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 אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

 

 בכבוד רב,
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 רי הסבר ודב עדכונים, הנחיות –ורונה נגיף הק

 מס הכנסה 

   סמהשפור כלכליהסיוע התכנית   –סגר שני 
   הרחבת רשת הביטחון הכלכלי.לבספטמבר 

   –כלכלי )נגיף הקורונה החדש(  ית לסיועכנחוק הת
 לית  ון הכלכת הביטחבת רשלהרח ן(  )תיקושעה הוראת 

   יעקב הסגר השני שהביא למשבר קשה נוסף במשק הישראל

 4.10.2020יום ן מ פרסום לשכת רואי חשבו

על  החמו  רקע    החוק אושר  על הההגבלות  ומובאים  רות  לתוכנית    בומשק,  והתאמות  כלכלי,  לס תיקונים הרחבות  יוע 
ל התנאים  את  להקל  השנועדו  המשומקבלת  לעסק ענקים  ולהעניקלמים  נפגעו    מקדמות,  ים,  שבהם  החודשים  בעד 
מענק    וק. בנוסף כולל החונהקורסגר הנוכחי, נוכח משבר הוה  ההגבלות הנוספות שהוטלו  וצפויים להיפגע העסקים, בשל

 של מנגנון הפחתת דמי האבטלה.  יהלזכאי מענק עבודה, הקלות לעסקים קטנים ודחי  מוגדל

 א. כללי 

וקת נקבעה  לאחר מיצוי המחל  שליטהלמו ביתר לגבי עצמאים ושכירים בעלי  ששוים  של מענק   יית חובותלצורך ייעול גב
 ים. במערכי המס השונ יתרת זכות מולקיזוז  אפשרות

 אוקטובר-הקלות בגין חודשים ספטמבר בועותק הוצאות ב. מענק

  במחזור 25%  ובהבג  מפגיעה  להח ת,בועוק  הוצאות  בגין  הסיוע  מענק  יוענק קטובראו-ספטמבר ודשיםהח  במהלך  כי  נקבע

 .כה  עד  פגיעה  40%  במקום הנגיף,  התפרצות ם טרו המקבילה לתקופה ביחס העסק בעל  של העסקאות 

  25%בגובה של    עהש''ח ירידת מחזורים בתקופה החל מפגי   אלף  300ח עד  ש''  אלף   18-מחזור פעילותם  מעבור עסקים ש
אלף    200'ח,  אלף ש'  100הפעילות שלהם  רגות מחזור  ח בהתאם למדש''   6,000ש''ח ועד    3,000זכה במענק בגובה שבין  ת

 מה.לף ש''ח בהתא א  300-ש''ח ו

 ה בהתאם לטבלה שלהלן: ישוב המקדם יהיח ן ש''חמיליו 400ש''ח ועד   ףאל  300-ותם מילשמחזור פע  קיםעבור עס

 

 רהיקף המחזו 
 שיעור הירידה 

 במחזור 
 הנוסחה לחישוב המענק

יליון מ 100  -ח "ש 300,000
קאות בתקופת  * )מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות( * )מחזור עס 10% 40%-25%-מ ש"ח 

 ( 2019הבסיס 

מיליון  100  -ש"ח  300,000
קבועות( * )מחזור עסקאות בתקופת   שתתפות בהוצאות)מקדם הה*  20% 60%-40%-מ ח "ש

 ( 2019ס סיהב

מיליון  200  -ש"ח  300,000
צאות קבועות( * )מחזור עסקאות בתקופת  הוההשתתפות ב* )מקדם  35% 80%-60%-מ ש"ח 

 ( 2019הבסיס 

מיליון  400  -ש"ח  300,000
קאות בתקופת  עסמחזור ת( * )הוצאות קבועוב* )מקדם ההשתתפות  50% 80%ל עמ ש"ח 

 ( 2019סיס הב

 

  30מ־  למעלה   חלוףב  להם   ניתנת   התמורה   אשר  התמורה,  קבלת   ם ע  עסקאותיהם  לע  המדווחים  עוסקים  לעניין 
להתב ,ימים צפויה  החדשות  מההגבלות  כתוצאה  העסקאות  במחזור  החווהירידה  את  הכוללת  בתקופה  ם דשיטא 

  ן יגב  קבועות  הוצאות  למענק  זכאים  היה  שלא  בתנאי  זו,  פהתקו  בגין  במענק  ההקלה  תינתן  , 2020 דצמבר בשנת-נובמבר

 . אוקטובר-ברספטמ חודשים

 ה זו בחודשיים נוספים, במידה ויחליט. ת תוקף הקלק להאריך אשר האוצר הוסמך במסגרת החו
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 אוקטובר-פטמברים סדש וחמענקי הוצאות קבועות ל ג. מתן מקדמות על חשבון

ח יועברו  י כ  נקבע על  מענמקדמות  ספטמבר  שבון  הקב  50%בגובה    אוקטובר,  -ק  ההוצאות  לעסקים ועממענק  ות 
  ,2020בספטמבר    30ימים מיום    30בתוך   הבקש  יגישו  ראש  סקיםעול  יהיה  המקדמה  תשלום .ויים להיפגע מהסגרהצפ

  לע  יתבסס  המקדמה  גובה  .טוברקוא -ספטמבר  שיםחוד  עבור  מענקל  םזכאי  הם  כי  להניח  סביר  דיסו  להם  יש  כי ויצהירו
 . הקודמות בפעימות ששולם מענקה סכום

  אי  כי  גשיוד   מקדמה,ל  זכאי  יהיה  לא  הוא  ייונ-מאי  או  לאפרי -מרץ  החודשים  בגין  נקיםלמע  זכאי  היה  לא  שהעוסק  ככל
  ום כסמ  בהמשך  יופחת   המקדמה  סכוםו  ראוקטוב  -  ספטמבר  חודשים  בגין  למענק  בזכאות  תפגע  לא  למקדמה  הזכאות

