותית או על "הפחתת מס בלתי ראויה".
בשורה התחתונה  -הערר התקבל ,ונקבע כי הדירה הנמכרת נחשבת דירת מגורים מזכה ,וכי אין מדובר בעסקה
מלאכותית אלא בתכנון מס לגיטימי ,ועל כן יחול פטור ממס שבח במכירתה.

הכותב  -שותף במשרד ארצי ,חיבה ,אלמקייס ,כהן  -פתרונות מיסוי בע"מ www.ahec-tax.co.il

מס ערך מוסף
שיקוליו של מנהל מע"מ לביטול רישום תיק "עוסק"
רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא
ביום  13.7.2020התקבלה החלטה של בית המשפט המחוזי בעניין ע"מ  70254-06-20חברת עולם הבנייה ויזמות בע"מ
(להלן" :החברה").
במסגרת ערעור זה נעתר בית המשפט לבקשתו של מנהל מע"מ שלא לעכב את ביצוע החלטתו לבטל את רישומה של
החברה כ"עוסק" לעניין חוק מע"מ.
רקע
בעקבות ממצאים שונים ,כפי שיפורט בהמשך ,עלה החשש אצל מנהל מע"מ כי החברה עוסקת בפעילות בלתי חוקית של
הפצת חשבוניות שלא כדין ובניכוי מס תשומות שלא כדין .לפיכך החליט מנהל מע"מ לבטל את רישומה כ"עוסק" לעניין
חוק מע"מ ,ולסגור את תיק העוסק של החברה ביום  7.6.2020וזאת בדיעבד מיום .30.4.2020
על החלטה זו הגישה החברה ערעור לבית המשפט ,וביקשה מתן הוראה למנהל מע"מ לעכב את ביצוע החלטתו ולפתוח
מחדש את תיק העוסק שלה עד לבירור תוצאות הערעור .זאת בהתאם להוראת סעיף (64ג) לחוק מס ערך מוסף קובע:
"הגשת ערעור תעכב את ביצועה של החלטת המנהל ,זולת אם החליט בית המשפט אחרת".

(ההדגשה אינה במקור – י"א)
כמובן ,במקרה זה ,שבו הבקשה עומדת בניגוד לחזקה הקבועה בסעיף ,נטל ההוכחה מוטל על כתפי מנהל מע"מ.
מנהל מע"מ מצדו הגיש בקשה ,מושא החלטה זו ,שלא לעכב את ביצוע החלטתו כאמור לעיל ,ולהותירה על כנה עד למתן
החלטה אחרת בעניין .נוסף על כך ,ביקש המנהל שבית המשפט יורה לחברה להגיע להליך שימוע בפניו (לאחר שלא
נענתה לשתי פניותיו לקיום שימוע) ולהציג את כל ההסברים והאסמכתאות התומכים בטענותיה.
בסיכומו של ההליך ,קיבל בית המשפט את שתי בקשות המנהל במלואן ,וקבע כי רק לאחר שהצדדים יעדכנו את בית
המשפט בתוצאות השימוע יקבע מועד לדיון בערעור ,ככל שיידרש.
החלטה זו של בית המשפט ונימוקיה חושפים בפנינו הזדמנות להכיר את אופן הפעולה ואת מערכת השיקולים והמדדים
שעומדים בפני מנהל מע"מ טרם קבלתו את ההחלטה לסגירת תיק עוסק ,שהיא לכל הדעות החלטה בעלת השלכות
מהותיות לקיומו של כל עסק בישראל.
להלן "הדגלים האדומים" שעמדו בפני מנהל מע"מ בעת קבלת החלטתו לביטול רישומה של החברה כ"עוסק" לעניין
חוק מע"מ:
 .1החברה לא דיווחה למנהל מע"מ על העברת הבעלות בה ממר נומה למר דיא אלאדין ,חרף החובה המוטלת עליה על
פי סעיף  137לחוק מע"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 ,לשנות 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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 .2מהרישומים עולה כי לחברה אין עובדים ,זולת בעליה.
 .3בתקופה קצרה של כמה חודשים תחת הבעלות החדשה הנפיקה החברה חשבוניות מס בהיקף של עשרות מיליונים,
תוך היעדר כל אינדיקציה לרכישת תשומות על ידה.
 .4למערערת אין מייצג רשום במע"מ.
 .5מנהל מע"מ לא הצליח לאתר את משרדי החברה ,לא בכתובת שדווחה על ידה במרשמי מע"מ ולא בכתובתו
הפרטית של בעליה (כמופיע במרשם האוכלוסין) .כשלו אף הניסיונות ליצירת קשר טלפוני עם בעלי החברה.
 .6שליחת מכתבי הודעה לחברה לזימון לשימוע (פעמיים) בעניין הכוונה לבטל את רישומה כעוסק לא נענו.
 .7להודעת הערעור האמור צורפו שני מסמכים בלבד  -הסכם העסקת קבלן משנה והסכם הזמנת עבודה.
 .8המערערת לא פירטה את רשימת הפרויקטים שהיא מבצעת ואת ההכנסות וההוצאות הצפויות לה מהם.
בית המשפט קבע כי בקשתו של מנהל מע"מ כאמור לעיל דומה במהותה לבקשה להטלת סעדים זמניים בתביעה
אזרחית ,אשר במסגרתה נוהגים בתי המשפט בישראל לבחון את היחס המוכר לנו כ"מקבילית הכוחות" שבין סיכויי
ההליך (על בסיס ראיות מהימנות לכאורה) לבין מאזן הנוחות בין הצדדים .דהיינו ,ככל שבית המשפט ישתכנע כי מאזן
הנוחות פועל באופן ברור לטובת אחד הצדדים ,כך יקל עמו בבדיקת סיכויי ההליך מבחינתו.
לאור האמור החליט בית המשפט כי" :בהינתן כל זאת ,המשיב (מנהל מע"מ) עמד בנטל להוכיח כי מאזן הנוחות נוטה
לטובתו ,הווה אומר ,הותרת רישומה של המערערת (החברה) כ"עוסק" במרשמי מע"מ עלול להסב נזק ממשי לקופת
המדינה ,באופן המצדיק את מניעתו מראש על ידי סגירת תיק העוסק שלה .לעומת זאת ,אם יתברר כי על המשיב
להחזיר כספים למערערת ,או לפצות אותה על נזקים שייגרמו לה ,הרי שאלו יושבו לה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה
כדין".

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

ביטוח לאומי
דמי פגיעה מחושבים לפי ההכנסה שלפיה נקבעו המקדמות ששולמו בפועל טרם
הפגיעה (גמלה חוסמת) ,ולא בהתאם להסכם שומות שנערך מאוחר יותר
רו"ח אורנה צח-גלרט ,מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה
בית הדין הארצי לעבודה (עב"ל  )34322-10-18דחה ביום  27באוקטובר  2019את ערעורו של חסאן בסטוני (להלן:
"המבוטח") וקבע כי דמי הפגיעה ישולמו לפי ההכנסה שלפיה נקבעו המקדמות טרם הפגיעה ולא על פי שומה סופית,
שנקבעה בהסכם עם פקיד השומה מאוחר יותר ,אחרי יום הפגיעה.

רקע חוקי
•

בתקנה  11לתקנות המקדמות נקבע עיקרון ולפיו במקרה של תאונת עבודה של עצמאי (דמי פגיעה של  90יום
לפחות ,קצבת נכות מעבודה או מענק וגמלת תלויים) ,בסיס ההכנסה ששימש לתשלום המקדמות ברבעון שלפני
הפגיעה ,ישמש שומה סופית הן לתשלום דמי ביטוח והן לתשלום הגמלה .זהו עיקרון הקרוי "גמלה חוסמת".