 . ראוקטוב - ספטמבר דשיםלחו  יקבעש הסופי כאותהז

  את   שקיבל  כל )כ  יוני-ימא   או  אפריל-מרץ  לחודשים   קבועות  הוצאות  מענק   מסכום  סק עוה  בחירת  לפי   תיגזר  המקדמה
 .האמורים(  המענקים ישנ

 טניםלעסקים ק וניי-ות קבועות לחודשים מאיד. הרחבת הזכאות למענק השתתפות בהוצא

  ם שקלי  אלף  003  על  עולה   אינו  2019  לשנת   תיהם עסקאו  שמחזור  עוסקים  -  קטנים   לעסקים  יוני   -  ימא   שיםדהחו  עבור
  ההפחתה   אם  אפילו  ,2020  יוני  -  מאי   הזכאות  חודשי  בעד  קבועות,  תבהוצאו   השתתפות  למענק   זכאים  יהיו  חדשים,
  שלפני  ה המקביל  בתקופה  םתיהקאוס ע  ממחזור  25%  על   עולה  א שהי  ובלבד  ,40%-ל  מגיעה   ינה א   עסקאותיהם  ממחזור

 . הנגיף התפרצות

 ה. מענק עידוד תעסוקה

  ירו שהחז  לעסקים  ולסייע  קה,תעסו  ידודלע  מענק  בחוק  המענק  פעימות  4  מתן  את  להשלים  מנת  על  כי  ,בתיקון  נקבע
ספ הזכאות   בתנאי  גמישות   תיווצר  ים,ובדע   ים עובד  גם  יכללו   הקובעת,   האדם  וחכ   מצבת  שלמניין   כך  ,טמברלחודש 

  בנוסף   . רבספטמ  חודש   במהלך   תחולפ   ימים  15  מעסיק   אותו  אצל  שהועסקו   ד בלב  זה,   חודשב   לחל"ת   הוצאו  או   וטרו שפ
 . ש"ח 1,400 מותאם מינימום שכר שמשתכר דעוב ולעניין  ש"ח 2,500  יהיה זעריהמ השכר  ספטמבר חודש לגבי

 ור עובדיםימ. מענק שו

  הוחלט   נה,הקורו  נגיף  התפשטות  של   לכליתהכ  מההשפעה  כתוצאה  נפגעה  תהעסקי  שפעילותם  סקיםלע  לסייע  במטרה
  היה  אם  למענק  זכאי  יהיה  עוסק  אוקטובר.  -ספטמבר   בחודשים  עובדים  של  העסקתם  המשך  בעד  יפעמ-חד  מענק  להעניק

  חזור ומ  מלש"ח  400  על  ולהע  אל  שלו  מחזור  אם  כלומר  ר,אוקטוב-ספטמבר  חודשים  בגין  קבועות  הוצאות  נקלמע  יזכא
  השווה   בסכום  ענקלמ  זכאי  יהיה  כאמור  עוסק   אשתקד.  מהתקופה  ומעלה  25%-ב  ירד  ותהזכא  בתקופת  קאותיועס

  ככל  העסק,  של  הפגיעה  במידת  תלוי  המזכים   בדיםהעו  מספר  שרכא   מזכים,ה  העובדים  במספר  ש״ח  5,000  של  למכפלה
   .הכלכלה משרד באמצעות ישולם נקהמע   עולה. זכאותו מידת -יותר  ענפג שהעסק

  הירידה   שרף  כך  האבטלה,  דמיב  ההפחתה  מנגנון  יחול  ממנו  במועד  הדחייה  אושרה  -  טלהבדמי האבדחיית ההפחתה    ז.
 . הז  בשלב דחהת וההפחתה 16.10.20-מה החל  רק ייבדק

  על  תעמוד  התוספת  .0220  לשנת  שלילי(  הכנסה  )מס  העבוד  למענק  תוספת  תשולם -  ח. מענק מוגדל לזכאי מענק עבודה

  למעלה   של   הבנק   ות לחשבונ   היום  להעביר  צפויה  המסים  רשות  דצמבר.  עד   ילאפר  דשיםהחו  עבור   המענק   ם כומס  62%
  עבודה   למענק  זכאים  מצאושנ  מאיםועצ  שכיריםל  שתשולם  ,למענק  וספתהת   חשבון  על  מקדמה  זכאים  אלף  ממאתיים

  י, הבסיס  נקהמע   עם  ביחד  דמה,מקה  תשולם   בהמשך,  זו.  שנה  ורבע   םששול  המענק  מסכום  25%  של  בשיעור  ,2019  לשנת
  ר עבו  הבסיסי  המענק  עם  יחד  תשולם  למענק  התוספת  של  תרהיה   .2020  שנת  במהלך  עוד  למענק  איםזכ  שימצאו  למי  גם

  אבטלה   דמי   קיבל  הלאומי  הביטוח  נתוני  פי  שעל  שכיר,  לחוק,  בהתאם  ים.שקל   0001-מ  תפחת  אל  התוספת  .2020  שנת
  לעודד   במהותו  שנועד  למענק  לתוספת  המקדמה  לקבלת   י זכא  יהיה  לא  ברצף,  0202  וליי  עד  אפריל  החודשים  מלוא  רובבע
 . העבודה בשוק תפותשתה
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 כל מה שרציתם לדעת על מענקים והטבות בתקופת הקורונה 

 ןכת רואי חשבושל
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 חשבון  כת רואימתוך לש
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 צהרת הון ת המתן אורכות להגש 

ל  החליט מנה ים,שומינהקל על ציבור המייצגים וה סגר על מדינת ישראל, על מנת להתפשטות נגיף הקורונה והטלת ה םע
 . 30/11/2020צהרות הון ליום הערן יעקב, על מתן אורכה להגשת   מר  ים,רשות המס

 . 31/10/2020תאריך ד לוע  30/09/2020להגשתן הינו מיום  ההסדר יחול על הצהרות הון שתאריך הדרישה 