•

על פי פסיקות רבות ,תתאפשר סטייה מתקנה  11במקרה שבו מבוטח מסר למוסד לביטוח לאומי (להלן" :המל"ל")
או למס הכנסה טרם קרות הפגיעה ,דוח עדכני בנוגע להכנסותיו שמיטיב עם הגמלה.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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עיקרי העובדות
•

המבוטח ,עורך דין במקצועו ,הגיש בשלהי שנת  2012דוח שנתי למס הכנסה לשנת  2011ובו הכנסה חייבת של כ108-
אלף ש"ח.

•

המל"ל קיבל את המידע ועדכן את המקדמות לשנת .2013

•

בשלהי שנת  2013נפגע המבוטח בעבודה ודמי הפגיעה חושבו על פי ההכנסה הנגזרת מהמקדמות ששולמו ב.2013-

•

בשלהי שנת  2015נערך הסכם בעניין שומות מס הכנסה ומע"מ לשנים  ,2011 – 2010ובהתאם הוגדלה השומה
הסופית לשנת  2011בסכום של כ 100,000-ש"ח.

•

המבוטח פנה למל"ל וביקש לראות בשומה המוגדלת לשנת  2011בסיס לקביעת דמי הפגיעה בעבודה .הבקשה
נדחתה.

•

בבית הדין האזורי טען המבוטח כי בנסיבות המקרה יש לסטות מהוראות תקנה  11ולקבוע את הבסיס לגמלה לפי
ההכנסה החייבת בשומה הסופית לשנת  ,2011כפי שנקבעה בהסכם.

דיון והחלטה
•

בית הדין הארצי דחה את הערעור וקבע כי במקרה דנן לא התקיימו הנסיבות המצדיקות סטייה מתקנה .11

•

המבוטח מבסס טענתו על "החלופה השנייה" ב"הלכת סדיק" ,אלא שבית הדין הארצי מעמיד אותו על טעותו
ו"מזכיר" לו כך…" :אלא שבעניינו של מר סדיק ניתן פסק דין נוסף ,בהמשך לפסק הדין האמור ,ובו נקבע כי מקום
בו המבוטח הגיע להסדר עם פקיד השומה על תיקון השומה (כפי שארע בעניינו של המערער כאן) אין לראות בו כמי
שידו לא הייתה בקביעת השומה הסופית" .אף בג"ץ שהגיש בזמנו מר סדיק לא הועיל לו.

•

בית הדין מציין שאף אם היה מקום לסטות מתקנה  11ולקבוע את בסיס הגמלה לפי השומה הסופית ולא לפי
הגמלה החוסמת ,הרי השנה הרלוונטית לקביעה הייתה שנת הפגיעה – שנת  ,2013ואילו שנת  2011כלל אינה
רלוונטית.

•

לסיכום מדגיש בית הדין ,שהמקרים שהוכרו בפסיקה ומאפשרים סטייה מתקנה  ,11נגעו בעיקרם למצב שבו
מבוטח דיווח על תיקון ההכנסה טרם התאונה ומטעמים אלה או אחרים דיווח זה טרם הגיע למל"ל ערב התאונה.

סוף דבר
הערעור נדחה.

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 ,לשנות 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
נדחה ערעורה של מאפיית ויז'ניץ על החלטת פקיד השומה לפסול את ספריה –
מתנהלת במאפיה שיטה לקויה של רישום תקבולים  -פס"ד מ.י.ר ויז'ניץ
עו"ד שלי גולדמן
בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישה מאפיית ויז'ניץ על החלטת פקיד שומה גוש דן לפסול את ספריה לשנים 2016-
 .2018נקבע כי בהתנהלות המאפיה נפלו ליקויים רבים ואין בסיס להתערב בהחלטת פקיד השומה שלא להסתפק
באזהרה ,בנסיבות העניין .עוד נפסק כי מתן אזהרה הוא הסדר מנהלי שמונהג על ידי רשות המיסים לפנים משורת הדין
ולא ניתן להסתפק בו מקום בו מדובר בשיטה לקויה של רישום תקבולים.

תקציר ע"מ  ,27956-04-18בית המשפט המחוזי ת"א יפו  ,על ידי כב' השופטת ירדנה סרורס המערערתמ.י.ר .ויז'ניץ,
המשיב :פקיד שומה גוש דן  ,ניתן ביום  1בספטמבר 2020

ביהמ"ש העליון פסק כי על העסקת המסתננים בענפים המועדפים
(התעשייה הבנייה והחקלאות) יש להטיל היטל בשיעור 15%
ביהמ"ש העליון דן בשישה ערעורים שחלקם הוגשו על ידי המעסיקים וחלקם ע"י פקידי השומה שעניינם המשותף נוגע
לחובת תשלום היטל עובדים זרים וכן תשלום היטל עובדים זרים מופחת בענפים המועדפים -התעשייה ,הבניין
והחקלאות (להלן" :הענפים המועדפים") ופטור מחובת תשלום היטל בענף הסיעוד המוסדי ,ביחס להעסקת מסתננים
מסודן ומאריתריאה (להלן" :מסתננים") המחזיקים בהיתר זמני לישיבת ביקור מכוח סעיף (2א)( )5לחוק הכניסה
לישראל שאינו מהווה היתר עבודה.
ממשלת ישראל נוקטת מדיניות של "אי אכיפה" כלפי מעסיקי מסתננים ומאפשרת להם לעבוד .ביהמ"ש העליון כבר
פסק בפסק דין "סעד" (להלן" :הלכת סעד") והשווה את דינם של עובדים המסתננים לעובדים זרים חוקיים ,בכל הנוגע
לחובת תשלום ההיטל שחל על מעסיקיהם.
פקידי השומה טענו בערעור כי המסתננים אינם זכאים להיטל מופחת בענפים המועדפים שכן אין מדובר בעובדים זרים
המועסקים לפי היתר עבודה .כמו כן ,טען פקיד השומה כי העסקת עובדים זרים בענף הסיעוד המוסדי אסורה על כן יש
לחייב את המעסיקים בהיטל בשיעור של .20%
המעסיקים טענו שיש להשוות את תנאיהם של המסתננים לעובדים הזרים שיש להם היתר עבודה בעניין תשלום
ההיטל המופחת בענפים המועדפים לאור "הלכת סעד".

ע"ע  6893/19בבית המשפט העליון ירושלים ,בפני כב' השופטים :י' עמית ,נ .סולברג ,ע .עברון המערערת :חברת
בית אבות שלמה המלך בע"מ ואח' המשיב :פקיד שומה גוש דן ואח' ניתן ביום4.8.2020 :

( )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 ,לשנות 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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נדחה ערעורו של רוכש בית יוקרה בהרצליה על שומת מס שהוציא לו פקיד השומה
בשנת המס  - 2011מדובר בעסקה בעלת אופי מסחרי ולא בבית שנרכש למטרת מגורים
עו"ד שלי גולדמן
בית המשפט המחוזי קיבל בחלקו ערעור שהגיש עוסק בתחום אחזקת בתים על שומת מס שהוציא לו פקיד שומה
ירושלים לשנים  2011 ,2009ו .2012-העוסק רכש בית יוקרה בהרצליה וטען כי נועד למגורי משפחתו וכי לא מדובר
בעסקה בעלת אופי מסחרי .נקבע כי בענייננ ו חומר הראיות בתיק מצביע בבירור לעבר היותה של העסקה פירותית ולא
הונית .העוסק ניסה לצבוע את העסקה בצבעים של עסקה פרטית ולא מסחרית ,אך נכשל בכך.