 

 1.10.2020 מיום  המסיםהודעת רשות  

 

   - 2019המס לשנת  יחידים אורכות להגשת דוחות  עדכון נוהל מת
 מייצגיםדר האורכות לסה

מנהל רשות    העסקי, החליט ובמטרה להקל על המייצגים והמגזר  קורונה י עקב נגיף השנה הנובעות מהסגרלאור ההגבות  
 האורכות. ר עו בהסדשנקב  2019חות יחידים לשנת ת דואורכות להגשי הסים על שינוי מועדהמ

 שת דוחותעד האחרון להגובהתאמה, המו 30.11.20ם ב'  יידחה ליו 29.10.20מועד המדידה בשלב ב' שנקבע ליום ה' 
 .  31.1.21דחה ליום א יי 2019נת  יחידים לש

 חברות הינם ללא שינוי. תההגשה לדוחו   יודגש, מועדי

 -ניתן להמשיך להגיש דוחות סרוקים עד ה  ה  הקורונ ורת, בשלהחלטת חטיבת שומה וביקלכי בהתאם  ייןעוד יצו 
 ת קליימן. של גב' פזי תהדעכמפורט בהו 31.10.2020

 : ידיםודכנים ליחעההגשה המ  להלן טבלת מועדי

 שלב א 29.7.2020יום ד'  15% מכסה

 שלב ב 30.11.2020יום ב'  50% סהמכ

 שלב ג  31.1.2021' אם יו 100% מכסה

 

 8.10.2020ם ים מיוודעת רשות המסה

 

 ם  מאילעציתן להגיש בקשות למקדמה עבור מענק הוצאות נ
 2020ר אוקטוב לספטמברק קטן בעלי עס

 תנאי הזכאות למענק 

ה  . המקדמה הינ5.11.2020ועד  4.10.2020-החל מ 2020וקטובר א-חשבון מענק ספטמבר מקדמה על יש בקשה ללהג   ןנית
ר  לפחות במחזו 25%, נדרשת ירידה של 2020אוקטובר -ת זו, ספטמברמסכום המענק. עבור תקופת זכאו 50%גובה של  ב

 .2019אלו בשנת וואה לחודשים הפעילות בהש

ש בשנת המס  לחודוצע  שמחזור פעילותם הממ ת או באיחוד עוסקים(וים בשותפ ל חברות, שותפ ל עצמאים יחידים )לא כו
כתוצאה  בשל פגיעה בפעילות העסקית למענק הוצאות ₪, עשויים להיות זכאים 25,000 -מ ₪ ונמוך  1,500 -גבוה מ   2019

 .יף קורונהמהתפשטות נג



 

(c)  חליף  ו/או ת דע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי אין במי "מ.מידע עסקי בע   ..סות שמורות לחברת חשבים ה.פהזכויכל 
 להביע עמדה ביחס  דעה או  ת, לחוותוספציפי ות מקרה קונקרטיות ו/אובהוות מענה לנסיואין באמור כדי לייעוץ משפטי ל

 בר  ך זה כפי שהועממסו להסיר שום מידע המופיע ב נות א העתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לש אין ל למקרה מסוים
 12        והכותבים עצמם. מחברת חשבים ובכתב  ת מראששבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשומחברת ח

  :איםבתנאים הב סים על עמידהמבאזור האישי של רשות ה בהצהרת העצמאיםכאות מותנית זה

של   • ירידה  במח  40%חלה  הפעילולפחות  בזור  העסקית  שנקבעו ת  הזכאות  בהשוובח  חודשי  לוק,  ה  תקופאה 
, 2020אוקטובר  -מבר, ספט2020אוגוסט  -, יולי2020יוני  -דשי הזכאות לפי החוק: מאי וח   .2019המקבילה בשנת  

 .2021יוני  -י, מא 2021ריל פא-, מרץ2021פברואר -, ינואר2020דצמבר -נובמבר

עילות ר הפמחזולפחות ב  25%  נדרשת ירידה של   2020בר  אוקטו-ר וספטמב  2020יוני  -ות מאי לגבי תקופות הזכא •
 .2019המקבילה בשנת  ו, בהשוואה לתקופההעסקית בתקופות אל 

 .2020ובשנת    2019ת  בשנ ודשים אלולמע"מ לגבי חהוגשו דוחות תקופתיים   •

ידי מנהל מע"מ   ק, והפנקסים לא נפסלו עלחשבונות קבילים על פי החונקסי  , פ 2019המס    תהעוסקים ניהלו בשנ  •
 .או פקיד השומה

 קטןסק לי עלבע י המענקומסכ

  ::2019למחזורי העסקאות החודשיים של העסקים בשנת ות משתנים בהתאם  סכומי מענק ההוצא

 .₪ 3,000ך נק בסע מ :₪ 8,333ד ע היה 2019הם בשנת ות החודשי הממוצע שלר העסקא שמחזו עצמאים •

 .₪  4,000נק בסך עמ :₪ 16,666ד  ₪ ע 8,334 -היה מ 2019ת שלהם בשנ  שי הממוצע העסקאות החוד עצמאים שמחזור  •

 .₪ 6,000מענק בסך   :₪ 25,000ד ₪ ע 16,667 -היה מ 2019ת החודשי הממוצע שלהם בשנת זור העסקאועצמאים שמח •

 2020  פברואר  -נואר י עצמאים שפתחו את עסקיהם בחודשים  •

פ את  שהחלו  יחידים  מעצמאים  העסקית  עב  איםזכ  להיותיכולים    29.2.2020ועד    1.1.2020-עילותם  כל למענק,  ור 
בסכום שלתקופ זכאות,  פט  3,000  ת  לעוסק  ו₪  באזור  4,000-ור  הצהירו  מורשה, אם  לעוסק  באתר    ₪  רשות האישי 