ע"מ  58172-01-16בבית המשפט המחוזי ירושלים ,בפני כב' השופט אביגדור דורות המערער  :בניזרי המשיב :פקיד
שומה ירושלים סניף כנפי נשרים ניתן ביום13.8.2020 :

מיסוי מקרקעין
נדחה ערעורו של עו"ד שהורשע בעבירות מס לאחר שמילא דיווחים כוזבים בעניין
עסקאות מקרקעין בהן טיפל עבור חמותו  -פס"ד עו"ד משה דן
עו"ד לילך דניאל
בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של עו"ד שהורשע בעבירות מס לאחר שמילא עבור חמותו דיווחים כוזבים
לרשויות המס בעניין עסקאות מכר נכסים שבבעלותה .נקבע ,כי אין מקום להתערבות בממצאיו העובדתיים של בית
משפט השלום וכי גם גזר הדין שהושת על המערער היה על הצד המקל ואיזן כראוי בין השיקולים השונים לקולא
ולחומרא.
.
תקציר ע"פ  8934-02-19המערער עו"ד משה דן ,המשיבה - :מדינת ישראל .בבית המשפט המחוזי ת"א כ"י כבוד
השופטים  - :א' הימן ,ל' ביבי ,ע' מאור  ,ניתן ביום6.9.2020 :

התקבל עררם של בני משפחה שקיבלו פיצוי בגין פינויים ממקרקעין
בעיר בני ברק  -יש למסותם במסגרת חוק מיסוי מקרקעין
עו"ד שלי גולדמן
בית המשפט המחוזי דן בערר שהגישו בני משפחה שהתגוררו משנות החמישים במקרקעין בבני ברק ולאחר שנאלצו
לפנות את ביתם קיבלו פיצוי בגין הפינוי ממנהל מקרקעי ישראל ועיריית בני ברק .בני המשפחה טענו כי הזכות שמכרו
היא "זכות במקרקעין" ולכן יש למסותם במסגרת חוק מיסוי מקרקעין ,ואילו מנהל מיסוי מקרקעין טען כי התשלום
שקיבלו העוררים אינו בעד "זכות במקרקעין" ולכן לשיטתו חלות על העסקה הוראות פקודת מס הכנסה .נקבע כי אם
נבקש להחיל על אנשים דוגמת בני המשפחה ,אשר עמדו בנטל הראיה והוכיחו את זכויותיהם (במידת האפשר וכפוף
לנזק הראייתי שגרמה המדינה בדרך התנהלותה)  -הסדר שווה לזה החל על כלל תושבי ישראל ,הסדר שאינו מחמיר
ואינו מקל  -אלא מכבד בעצם את היחס השוויוני שיש בהחלתו ,הרי האכסניה המתאימה היא חוק מיסוי מקרקעין.

תקציר ו"ע 13864-04-18המערער וייס ואח' ,המשיב - :מנהל מיסוי מקרקעין .בבית המשפט המחוזי מרכז לוד ע"י
חברי הוועדה - :כבוד השופטים - :אבי גורמן ,עו"ד מיכאל בן לולו ושמאי המקרקעין אלון לילי  .ניתן ביום10.8.2020 :
( )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 ,לשנות 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
 10חודשי מאסר לבעל עסק בתחום ההוצאה לאור
שהתחמק במזיד מתשלום מע"מ בסך  725אלף שקל
עו"ד לילך דניאל
בית משפט השלום גזר  10חודשי מאסר בפועל על בעל עסק בתחום ההוצאה לאור ,שהורשע בשורת עבירות על חוק מס
ערך מוסף שבגינן התחמק מתשלום מס בסך כולל של  725ש"ח .בית המשפט עמד בין היתר על הצורך בענישה שתבטא
את הקלון שבעבירות מסים אך נתן משקל מוגבל לנסיבותיו האישיות של הנאשם ותרומתו לחברה .לצד עונש המאסר,
נגזרו על הנאשם גם מאסרים על תנאי וקנס בסך  40,000ש"ח.
תקציר ת"פ  47918-06-18המאשים :בית המכס ומע"מ ירושלים ,הנאשם- :פנחס יצחק הלוי ,בבית המשפט השלום
ירושלים ע"י כב' סגן הנשיא -י' מינקביץ' ,ניתן ביום3.8.2020 :

יופחת כפל הקנס שהשית מנהל מע"מ על בעל חברה לסחר בזהב שהנפיק חשבוניות
פיקטיביות  -יש להתחשב בחלקו בקנוניה
עו"ד שלי גולדמן
בית המשפט המחוזי קיבל בחלקו ערעור שהגיש בעל חברה לסחר בזהב על החלטת מנהל מע"מ לחייבו בכפל מס בגובה
של  2.4מיליון וזאת בגין הוצאת חשבוניות פיקטיביות .נקבע כי הזדמנות כמו זאת שנקרתה בדרכו של בעל החברה
הייתה מעוררת חשד אצל כל אדם סביר  -בבחינת דבר שהוא  ""too good to be true.אף אם נקבל את דבריו (ואת
דבריהם של העדים הנוספים) כי הוא לא היה חלק מהקנוניה הגדולה לסחר בזהב ולא היה מודע לתוכנית העבריינית
כולה ,הרי בנסיבות העניין מדובר לכל הפחות בעצימת עיניים.
תקציר ע"מ  53919-09-1המערער :חביב מוטי המשיב :מנהל מע"מ – היחידה לפשירה חמורה , ,בבית המשפט
המחוזי ת"א יפו ע"י כב' השופט :הרי קירש ,ניתן ביום27.8.2020 :

( )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 ,לשנות 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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ביטוח לאומי
על אף איחור בהגשת תביעה – המוסד לביטוח לאומי חויב לשלם דמי לידה לאישה
שעבדה כעצמאית וכשכירה – פס"ד מוריה אוריין
עו"ד לילך דניאל
בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעה לתשלום דמי לידה שהגישה אישה שעבדה כעצמאית וכשכירה .זאת ,לאחר שדמי
הלידה עבור הכנסתה כעצמאית שולמו לה בסמוך ללידה ,אולם לא שולמו לה דמי לידה עבור הכנסתה כשכירה .התובעת
הגישה תביעה אישית בעניין רק שנה וחודש לאחר הלידה ,חודש מעבר לתקופה הקבועה בחוק הביטוח הלאומי .בית
הדין שוכנע כי נבצר ממנה להגיש את תביעתה במועד וקבע כי התנהלות המוסד לביטוח לאומי (להלן" :המל"ל")
בעניינה הייתה שרירותית ,בלתי תקינה ובלתי ראויה.
תקציר ב"ל  28309-12-18התובעת :מוריה אוריין ,הנתבע - :המוסד לביטוח לאומי  .בבית הדין האזורי לעבודה ת"א
כבוד השופטת  - :א' הרמל ,ניתן ביום13.8.2020 :

בית הדין ביטל שומה שהוצאה לחברת עורכי דין בניגוד לשומה
שנקבעה במסגרת הליך פשרה עם רשות המסים  -פס"ד טירר
עו"ד לילך דניאל
בית הדין האזורי לעבודה ביטל שומת הניכויים שהוציא המוסד לביטוח לאומי לחברת עורכי דין .זאת מאחר שהשומה
סתרה הסכם שאליו הגיעה החברה עם רשות המסים .נקבע כי משעה שהוצג הסכם הפשרה עם רשות המסים ,היה על
הנתבע לצאת מנקודת הנחה עקרונית כי יש לכבד את ההסכם ואת השומה שנקבעה בו ,וככל שחפץ לערוך בדיקות משל
עצמו רשאי היה הוא לעשות כן במסגרת הפעלת שיקול דעתו ולפעול בהתאם לדין .משלא עשה כן ,ולמעשה התנער
לחלוטין מהקביעות שנקבעו בהסכם הפשרה ,מבלי שהוכח כי ביקש לקבל מידע מרשות המסים  -פעל שלא כדין

ב"ל  19447-06-17בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ,ע"י כבוד השופט א' שגב ,התובעת :א .טירר חברת עורכי
דין .הנתבע :המוסד לביטוח לאומי .ניתן ביום1.9.2020 :

( )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 ,לשנות 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
האם קיימת חובת הפקדה ל"מרכיב חיסכון למצב אבטלה" ממענקי קורונה לעצמאים
השאלה:
האם יש חובת הפרשה בידי עצמאים ל"מרכיב חיסכון למצב אבטלה" עבור מענקי קורונה שקיבלו? והאם גם ממענקי
קורונה שמתקבלים בגין השתתפות בהוצאות קבועות בעסק?