 : עמידתם בכל התנאים הבאים עלהמסים 

 מיליון ₪  ₪100 ועד  18,000-הוא מ 2020 בשנתות שלהם אמחזור העסק •

 ₪.  1,500-גבוה מ  2020נואר ופברואר שלהם בחודשים ימחזור העסקאות  •

בתקופ • שלהם  העסקאות  העסמחזור  ממחזור  נמוך  הזכאות  ופברואר  ת  בינואר  שלהם  בשל2020קאות  התפשטות    , 
 ף הקורונה. נגי

 2020החודשים ינואר ופברואר  עבורות וופת הזכאקו את הדוחות התקופתיים למע"מ עבור תישהג •

 ן לי עסק קטנק הוצאות לעצמאים בעמועדי הגשת הבקשה למע  •

ות רש  אתרב  ויפורסם על ידי מנהל רשות המסים    למועד שייקבע  בנפרד, בהתאם  כל תקופת זכאותערכת תיפתח למה
 .המסים

 .ת המערכת להגשהיום מיום פתיח 90יש להגיש את הבקשה תוך  

 הבקשה  חרון להגשתד אמוע תקופת הזכאות

 05.11.2020 2020בר אוקטו-מקדמה לספטמבר

 15.12.2020 2020אוגוסט -יולי

 15.11.2020 2020יוני -מאי
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(c)  חליף  ו/או ת דע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי אין במי "מ.מידע עסקי בע   ..סות שמורות לחברת חשבים ה.פהזכויכל 
 להביע עמדה ביחס  דעה או  ת, לחוותוספציפי ות מקרה קונקרטיות ו/אובהוות מענה לנסיואין באמור כדי לייעוץ משפטי ל

 בר  ך זה כפי שהועממסו להסיר שום מידע המופיע ב נות א העתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לש אין ל למקרה מסוים
 13        והכותבים עצמם. מחברת חשבים ובכתב  ת מראששבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשומחברת ח

  ה מע"מ וב"ל מ" – הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים

סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה   ענק לה)ב(, נקבע כי  מ18על פי הוראות החוק לסיוע כלכלי, בפרק ה: בסעיף 
 לחוק מס ערך מוסף.  12לא יחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 

בסעיף    פי   על ו:  בפרק  כלכלי,  לסיוע  החוק  לפי 19הוראות  מענק  כי  נקבע  בעד   ,  לעסקים  סיוע  מענק  קרי  זה,  פרק 
 לחוק מס ערך מוסף.  12ו של עוסק לפי סעיף ותי יחשב לחלק ממחיר עסקא השתתפות בהוצאות קבועות, לא

 לפיכך, נבקש להבהיר כאמור:

 א להוראות ניהול פנקסים. 9בסעיף כאמור  ונית מסתקבול המענק אינו חייב בהוצאת חשב א. 

להוראות למעט, מי שחלות עליו   5סכום המענק על פי סעיף  הלקוח: "רשות המסים" על    יש להוציא קבלה על שם ב. 
 ה אין צורך לשלוח ללקוח.  א)ד( להוראות ניהול פנקסים. את הקבל 19עיף  ת סהוראו

)מענק   ג.  הסוציאלי  המענק  בגין  לעהתקבול  ומסיוע  לפי צמאי  חייבת  הכנסה  הינו  שליטה(  בעל  לשכיר  סיוע  ענק 

 לחוק מענק עבודה.  )א(16לה)א(( כמפורט בסעיף 18ינו חייב  בביטוח לאומי )סעיף  הפקודה וא

ו  הפקודה וחייב בביטוח לאומי, אין הוראת חוק מקבילה כמ ההוצאות הינו הכנסה חייבת לפי    בגין מענק  בולהתק ד. 
 )א( לחוק מענק עבודה. 16ציאלי המפנה לסעיף ענק הסו )א(( למ לה18בסעיף 

נה ואי  חסת לכל מי שחייב בתיעוד על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף,צאת התיעוד מתיינבהיר כי הו ו. 
 לשכירים.    מתייחסת

 מס הכנסה  דמותלעסקים לא חייבים במקמענקי הסיוע לעצמאים ו

שכן, המענק אינו חלק ממחיר )ב( לפקודה  175רך מקדמות על פי סעיף  אין לכלול את המענק בסכום המחזור לצו
 סקאות. הע

 

 4.8.2020הודעת רשות המסים מיום   

 

 

 המלצת רשות המסים בחישוב ״  -נספח א׳ 
 קבועות  מענק הוצאות   -הנחסכות״ השכר   אותהוצ

הטיפול באלפי בקשות למענק בעד הוצאות קבועות, בהן טיפלה קרן הפיצויים, נתגלו מקרים רבים בהם קיים  ך  במהל
 העוסק לבין הוצאות השכר הנחסכות בפועל. פער בין חישוב הוצאות השכר שדווחו ע״י

החישוב של רכיב    אתוצאים לנכון להביא לידיעתכם כי ניתן לבסס  ו מ בעקבות הניסיון שנצבר בטיפול בבקשות אלו, אנ

 הוצאות השכר הנחסכות על הנוסחה שלהלן. 

ה בהגדרות חוק התכנית  נוסחה זו תאומת את הרציונל הכלכלי של החיסכון בשכר של כל מעסיק, וממלא אחר הדריש
 .2020 -לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה(, התש׳׳ף

 הבקשה.ת  נוסחה, יקל על ביצוע החישוב לצורך הגשוש ב ימשה

 חשוב לציין כי המלצה זו הובאה גם לידיעת נציגי הלשכות המקצועיות, והיא התקבלה על ידה. 

 אופן החישוב:

י הנחסכות  השכר  הוצאות  בטופסחישוב  הדיווחים  הפרש  על  בתקופת    102  תבסס  לשכר  הזכאות  בתקופת  השכר  בין 
ויוכפל  יוום השכר בתקופת הבסיס, כאשר שיעור הירידה  בסכהבסיס וחלוקתו   כפל בגובה השכר השנתי מתוך הטופס 

 )מקדם הוצי סוציאליות(. 1.25במקדם 



 

(c)  חליף  ו/או ת דע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי אין במי "מ.מידע עסקי בע   ..סות שמורות לחברת חשבים ה.פהזכויכל 
 להביע עמדה ביחס  דעה או  ת, לחוותוספציפי ות מקרה קונקרטיות ו/אובהוות מענה לנסיואין באמור כדי לייעוץ משפטי ל

 בר  ך זה כפי שהועממסו להסיר שום מידע המופיע ב נות א העתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לש אין ל למקרה מסוים
 14        והכותבים עצמם. מחברת חשבים ובכתב  ת מראששבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשומחברת ח

 :  2020דוגמת חישוב לתקופת הזכאות בחודשים מאי ויוני  

5-6/2019 - 5-6/2020   

* 

5-6/2019 

2019שכר שנתי    * י =1.25   נחסכות הוצאות שכר 

 

 הבהרה: 

ת בעקבות התערבות  וסחה דלעיל או בחישוב עצמי שימצא לנכון. פניווכל להציג את חישוב הוצאות השכר ע״פ הנ ק י עוס
 בחישוב הוצאות השכר הנחסכות 

ש, והפער  נק שאושר ע׳׳י רשות המסים לבין סכום הבקשה שתוגבמקרים בהם יהיה קיים פער בין תוצאות חישוב המע

דואר אלקטרוני ייעודית והן יטופלו  לבד, נפתחה אפשרות להגשת פנייה בכתובת  ת בסכונובע מחישוב הוצאות השכר הנח
 , ללא צורך בהליך של השגה. באופן שוטף

 Tikun.corona@taxes.gov.ilלהלן כתובת הדואר האלקטרוני הייעודית 

 

 6.10.2020רשות המסים מיום   חוזר

 

 הוראת שעה  -יכת סכומים מקרן השתלמות למתן פטור מניכוי מס במקור במש יות הנח

מיום   שעה  להוראת  יחיד      29.7.2020בהתאם  בידי  המתקבלת  הכנסה  מסוימים,  תנאים  השתלמות  ובהתקיים  מקרן 

 פטורה ממס. הכול כמפורט להלן: תהא  המועדים הקבועים בדין, בטרם חלפו 

יום ( ועד ל 2020באוגוסט    10באב התש"ף )  השעה נקבע כי בתקופה שמיום כ'  וראתבה  :משיכת כספים בפטור ממס א.
למות, לרבות הפרשי (, עובד או יחיד, יהיו רשאים למשוך כספים מקרן השת2021בפברואר    9כ"ז בשבט התשפ"א )

אחהצמד ורווחים  ריבית  וכן  וזאה  בפטור ממס,  מוטבת,  חלפו  רים שמקורם בהפקדה  אם טרם  ועד ממ  שנים  6ת 
שנים ממועד התשלום הראשון    3טרם חלפו  ובד או יחיד שהגיע לגיל הפרישה, אם  ן, ולגבי עהתשלום הראשון לחשבו 

ח בחודש ש"  7,500לא יעלה על  של העובד או היחיד    תיומכלל חשבונולחשבון. הכול ובלבד שסך משיכת הכספים  
 מסוים ובהתקיימותם של לפחות אחד מהתנאים המפורטים להלן:

ה למשיכת הכספים  ( ועד ליום שבו הוגשה הבקש 2020במרס  1התקופה שמיום ה' באדר התש"ף )לך במה ●
 ום.או יצאו לחופשה ללא תשל לקרן ההשתלמות, העובד או בן זוגו או בן זוגו של היחיד, פוטרו מעבודתם 

או משלח יד,   עסקההכנסה החייבת החודשית הממוצעת של העובד ובן זוגו או היחיד ובן זוגו, ממשכורת, מ ●

ום שבו הוגשה הבקשה לקרן ההשתלמות,  ( ועד תום החודש שקדם לי2020במרס  1מיום ה' באדר התש"ף ) 
 . 2019ת המס  פחתה ביחס להכנסה החייבת החודשית הממוצעת כאמור בשנ

ה ב. בי שמירת  הנותריםוותק  לכספים  בסעיף  חס  נקבע  בנוסף  ב16)9:  שתבוצע  זו,  משיכה  כי  לפקודה  עות  אמצג()ב( 
מ"ה )כללים לתנאים שבהם חשבונות    ( לתקנות2)א()1טור ממס לעניין תקנה  הוראת השעה, לא תחשב כמשיכה בפ

בד גיעה בוותק של כספי העוכל זאת על מנת למנוע פ  .1993-שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד(, התשנ"ג
ו בקרן  שיוותרו  לכספים  ביחס  העצמאי  הוראת  או  לפי  יימשכו  נקבעוהשע לא  האמורות  התקנות  עו   ה.  בד לעניין 

לפי סע והוחלו באמצעות סעיף  16)9יף  מתוקף סמכותו של שר האוצר  לעניין  16)9א()ד( לפקודה,  גם  ב()ב( לפקודה 
 המחויבים.עצמאי בשינויים 

תקנו ג. בהחלת  ניכוי  כספים  מקורת  משיכת  כי  לענייננו  נקבע  עוד  בפט :  כמשיכה  תחשב  השעה  להוראת  ור בהתאם 
דה וזאת ביחס לתקנות מס הכנסה )ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות(, ב( לפקו16) 9-א( ו16) 9ממס לפי סעיף  
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 בר  ך זה כפי שהועממסו להסיר שום מידע המופיע ב נות א העתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לש אין ל למקרה מסוים
 15        והכותבים עצמם. מחברת חשבים ובכתב  ת מראששבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשומחברת ח

 ההוראות החלות על משיכתם כאמור יחולו כל אותן  )להלן: "התקנות"(. כלומר, על משיכת הכספי  1997-נ"ח התש
 ב( לפקודה. 16) 9-א( ו16)9 הכספים בפטור ממס לפי סעיף