רו"ח רוזט שמש משיבה:
 .1בחוקים ובתקנות ,אשר מכוחם משולמים מענקי סיוע לעצמאים ומענקי השתתפות בהוצאות קבועות ע"י רשות
המסים בשל משבר הקורונה (להלן" :המענקים לעצמאים") ,וכן בפרסומים מטעם רשות המסים ,לא נקבע האם
קיימת חובת הפקדה ל"מרכיב חיסכון למצב אבטלה" בגין המענקים לעצמאים.
 .2בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  2017ו ,)2018-תשע"ז2016-
(להלן" :חוק ההתייעלות") ,נקבע שמי שיש לו "הכנסה חייבת בהפקדה" ולא הוחרג בסעיף  4לחוק האמור ,חייב
בהפקדה ל"מרכיב חיסכון למצב אבטלה" בגין "הכנסה חייבת בהפקדה
 .3בחוק ,בתקנות ובפרסומים מטעם רשות המסים נקבע כי המענקים לעצמאים ,ייחשבו כ"הכנסה" לעניין הפקודה()1
או כ"הכנסה פירותית"( )2או כ"הכנסה החייבת במס על-פי פקודת מס הכנסה"(.)3
 .4מאחר שהמונח "הכנסה חייבת בהפקדה" בחוק ההתייעלות מוגדר כ" -הכנסה לפי סעיף  )1(2או ( )8לפקודה,"...
מתעוררת השאלה האם המענקים לעצמאים ,אשר כאמור נחשבים כ"הכנסה" ,ייחשבו כהכנסה לפי סעיף )1(2
לפקודה (הכנסה מעסק או משלח-יד) או לפי סעיף  )8(2לפקודה (הכנסה מחקלאות ,שאינה מגיעה לכדי הכנסה
מעסק).
 .5בפרשנות רשות המסים לסעיף (3א) לפקודה ,כפי שנכללה בחב"ק ,צוין כך..." :העיקרון המשפטי השזור בהלכת
הפסוקה של דיני מס הכנסה ,לפיו" :דין הפיצוי כדין החלל שהוא בא למלא" .לפי עקרון זה ,אופי הפיצוי -
כפיצוי פירותי או הוני  -ייקבע על-פי ייעודו של הפיצוי ועל-פי טיב הנזק שהוא בא להיטיב".
 .6כמו-כן ,בחוקים ובתקנות נקבע שהמענקים לעצמאים ישולמו למי שהייתה לו הכנסה מעסק או ממשלח-יד בתקופה
שנקבעה לעניין זה או למי שרשום כ"עוסק" (המוגדר בחוק מע"מ כ" -מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו,
ובלבד שאינו מלכ"ר או מוסד כספי ,וכן מי שעושה עסקת אקראי") ,לפי העניין.
 .7לאור זאת ,המענקים לעצמאים ,המשולמים ליחיד שהייתה לו הכנסה מעסק או ממשלח-יד בתקופה שנקבעה
לעניין זה ,עשויים להיחשב כהכנסה לפי סעיף  )1(2לפקודה משום שניתן לראות בהם כפיצוי על אובדן הכנסה מעסק
או ממשלח-יד בשל משבר הקורונה ("דין הפיצוי כדין החלל שהוא בא למלא").
 .8בהתאם לכך וכל עוד לא ייקבע אחרת בחקיקה או ע"י רשות המסים ,המענקים לעצמאים ,המשולמים ליחיד
שהייתה לו הכנסה מעסק או ממשלח-יד בתקופה שנקבעה לעניין זה ,עשויים להיחשב בידיו כ"הכנסה חייבת
בהפקדה" ,כהגדרתה בחוק ההתייעלות (בכפוף להפחתת הניכויים המותרים עפ"י הגדרה זו) ,ולכן נראה שקיימת
חובה להפקיד בגינם ל"מרכיב חיסכון למצב אבטלה" אם היחיד לא הוחרג מחובה זו בסעיף  4לחוק האמור.
 .9במאמר מוסגר ,יצוין כי:
 .9.1הואיל ולאור האמור לעיל ,המענקים לעצמאים נחשבים כ"הכנסה חייבת" ,כהגדרתה בסעיף  1לפקודה ,הרי
שהם אמורים להיכלל בהגדרת המונחים "הכנסה מזכה"" ,הכנסה נוספת" ו"-הכנסה לעמית עצמאי" בסעיף
 47לפקודה ,לצורך קביעת "תקרת" ההפקדה ע"ח תגמולים שבגינה עמית-עצמאי עשוי לתבוע ניכוי וזיכוי
ממס.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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 .9.2מאחר שלאור האמור לעיל ,המענקים לעצמאים עשויים להיחשב כ"הכנסה חייבת מעסק או ממשלח-יד" ,הרי
שהם אמורים להיכלל בהגדרת המונח "הכנסה קובעת" בסעיף 5(17א) לפקודה ,לצורך קביעת "תקרת"
ההפקדה בקרן השתלמות שבגינה עמית-עצמאי רשאי לתבוע הוצאה לצורכי מס.
 .10מענקים ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי בשל משבר הקורונה אינם נחשבים כהכנסה לצורכי מס הכנסה()4
ולפיכך אם מקבל מענקים אלו הינו עצמאי ,אזי הוא אינו נדרש להפקיד בגינם ל"מרכיב חיסכון למצב אבטלה".

הערות המשיבה
( )1ראה הוראת ביצוע מס הכנסה  ,9/2020אשר פורסמה לגבי תקנות שעת חירום.
( )2ראה הוראת ביצוע ,אשר פורסמה ע"י רשות המסים ביום  21.8.2020בנוגע לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף
הקורונה החדש)(הוראת שעה) ,התש"ף 2020-וכן הנחיות לציבור ,אשר רשות המסים פרסמה ביום  7.5.2020לגבי
החלטת ממשלה מס'  5015הדנה במענק השתתפות בהוצאות קבועות.
( )3ראה תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(מענק סיוע לעצמאים) ,התש"ף 2020-וכן חוק להגדלת שיעור
ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) ,תשס"ח.2007 -
( )4ראה הוראת ביצוע ,אשר פורסמה ע"י רשות המסים ביום  21.8.2020בנוגע לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף
הקורונה החדש)(הוראת שעה) ,התש"ף 2020-וכן הנחיות לציבור ,אשר רשות המסים פרסמה ביום  7.5.2020לגבי
החלטת ממשלה מס'  5015הדנה במענק השתתפות בהוצאות קבועות.