על  הפט יודגש,    ממס  עור  חל  אינו  השעה  הוראת  שמקורם  פי  השתלמות  מקרן  כספים  משיכת  ורווחים ל   בריבית 
בשיעור   מס  ההשתלמות  קרן  תנכה  לגביהם  אשר  מוטבת,  שאינה  מהפקדה  לתקנה    25%שנובעים  )ב( 2בהתאם 

 תקנות(.ל )א(2ור מירבי בהתאם לתקנה  קנות )ולא תנכה מס בשיע לת

 מס במקור: ניכוי לעמית בהתאם להוראת השעה ללא ים הוראות לעניין תשלום סכומ 

עמית המבקש למשוך כספים בהתאם להוראת השעה יגיש לקרן ההשתלמות בקשה על גבי טופס ייעודי שיופק  .1
 להלן: "טופס הבקשה"(. על ידי הקרן )

באשר   .2 העמית  להצהרת  המתייחס  חלק  יכלול  הבקשה  המטופס  מהתנאים  יותר  או  אחד  טים  פורלהתקיימות 
 ( לפקודה )להלן: "הצהרת העמית"(. 2()ג)א16)9-( (ו1ג()א()16)9בסעיף 

 יש להוריד מאתר רשות המסים  - נוסח מחייב של הצהרת העמית  .3

 י קרן ההשתלמות ולא על ידי פקיד השומה. ידאמור יוגשו ויטופלו על  למען הסר ספק, בקשות כ .4

ביחס ד. הכספים  הוראות  משיכת  עבתיאו  -  לאופן  שוק  ם  רשות  לצם  וחסכון,  ביטוח  ממס ההון,  הפטור  מיצוי  ורך 
ט כי טופס הבקשה יכלול התייחסות לאופן משיכת הכספים על ידי העמית, כך שקרן  שהוסדר בהוראת השעה, הוחל

ת בלבד אלא אם למות שמקורו בתשלומי ההפקדה המוטבים מרכיב חשבון קרן השתהשתלמות תשלם לעמית כספה
 רת. ביקש העמית אח

 אתר רשות המסים להוריד ביש  – תו יש לכלול בטופס הבקשה.נוסח מחייב לעניין זה, או נספח ב'

 

 5.8.2020הודעת רשות המסים מיום 

 

 יון  לביהמ"ש הע י דוחות בעקבות פסיקת לתיקונ אורכה 
 ה סות לאור משבר הקורונהקלה בקנ  -וב שווי שימוש ברכב ן חישבעניי

ני  לאור הקורונה  נגיף  משבר  עקב  השני  נוספת   הסגר  ארכה  ביבעקבות    דוחותתיקוני  "   לתנה  העליון פסיקת  המ"ש 
דבר ביטול  ההקלה ב  על הארכת כך שהוחלט   בקנסות לאור משבר הקורונה",הקלה    -ב  שימוש ברכ  חישוב שווי  בעניין

במכתבה של  ים שפורסמו , זאת בהתאם לכלל 30.11.2020ם, עד ליום  את דוחות הניכויי ים למנכים שיתקנוגורקנסות הפי

 .  קליימןרו"ח פזית 

 

 1.10.2020ם ת קליימן מיודעת רו"ח פזי וה

 

 גיש דוחות שנתיים  רות להמים האפשיארכת בחודש ומ
   פ"ל באמצעות מערכת מייצגים ומערכת מ 

"  ת "מייצגיםבאמצעות מערכ  יש דוחות שנתייםאת האפשרות להג  31.10.2020מים, עד  ש ירשות המסים האריכה בחוד 
 שבר הקורונה.  כות מח הימשוכחות, זאת לניזית של הדוומערכת המפ"ל, כחלופה להגשה פ

ונימ בהתלההמעוניינים    יצגים  זאת  לעשות  מתבקשים  זו,  בדרך  השנתיים  הדוחות  את  המפורסמות  אם  גיש  להנחיות 
הרשות יובבאתר  כי.  החתוההקלה  ההגשה  למעט    הר  לעניין  הנישלמייצגים  מרחומת  שינוקום  כל  אין  בדרישות  ,  י 

חים שיש לצרף אליו,  צרופות והנספ, ה וון, הפרטים שיש למלא בדוחמקח  דוובות לעניין שידור הדוח לחייבים בהגשת ובח

 . רקוד וכו'מוטבע הב יותימה על הדף הראשון על הח

https://www.kolmas.net/Document/Index/6556964
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/sa300920_3
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/sa300920_3
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 ביטוח לאומי 

 15.12.20-ים בחל"ת נדחה לים עבור עובדטוח של מעסיקיתשלום דמי בועד דיווח ומ

  2020וקטובר וא  , יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבראיר עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מביטוח עבוותשלום דמי מועד דיווח 

 ב, אין דחייה של הדיווח השוטף עבור חודשים אלה. ו לשימ .15.12.2020-נדחה ל 

 

 17.9.2020י ביוםלביטוח לאומודעה באתר המוסד  ה

 

   - ים ולעסקיםהבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמא
 חוק הביטוח הלאומי ם הרלוונטיים ליפהסעי

בגין המענק הסוציאלי )מ • ומענק סיוע לשכיר בעל  ענקהתקבול  לפי   שליטה(  סיוע לעצמאי  הינו הכנסה חייבת 
 .)א( לחוק מענק עבודה16לה)א(( כמפורט בסעיף 18ואינו חייב  בביטוח לאומי )סעיף  הפקודה 

אין הוראת חוק מקבילה כמו    וחייב בביטוח לאומי,הפקודה  הכנסה חייבת לפי  נו  הי  התקבול בגין מענק ההוצאות •
 ( לחוק מענק עבודה. )א16מענק הסוציאלי המפנה לסעיף ( ל)א(לה18בסעיף 

 