המשיבה  -בעלת ותק של מעל  20שנים במחלקות המסים של משרדי רואי החשבון הגדולים בארץ .מומחית בכל
תחומי המיסוי הישראלי .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

הליך בדיקת בקשתו בכתב של נישום עקב קביעת
פסילת ספרים על רקע אי רישום תקבול
השאלה:
נישום קיבל הודעה על כוונה לפסול את ספריו בעקבות ביקורת ניהול ספרים .בהמשך לשיחה טלפונית שנערכה עם
משרד פקיד שומה הנישום התבקש להעביר את השגותיו באמצעות מכתב כשבמקרה הצורך יוזמן למשרד .המכתב נשלח
בפקס וגם התקבל אצלם באמצע חודש יולי .באמצע חודש אוגוסט יצאה תשובה מפקיד השומה בה הודיעו לנישום
שהוחלט לפסול את ספריו .האם בסמכותו של פקיד שומה לפסול את הספרים מבלי לבצע שימוע פנים מול פנים?
בתקופה הנדונה התקיימה קבלת קהל מצומצמת ונקבעו פגישות בפקיד השומה.

עו"ד משה גבע משיב:
יש להניח כי מדובר בפסילת ספרים על רקע אי רישום תקבול בהתאם לסעיף 145ב' לפקודת מס הכנסה ,להבדיל
מפסילה עקב ליקויים בהתאם לסעיף  130לפקודה המכוונת להליכי ערעור מול ועדה לקבילות פנקסים.
סעיף 145ב(א)( )1קובע לעניין ההשגה על הכוונה לפסול ספרים כדלקמן:
"...אדם החולק על החלטה שניתנה לפי פסקה זו רשאי לבקש מפקיד השומה...בתוך  30ימים מיום
קבלת ההחלטה ,לחזור ולעיין בה ולשנותה;"
בכדי לבחון מה כולל הליך בדיקת הבקשה נפנה להנחיות הפנימיות של מס הכנסה בעניין פסילת ספרים עקב אי רישום
תקבול ,חוזר מ"ה  - 25/93משפטית; ניהול ספרים ושם בסעיף  3.1נקבע באופן ברור כדלקמן:
( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

62

"ב .הנישום יגיש את בקשתו בכתב ובצורה מנומקת.
ג .פקיד השומה או סגנו והם בלבד ידונו בבקשה ויהיו חייבים לזמן את הנישום על מנת שישמיע
את טענותיו בפניהם".
ובהמשך בסיפא של אותו סעיף:
"למותר לציין כי זכות השמעת הטענות תעמוד לנישום בכל מקרה של אי רישום תקבול (לא
תהיה הגבלה במספר הפסילות שנערכו לנישום)".
אי לכך ,ניתן לקבוע שמקום בו הבקשה של הנישום לא מתקבלת על סמך פנייתו בכתב (מה שלמעשה מייתר את קיום
השימוע) ,הרי שחלה חובה על פקיד השומה לערוך שימוע לאחר קבלת הבקשה בכתב.
כשם שחלק מההליכים מתבצעים כיום בטלפון או בהיוועדות חזותית ,אין כל מניעה כי גם השימוע לא מחייב בהכרח
פגישה פרונטאלית ,כך שניתן למצוא פתרונות לקיומו גם בעת הזו.
לאור התנהלות הדברים המתוארת בשאלה ,קמה עילה לדרוש את ביטול הקביעה על פסילת הספרים ולאפשר לנישום
את ההזדמנות לטעון גם בעל פה כפי שההוראות מכתיבות באופן חד משמעי לפקידי השומה.

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

צעדים שיכול לנקוט נישום לגבי שומה  09על שנה שהתיישנה
ופקיד השומה שחרר את התיק לבית המשפט ללא מתן הזדמנות לדיון
השאלה:
נתקבלה שומה  -09מפ"ש עבור שנה שהתיישנה  -וההחלטה שודרה בשע"מ בתאריך . 16.08.2020
השאלה :מהם הצעדים שיש לעשות ? כאשר מדובר בשומה עבור שנה שהתיישנה  -וגם כאשר לא ניתנה הזדמנות להיות
בדיון בשלב ב' .המפקח היה לחוץ  -ושחרר את התיק במהירות לבית המשפט ?

עו"ד קובי כהן משיב:
בהתאם לחוק הקיים והפסיקה עליך לערער על השומה לבית המשפט תוך  30יום מיום קבלתה בפקס במייל או בדואר.
ככל שהינך סבור שהמועד להוצאת השומה חלף אם מפאת מניין השנים (ארבע) מתום שנת המס שבה הוגש הדו"ח ואם
מפאת חלוף שנה מיום הגשת ההשגה יהיה עליך לטעון את טענת ההתיישנות כטענה מקדמית .קרי טענה שתידון עוד
בטרם יפנה בית המשפט לעסוק בסוגיה עצמה בגינה הוצאה השומה.
לעניין ההליך הדיוני הרי זו זכות מהותית לשמוע את טענותיו של הנישום או בא כוחו .ככל שהינך סבור שלא ניתנה לך
הזדמנות להשמיע את טענותיך בשלב ההשגה
סעיף 158א (א) לפקודת מס הכנסה העוסק בשמיעת טענות ומתן נימוקים קובע כי:
לא תיעשה שומה לפי מיטב השפיטה על פי סעיף  145ולא יינתן צו לפי סעיף  ,152בלי שניתנה לנישום הזדמנות
סבירה להשמיע טענותיו.
מהי אותה הזדמנות סבירה ? האם די בהשגה הכתובה ? האם חובה להזמין את בא כוחו של המשיג להשמיע את טענותיו
בעל פה ?

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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לעניין זכות הטיעון של הנישום במסגרת הליך ההשגה על החלטת המנהל הוא מתמצה על פי הפסיקה בהגשת השגה
כתובה ללא דיון בעל-פה .עם זאת ,נקבע כי במקרים חריגים – כגון מקרים שקיימת בהם מורכבות עובדתית או
משפטית – אפשר ותקום חובה לקיים דיון בעל-פה בהשגה.
יחד עם זאת על אף שאין חובה לקיים דיון בעל-פה בהשגה על פי הפסיקה ,הרי שיש ליתן משקל משמעותי לרצונו של
הנישום לקיים דיון בעל-פה בהשגה ולכבד רצון זה ,ככל שאין בנמצא שיקול הנוגד קיום דיון כאמור( ע"א
 3678/13פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף).
נציין כי בהנחיות מקצועיות של מע"מ ובקביעת בתי המשפט ביחס למיסוי מקרקעין נקבע כי קיימת חובת דיון בעל פה.
לפיכך טענה שלא התקיים הליך השגה תקין יש לטעון גם כטענה מקדמית וסעד אפשרי היא החזרת התיק על ידי בית
המשפט לשלב ההשגה ככל שלא מוצא הליך ההשגה ונפל בו פגם יסודי.

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.

קצבה מזכה והגדרת מענקים פטורים על פי תיקון  190לפקודה
השאלה:
 .1מה הגדרת "מענקים פטורים" בהקשר של קצבה מזכה?
 .2כיצד כמייצג אני יכול לדעת אם נישום עשה קיבוע זכויות או לא? מול מי הנישום או אני יכולים לבדוק זאת?
 .3בכדי להיות זכאי לפטור לקצבה מזכה לאחר  ,1.1.12נדרש לא למשוך מענקים פטורים ולא לבצע היוון קצבה בפטור
ממס.
א .האם התנאים הנ"ל רלוונטיים רק למי שהחל לקבל קצבה חודשית החל מיום ?1.1.12
ב .כיצד ניתן לדעת את התקיימות התנאים הנ"ל במידה והנישום מבוגר ואינו בקיא ,מול פקיד שומה?

מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום משיב:
 .1הגדרת מענקים פטורים מופיעה בתיקון  190לפקודת מס הכנסה" :מענקים פטורים" — סכום המענקים הפטורים
לפי סעיף 7(9א)(א) שקיבל יחיד בעד שנות עבודתו שקדמו לגיל הזכאות ,ולא יותר מ– 32שנות עבודה
סעיף 7(9א)(א) לפקודה קובע את הפטור ואופן החיוב במס של מענק פרישה שמשתלם עקב פרישה מעבודה.
הסעיף אינו משתמש במונח מענק פרישה אלא במונח "מענק הון" המרחיב את ההגדרה כך שתכלול כל סכום הוני
שמשתלם לעובד עקב פרישה מעבודה.
ההלכה בסוגיה זו נקבעה בעבר על ידי בית המשפט העליון בעניין "חפץ" אשר קבע כי כל תשלום הקשור לפרישת
העובד יכלל במסגרת סעיף 7(9א) לפקודה.
מה נכלל במענקי פרישה:
●

פיצויים שנצברו לעובד בקופות גמל לפיצויים המתנהלות על-שמו.

●

תשלומי השלמת פיצויים המשולמים במועד הפרישה.

●

פיצויים מוגדלים.

●

מענק הסתגלות.

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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●

חלף הודעה מוקדמת/פיצוי הודעה מוקדמת בשל תקופה שלאחר הפרישה.

●

פדיון ימי מחלה.

• מענק פרישה לא יכלול את המשכורת האחרונה ,לא את הפרשי השכר ולא את פדיון ימי
החופשה המשולמים לפי חוק.
 .2ניתן לבדוק האם נעשה קיבוע זכויות דרך תלוש הקצבה של הנישום (ככל שהפטור ממס גבוה מ  17%בוצע בוודאות
קיבוע) או לחלופין לפנות לפקיד השומה הרלוונטי לבדיקת הנושא מאחר והאישורים מעודכנים במחשבי מס הכנסה.
 .3פטור ממס על קצבה לפי סעיף (9א) לפקודה נחלק לשני סוגי פטורים:
●

 * 35%תקרת קצבה מזכה – פטור זה אינו מוחלט ותלוי במשיכת מענקים פטורים ,משמע יתכן ויתבטל כליל
בהתאם להוראות נוסחת הקיזוז (נוסחת השילוב החדשה)

●

 *17%תקרת קצבה מזכה – פטור זה ניתן לכל מי שהגיע לגיל פרישה גם אם קיבל מענקים פטורים בעד 32
שנות העבודה שקדמו לגיל הזכאות..

האפשרות לבצע היוון פטור ממס תלויה בהגעה של היחיד לגיל פרישה ,באי ניצולו של אחד מהפטורים לעיל על
הקצבה החודשית וקיומה של קצבה מזערית בסך של  ₪ 4,525לחודש לפחות.
התנאים האלו רלוונטיים לכל מי שהחל לקבל קצבה חודשית החל מ  01.01.12כאשר בהוראות תיקון  190קיימות
הוראות מעבר לגבי אוכלוסיות נוספות כדלקמן:
●

קיבל אדם פיצויים פטורים ממס לפני  01.01.2012שלא היו באים בחשבון בנוסחה הישנה ואותו אדם הגיע
לגיל הזכאות החל מיום  – 01.01.2012יחולו עליו הוראות הנוסחה החדשה  ,אולם פיצויים פטורים אלה לא
יילקחו בחשבון לצורך נוסחת השילוב והפחתת הפטור ממס לקצבה המזכה וליתרת ההון הפטורה.

●

קיבל אדם פיצויים פטורים ממס לפני  01.01.2012שהיו באים בחשבון בנוסחה הישנה ואותו אדם הגיע לגיל
הזכאות החל מיום  – 01.01.2012יחולו עליו הוראות הנוסחה החדשה ואולם הוא רשאי לבקש מפקיד השומה
שימוש בנוסחת השילוב הישנה כך שלצורך קביעת הסכום שבו יש להפחית את הפטור ממס לקצבה המזכה
וליתרת ההון הפטורה יחולו הוראות הנוסחה הישנה.

ככל שהנישום אינו מודע להיסטוריית המעסיקים שלו ,ניתן להוציא אותה מהמוסד לביטוח לאומי ,בהתאם ניתן
לפנות למעסיקים הקודמים ככל שקיימים ולבקש העתקי טפסי  161רלוונטיים.
ככל שזה לא ישים ,ניתן לנסות להיעזר בפקידי השומה ובנתונים שהועברו מהמעסיקים למס הכנסה לעניין הפיצויים
(נושא זה לא ממוכן ויש חוסרים רבים).
הנחת המוצא של פקידי השומה היא שהנישום מימש זכאותו לפיצויים פטורים ממס אלא אם יוכח אחרת.

המשיב – אבי רוזנבאום הוא יו"ר ברוקר סוכנות לביטוח .אבי הוא מומחה בתחום התכנון הפנסיוני ,שימש בעברו
כמשנה למנכ"ל כלל ביטוח ומנכ"ל כלל פנסיה וגמל
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 ,לשנות 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
התנאים להקלה במס רכישה לעולה חדש שבעת רכישת הדירה היה תושב חוץ
השאלה:
תושב חוץ רכש דירה ראשונה בישראל ביום  01.08.2016ושילם מס רכישה  .8%הדירה הייתה בבנייה מ 01.08.2016-ועד
 .01.08.2018טופס  4התקבל ביום .1.6.2020
הנישום עלה לישראל וקיבל תעודת עולה.
 .1לגבי תקופת מעמדו כעולה חדש  -בהתאם לתקנה  12לעניין חישוב תקופת הזכאות להטבה ,התקופה שלא תילקח
בחשבון :תקופה של בניית הדירה ,במקרה זה שנתיים ,כלומר יש כאן תקופה של שנתיים שעברו מיום הרכישה עד
לעלייה (בלי להתחשב בתקופת הבנייה) .האם ניתן להיכנס לסעיף של הפטור ממס רכישה לעולה חדש?
 .2לגבי התקופה של תיקון השומה  -עברו ארבע שנים מהיום שבו ניתנה השומה הראשונה .לא ניתן לדרוש תיקון
שומה .האם בשל העובדה שמדובר בעולים חדשים ובתקופת הקורונה יש אפשרות לקבל התחשבות כלשהי?

עו"ד ורו"ח שלומי טבח משיב:
במקרה דנן מדובר בתושב חוץ שרכש דירה ביום  01.08.2006ולימים עלה ארצה והפך לעולה חדש .מועד קבלת תעודת
העולה הוא .01.06.20
לגבי השאלה הראשונה ,תקנה  12לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ,מכירה ורכישה) (מס רכישה) ,התשל"ה( 1974-להלן:
"התקנות") קובעת:

".12
(א) ( )1בתקנה זו" ,עולה"  -מי שנכנס לישראל אחרי יום ד' באדר התשכ"ג ( 28בפברואר  )1963ובידו אחת מאלה:
(א)

אשרת עולה לפי סעיף  2לחוק השבות ,התש"י( 1950-להלן  -חוק השבות);

(ב)

תעודת עולה לפי סעיף  3לחוק השבות;