 4.8.2020מתוך חוזר רשות המסים מיום 

 

 לה צבור תקופת אכשרה לקבלת דמי אבטלורי דרך עם רכב אשכול יכולים מ

רה כדי להיות זכאים לדמי  לים לצבור תקופת אכשרי דרך עם רכב אשכול, יכו מו  1.9.20-חל מון בחוק, הקבות תיקעב
-ה החל מהודחודשי עב  6  תצברו לפחות ת זכאים לדמי אבטלה רק לאחר שתיקון החוק שעבר מאפשר לכם להיו.להאבט

 .האים לדמי אבטלוכלו להיות זכת  2021החל מחודש מרץ   קכלומר, נכון להיום, ר.1.9

נדרשת תקופת  בר הל משכאמור, בש.תקופת האכשרהחשב לכזו הנכללת בדת הדרכה תיעבוכל     6רה של  אכשקורונה, 
 .דשים בשגרה(חו  12עומת חודשים לפחות )ל

 

 14.9.2020ם מיויטוח לאומי הודעת המוסד לב

 

 לה טם לצבור תקופת אכשרה לקבלת דמי אביעובדים עצמאיים בעולם התרבות יכול

בח תיקון  מבעקבות  החל  התרבות  1.9.20-וק,  בעולם  עצמאים  צל  עובדים  תאורנים,  עורכים,  כמו  מקליטים,  מים, 
 .לדמי אבטלה להיות זכאיםת אכשרה כדי כולים לצבור תקופי  -וכו' ישים, מאפרים, עוזרי הפקה מלב

עבודה החל  חודשי    6לפחות    צברוהיות זכאים לדמי אבטלה רק לאחר שתלשימו לב, תיקון החוק שעבר מאפשר לכם  
 .1.9-מה

 .טלהאב תוכלו להיות זכאים לדמי 2021כלומר, נכון להיום, רק החל מחודש מרץ  

 .ודשי עבודה בעבודת הפקהח 6לקבלת דמי אבטלה יש לצבור 

בר ימי הפקה, ואם מדו  5לפחות  דרה של  סהסכם לם או תחת  חודשי  3סכם של לפחות  תחת ה  א עבודההי  -קה  ת הפעבוד
 .שימי הפקה בחוד 3ם, אז עבודה תחת הסכם של לפחות  הציבורייקשורת  בעבודה באמצעי הת
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ת  והופעו זרות  מי הפקה לפחות או תחת הסכם לחי   5הסכם של  בחג הסוכות ותהיה תחת    פקהלדוגמה: אם תשתתף בה
 .רים כעבודת הפקההיו מוכיהסכם   ם תהיה תחתלפחות, החודשים שבה חודשים 3של 

 

 14.9.2020יום וח לאומי מוסד לביטהודעת המ

 

 ת בפעם השנייה עדכון למעסיקים בנוגע לדיווח על עובד שיצא לחל"

ריך צ  שוב לחל"ת,  לעבודה ויצא, כלומר העובד היה בחל"ת, חזר  ד שלו לחל"ת בפעם השנייהיא את העובהוצמעסיק ש
 קת עבודה.ת הפסוסיב  ך הפסקת עבודה", הכולל תאריקובץ הפסקת עבודהב" תהשנייה לחל"לדווח לנו על היציאה 

 ת השכר. הוראות של מערכ את הקובץ יש ליצור במערכת השכר, ולדווח על פי ה

 ם הראשונה.פעוטר/התפטר בלחל"ת או פ אישודר רק אם העובד הוצ  100פס  , טו100, אין צורך לשדר טופס לב מושי

 

 2.9.2020מיום  הודעת המוסד לביטוח לאומי

 

 בל תשלום לקו דמי אבטלה ימשיכ סטודנטים שמקבלים

 שמקבלים דמי אבטלה ימשיכו לקבל תשלום כרגיל.  נטיםסטוד

 . ירות התעסוקהתאם לימים המדווחים מש בה דמי האבטלה משולמים

ד בדרישות של  והתייצב בעתיד, תצטרכו לעמתידרשו ל  אם  אךת התעסוקה,  תייצב בשירו נכון להיום, אינכם צריכים לה
 בטלה. ך לקבל דמי אלהמשי ה, כדישירות התעסוק 

 לא שוללת זכאות לאבטלה.  קבלת מלגהשימו לב, 

 

 18.10.2020ום  המוסד לביטוח לאומי ביפורסם באתר 
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   ית י חוק התוכנשונים לפ  ביטוח הלאומי עדכוניםמשבר הקורונה בהיבט ה
 ללית ועודכד, נכות מיוח טלה, מענק הסתגלותלי דמי אבלסיוע כלכ

 גלרט -רו"ח אורנה צחה רסממלא שפ ך מאמרתומ בחריםפרקים נלקט 

  ומבוסס על המידע ובע מנגיף הקורונה  הנ  המאמר מתמקד בהיבטים הקשורים לביטוח הלאומי לנוכח המשבר הכלכלי
ב  לכותבת  כתיבתו.  הידוע  במ  נילפיום  להשימוש  יש  של הביתעדכידע  האינטרנט  באתר  במאמר   עטוח הלאומי. המיד ן 

 . וות דעתוה ייעוץ או חו לאמור בו ואינו מה  נועד להסב את תשומת הלב

 דמי אבטלה  ●

 מניעת כפל גמלאות עם דמי אבטלה  ●

 ומעלה  67ני  לב  מענק הסתגלות מיוחד ●

 ת משבר הקורונה קצבת נכות כללית בתקופ ●

 יטוח הלאומי ה בהיבט הבבעלי שליט ריםצמאים ולשכידין המענקים לע ●

לסיוע התכנית  הקורו   חוק  )נגיף  )הוכלכלי  החדש(  התנה  שעה(,  להתכנ לן:  )לה   2020-ש"ףראת  כלכליית  אושרה  סיוע   )
 לאומי, כדלקמן: ח ה . התכנית כוללת בהקשר הביטו 29.7.2020כחוק ביום 

 (.30.11.2020עד יום ם )במקו 31.10.2021ד יום וח הלאומי עה הכוללת בחוק הביטהארכת הוראת השע .1

שהובהר בישיבה של , כפי י האבטלהכאות לדמ מתקופת הז  ארוכה יותר  (31.10.2021וק )עד ח התקופה הכוללת של ה
ות בהתאם קטיבי אוחר יותר ולקבל גמלאות רטרואת ממבוטחים יוכלו להגיש תביעווועדת הכספים בכנסת, כדי ש

 להטבות השונות שבחוק. 