(ג) אשרה או רשיון לישיבת ארעי מסוג א( 1עולה בכח) לפי תקנה (6א) לתקנות הכניסה לישראל ,התשל"ד-
;1974
( )2שר האוצר רשאי לקבוע סוגי בני-אדם שדינם כדין עולה]35[ .
(ב) מכירת זכות במקרקעין לעולה תהא חייבת במס רכישה על חלק השווי שעד  1,838,615שקלים חדשים [החל
מ ]16.1.20-בשיעור של  0.5%ועל חלק השווי העולה על סכום כאמור בשיעור של  ...5%ובלבד שרכש אותה תוך
תקופה המתחילה שנה אחת לפני שנכנס לישראל ,כאמור בתקנת משנה (א) ,לראשונה ,ומסתיימת שבע שנים
לאחר כניסתו ,כאמור ,ובלבד שלא תובא במנין שבע השנים תקופת שירותו בשירות חובה כהגדרתו בחוק
שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב] ,התשמ"ה ,1985-או בשירות לאומי כהגדרתו בחוק
שירות לאומי ,התשי"ג ;1953-החיוב במס רכישה [מיום  ]1.1.97לפי תקנת משנה זו יחול רק על מכירת זכות
במקרקעין מאלה:
( )1דירת מגורים ,או דירה המשמשת למגורים ולעסק כאחד ,על מנת שתשמש למגורי העולה או למגוריו ולעסקו
כאחד;
( )2בית עסק ,לרבות משק חקלאי ,על מנת שישמש לעסק שהעולה או קרובו עובד בו;
( )3קרקע פנויה ששטחה אינו עולה על השטח המינימלי המותר בבניה על פי תכנית החלה על אותה קרקע מכוח
חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-או על  1000מ"ר ,לפי השטח הגדול יותר (להלן  -שטח פטור) ,שתשמש
להקמת דירה או עסק כאמור בפסקאות ( )1או ( ;)2עלה שטחה של הקרקע על השטח הפטור ,ינוכה ממס

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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הרכישה סכום השווה למס הרכישה שהיה משתלם בעד העברת השטח הפטור אילולא הוראות תקנת משנה
זו.
(ג)

רכשו זכות במקרקעין במשותף בני-זוג שאחד מהם עולה ,יראו לענין החיוב במס רכישה לפי תקנה זו כאילו
רכש אותם העולה בלבד; רכשו את הזכות במשותף שני יחידים שאחד מהם עולה הזכאי לחיוב במס רכישה
לפי תקנה זו והם נישאו תוך שנים-עשר חדשים מיום הרכישה ,יוחזר מס הרכישה ,ששילם בן-זוגו של העולה,
העולה על סכום מס הרכישה שהיה חל אילו רכש את הזכות העולה בלבד

(ד) חיוב במס רכישה לפי תקנה זו לא יינתן לעולה אלא פעם אחת לגבי דירה ופעם אחת לגבי בית עסק; לענין זה
חיוב במס רכישה לפי תקנה זו שניתן לגבי קרקע פנויה לצורך הקמת דירה או בית עסק ,דינו כדין חיוב במס
רכישה לפי תקנה זו שניתן לגבי דירה או בית עסק ,לפי הענין.
(ה) בתקנה זו" ,חיוב במס רכישה לפי תקנה זו"  -לרבות פטור ממס רכישה או אגרת העברת מקרקעין שניתן על פי
חיקוק שקדם לתקנות אלה.
(ו)

הסכומים הנקובים בתקנת משנה (ב) יעודכנו בהתאם לסעיף (9ג )2לחוק; לענין תקנה זו" ,המדד הבסיסי" -
המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילתן של תקנות אלה.

מהסעיף עולה שכדי לזכות בהקלת מס רכישה לפי התקנה נדרש היה לרכוש את הדירה עד שנה לפני כניסתו לישראל.
בענייננו רכישת הדירה בוצעה כארבע שנים טרם כניסתו לישראל ועל כן נראה כי אין זכאות להקלה.
אשר לשאלה השניה ,סעיף  85לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג( 1963-להלן" :החוק") קובע:

"( .85א) המנהל רשאי ,בין ביזמתו ובין לפי דרישת מי ששילם מס ,לתקן שומה שנעשתה לפי סעיף (78ב) או (ג) או
לפי סעיף  ,82תוך ארבע שנים מיום שאושרה כשומה עצמית או מיום שנקבעה שומה לפי מיטב השפיטה ,לפי העניין,
בכל אחד מהמקרים האלה:
( )1נתגלו עובדות חדשות העשויות ,לבדן או ביחד עם החומר שהיה בידי המנהל ,בעת עשיית השומה ,לחייב במס
או לשנות את סכום המס;
( )2המוכר מסר הצהרה בלתי נכונה שהיה בה כדי לשנות את סכום המס או למנוע תשלום מס;
( )3נתגלתה טעות בשומה".
על פי הסעיף ,ניתן לתקן שומה תוך ארבע שנים מיום שאושרה השומה העצמית או מיום שנקבעה שומה לפי מיטב
השפיטה .ככל שארבע השנים עברו לא ניתן לתקן את השומה.
ואולם ,מוצע לבחון את האפשרויות הבאות:
אפשרות א'  -סעיף  107לחוק.
סעיף  107לחוק קובע:

".107
(א) המנהל רשאי להאריך כל מועד שנקבע בחוק זה ,אם נתבקש לכך ואם ראה סיבה מספקת להיעתר לבקשה.
(ב) המנהל רשאי לדרוש מאדם שעליו מוטלת חובת תשלום מס ואשר ניתנה לו ארכה לפי סעיף קטן (א) לדרוש
ערובה לתשלום המס שהוא עלול להתחייב בו".
לאור הסעיף מוצע לשקול לפנות אל מנהל מיסוי מקרקעין בבקשה להאריך את המועד לתיקון שומה תוך פירוט
הנסיבות המיוחדות.
אפשרות ב'  -תקנות קורונה
ביום  27.03.20הותקנו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס) ,התש"ף2020-
(להלן" :תקנות הקורונה").

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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התקנות קובעות כי בחישוב התקופות שנקבעו בחיקוקים שמפורטים בתקנות לא תיספר התקופה שמיום  22.3.2020ועד
( 31.5.2020להלן" :התקופה הקובעת") ,אם מועד סיום התקופה חל בתקופה הקובעת או בחודשיים שלאחריה.
המשמעות המעשית של התקנות היא שבמקרה שמועד סיום התקופה הרלוונטית (ובעניין זה תיקון שומה לפי סעיף 85
לחוק) חל בתקופה  ,31/7/20 - 22/3/20התקופה הקובעת ( )31/5/20-22/3/20לא נספרת.
לכן מוצע לבחון אם בנסיבות דנן תקנות הקורונה חלות ,וככל שהתשובה חיובית ייתכן כי יהיה ניתן לפנות למנהל
בבקשה לתיקון השומה.

המשיב – מומחה במיסוי מקרקעין וקבלנים ,מיסוי חברות ,מיסוי בעלי שליטה ויחידים
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

פטור ממס שבח בגין תמורה שמקבל בעל שתי דירות מקבלן בונה
במסגרת תמ"א  38יחול רק על דירה אחת
השאלה:
בעל שתי דירות בבניין שנהרס ונבנה מחדש מקבל מהקבלן הבונה סך של  6,000ש"ח לכל דירה עבור כל דירה שיש לו
בבניין ,עד סיום הבנייה .האם הכנסה זאת של  12,000ש"ח מדי חודש בחודשו עד לסיום הבנייה חייבת במס?

עו"ד שגיב רון משיב:
כאמור ,עסקת תמ"א  38/2היא למעשה עסקת 'קומבינציה' שבמסגרתה רוכש היזם זכויות בנייה מהדיירים ובתמורה
הוא מעניק להם שירותי בנייה בדרך של הריסת המבנה הקיים ובניית מבנה חדש תחתיו.
פרק חמישי  5לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג( 1963-להלן" :החוק") מעניק פטור ממס שבח במכירת
זכויות בנייה מכוח התמ"א בידי הדיירים ליזם ובלבד שהתמורה שניתנה בעד המכירה היא דירת מגורים אחת בלבד,
הכפופה למגבלות גודל (שטח של לא יותר מ 25-מ"ר משטח הדירה המקורית) או מגבלות שווי (גובה תקרת הפטור
הקבוע בחוק לגבי מכירת דירת מגורים עם זכויות בנייה נוספות או שווי הדירה המקורית ללא זכויות בנייה ,לפי הגבוה),
וכן כי בוצעה הקמתו מחדש של המבנה שנהרס בהתאם להוראות תמ"א.
נוסף על כך ,תמורה שמקבל הדייר לתשלום הוצאות דמי השכירות לדיור חלופי בתקופת הביניים וכן כיסוי הוצאות
הכרוכות בשירותי הבנייה של הפרויקט ,פטורות אף הן ממס שבח.
ההכנסה בגין שכר הדירה לתקופת בניית הבניין החדש מהווה למעשה הכנסה בגין מכירת הזכויות במקרקעין על ידי
הדייר ליזם במסגרת פרויקט התמ"א והיא זכאית לפטור ממס שבח בהתאם להוראות סעיף 49לג 1לחוק.
יודגש כי הפטורים ממס שבח לפי פרק חמישי  5לחוק חלים רק לגבי דירה אחת בבניין ולכן הבעלים של שתי דירות
בבניין יהיה חייב במס שבח בגין מכירת זכויות בדירה אחת ,כאשר שווי המכירה החייב במס שבח יכלול גם את דמי
השכירות לתקופת הבנייה.

המשיב  -עורך דין מומחה למיסוי ונדל"ן

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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מיסוי פיצוי מקבלן בגין איחור במסירת דירה לאדם פרטי
השאלה:
אדם קנה דירה מקבלן שאיחר במסירת הדירה .על פי תנאי ההסכם הוא זכאי לפיצוי כספי מהקבלן בגין כל חודש איחור
במסירת הדירה.
השאלה :מה דינו של הפיצוי בהנחה שמדובר בדירה פרטית נוספת?

עו"ד עופר אלבוים משיב:
ככלל ,על פי ההלכה הפסוקה (למשל ,פ"ד הוצאת גורדון ,קציר ,תופאפ) ,לצורכי מס ,דין הפיצוי ייקבע כדין הפרצה
אותה הוא נועד למלא .מבחן זה קובע כי סיווג פיצוי כהכנסה פירותית או הונית ייבחן על פי מהות הנזק שנגרם שלשמו
בא התשלום לפצות.
כאשר הפיצוי נועד לכסות על נזק הכרוך למשל בפגיעה ברווחים ,יש לסווג את הפיצוי על פי ההכנסה במקומה נתקבל,
היינו כהכנסת פירות .על אותו משקל ,בהינתן פיצוי בגין נזק למקור ההכנסה עצמו ,יסווג הפיצוי כהכנסה הונית בידי
מקבלו.
ההכרעה בשאלה זו אינה תמיד פשוטה להכרעה וכך גם לעניין פיצויי איחור במסירה .ניתן לטעון כי הפיצויים נועדו
לפצות את הקונה על הוצאות שיידרש להוציא בגין האיחור בקבלת הדירה (למשל הוצאות שכירות) והואיל ומדובר
בהחזר הוצאות ,ללא התעשרות ,ואשר נועדו להחזיר את המפוצה למצב שאילולא האיחור (הנזק) הרי שאין הפיצוי חייב
במס (ר' למשל במאמרו של פרופ' יורן ז"ל – תוצאות המס בביטול עסקאות) .מנגד ניתן לראות בפיצוים כבאים לפצות
על הכנסות מהשכרה שהיו מתקבלות בגין הדירה ולמסותם בהתאם (כדמי השכרה פטורים או כחייבים במס ב – 10%
או כחייבים במס רגיל תוך התחשבות בניכוי הוצאות) .טענה נוספת יכולה להיות שאין הפיצוי מבטא הכנסה שנוצרה
למקבלה אלא בבחינת הקטנת ערך העסקה (ראיית הפיצוי כהסכמה להפחתת התמורה במקרה של איחור במסירה).
כך ,בהיבט המע"מ ,קובע סעיף  )2(7לחוק מע"מ כי חלק ממחיר העסקה יהיו "פיצויים בגין הפרת הסכם שאין עמה
ביטול עסקה" ,קרי תשלומים ששולמו על מנת לקיים את העסקה ,והואיל ושולמו על ידי הקונה למוכר ,יש לראותם
כמפחיתים את ערך העסקה.

המשיב – שותף בכיר במשרד שקל ושות' ,עו"ד

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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טבלאות
מס הכנסה
שווי רכב צמוד בשנת המס 2020
שיטת חישוב ישנה לקביעת שווי רכב צמוד לפי קבוצות מחיר תקנות מס הכנסה
(שווי השימוש ברכב) ,התשמ"ז1987-
קבוצת מחיר -
רכב פרטי

שווי שימוש
בש"ח לחודש
החל מ1.1.2018-

שווי שימוש
בש"ח לחודש
החל מ1.1.2019-

שווי שימוש
בש"ח לחודש
החל מ1.1.2020-

1

2,710

2,740

2,750

2

2,930

2,930

2,980

3

3,770

3,820

3,830

4

4,530

4,580

4,590

5

6,260

6,340

6,360

6

8,120

8,220

8,240

7

10,440

10,570

10,600

אופנוע  L3שנפח מנועו עולה על  125סמ"ק והספק מנועו מעל  33כוח סוס  910 -ש"ח לחודש.
שווי שימוש ברכב צמוד  -שיטת חישוב חדשה המודל הלינארי
החל משנת המס  2010מחושב שווי השימוש ברכב צמוד ,בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה החל מ ,1.1.2010-כשיעור
מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש.
שיעורי שווי השימוש ברכב החדש החל משנת  2013נשארו ללא שינוי והם:
 2.48%ממחיר הרכב לצרכן.
תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש ברכב 509,070 :ש"ח ,בשנת המס .2020
הנוסחה לחישוב שווי שימוש ברכב צמוד היברידי נכון ל1.1.2020-
שיעור שווי שימוש  Xמחיר מתואם  Xהצמדה למדד**  500 -ש"ח לרכב היברידי
** הוארך תוקף הוראת השעה עד ל.31.12.2021-
הפחתת שווי רכב חשמלי צמוד -
רכב חשמלי החל מ 1,000 – 1.1.2020-ש"ח לחודש
רכב חשמלי החל מ 1,000 – 1.1.2019-ש"ח לחודש
אופנוע  L3שנפח מנועו עולה על  125סמ"ק והספק מנועו מעל  33כוח סוס  910 -ש"ח לחודש.
( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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מחזור עסקאות של עוסק פטור
1.1.2020
מיום

הסכום בש"ח

1.1.20

100,491

1.1.19

100,187

ביטוח לאומי
טבלת ניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים נתוני תקרת ההכנסה המקסימלית לניכוי דמי
ביטוח מעובדים שכירים וההכנסה המופחתת לניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים:
חודש

חלק העובד  -בש"ח
תקרה מופחתת/מלאה

1/2020

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

תקרת הכנסה מעבודה שאינה פוגעת בקצבת הזקנה – קצבת אזרח ותיק

תקרת הכנסה מעבודה
שאינה פוגעת בקצבת הזקנה

החל ב 1.1.2020-החל ב1.1.2019-
ש"ח לחודש

ש"ח לחודש

מקבל קצבת יחיד

6,014

5,856

מקבל קצבה עם בן/בת זוג תלוי

8,018.76

7,807

בגין כל תלוי נוסף

738

719

( )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
מחברת חשבים ,באופן מלא או חלקי ,ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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