ה .2 ול עת  תקופה הקובהארכת  עד    30.6.2021עד    מענק הסתגלות מיוחדלזכאות לדמי אבטלה  לפי  מועד מסוייאו  ם 

 סטיקה, כמוקדם. לסטטי  המרכזית  מי הלשכהפרסו

מהסכום   90%ענק ההסתגלות המיוחד לשיעור של  ת מאפשרות בשלב מסויים להקטין את סכום דמי האבטלה או א .3
 כאותו האישית(. ז  י אבטלה לפי טל שמקבל דמערב ההפחתה )למעט למוב

 הקובעת:   ם התקופהמי עד תולחוק הביטוח הלאו 216  ןהארכת התיקונים בתיקו .4

דמיאה ● תשלום  בתנאים  רכת  מהבי  האבטלה,  נמסר  אבטלה.  לדמי  חדשה  תביעה  הגשת  ללא    טוחמסויימים, 
רך  ואנת האבטלה תש  –הקובעת"  לה שלו הסתיימה במהלך "התקופה  הלאומי, כי ככלל, מובטל ששנת האבט

 הקובעת. עד לתום התקופה 

 מי האבטלה. ופת האכשרה לדק המשך קיצור ת ●

 השנייה.  תנה החל מהפעםהורדת ימי אמ  ביטולהמשך  ●

 ת התעסוקה. לשכהמשך הגמשת התנאים לזכאות לדמי אבטלה למובטל שלא נרשם במועד ב ●

חדשים .5 תיקונים  יותהוספת  עוד  להגדיל  במטרה  כמ,  את  המובטליםר  לדמ  ות  משבר י  הזכאים  בתקופת  אבטלה 
( ועד תום 2020  טמבר ו בחודש ספשישולמ   2020אוגוסט  עד חודש  )דמי אבטלה ב  1.8.2020  הקורונה, בתקופה מיום 

 התקופה הקובעת. 

י שהוצא לחל"ת כפוי  ימים רצופים ללא שכר, למ  14-ימים ל  30-קיצור תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה מ ●
 לך. ואי 1.8.2020החל מיום 

 מו ילד. ע, אם יש  28ם מלאו לו  מובטל שטרהאבטלה ל הגדלת דמי ●

 מי אבטלה. י  125י לא יופחת אחרי סכום דמי האבטלה המירב  ●

 אות. הזכ שנות  4שנה, במסגרת  40יופחתו דמי האבטלה למובטל חוזר שטרם מלאו לו  אל ●



 

(c)  חליף  ו/או ת דע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי אין במי "מ.מידע עסקי בע   ..סות שמורות לחברת חשבים ה.פהזכויכל 
 להביע עמדה ביחס  דעה או  ת, לחוותוספציפי ות מקרה קונקרטיות ו/אובהוות מענה לנסיואין באמור כדי לייעוץ משפטי ל

 בר  ך זה כפי שהועממסו להסיר שום מידע המופיע ב נות א העתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לש אין ל למקרה מסוים
 19        והכותבים עצמם. מחברת חשבים ובכתב  ת מראששבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשומחברת ח

 ה מלאים.  ליקבל דמי אבט  –לשכת התעסוקה  מי שנמצא בהכשרה מקצועית מטעם ●

ן  אומי ותיקו ביטוח הל( בחוק ה)ח320-ו  238,  195פים:  יהמועד שבו תוקנו הסע  ת שלם התקופה הקובעהארכה עד תו .6
מלאות: אזרח הג  ובעת למנוע כפל דמי אבטלה עםטחת הכנסה, במטרה להמשיך עד תום התקופה הקק הבעקיף בחו

לנשים   )זקנה(  קצבת67עד    62ל  בגי ותיק  שאירים,  קצבת  כללית  ,  שולל  נכות  דמי  ת  )אינו  תלויים(,  מזונות וספת 
     והבטחת הכנסה.

שהופסקה עבודתם, עד סוף התקופה הקובעת  עלה,  ומ  67בני  ות מיוחד למובטלים  הארכת הזכאות למענק הסתגל .7
 .  31.12.2020ולפחות עד  

קה עבודתו  מובטל שהופס חדשה למענק הסתגלות מיוחד רק    ואילך רשאי להגיש בקשה  2020אוגוסט  דש  החל מחו
 (.2020לי  חודש יו ה עד סוף ימים כפי שהי 30במקום )ימים   14פה רצופה של משבר הקורונה לתקו קבע

בת נכות כללית.  קצ  ח הלאומי העניק, בהוראת שעה, הקלה לנכים עובדים שמקבליםלחוק הביטו  217תיקון מספר   .8
מעבודה בלי    שמותר לנכה להרוויחם  , הסכו30.6.2021עד יום  ( ו 2020)מהקצבה בעד חודש יולי    1.8.2020החל מיום  

 (. 50.23%פול כ  10,551ודש = מינימום לח ש )שכר ה₪ לחוד 5,300צבה גדל לסכום של קשתיפגע ה

ולשכיר בעל שליטה שמקבלים מעת להארכת הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאו .9 נק על עצמאי 
 בסיס סוציאלי ממס הכנסה. 

 קיקת התכנית לסיוע כלכלי ם חי אבטלה טרהזכאות לדמ

)נגיף הקורונוחוק הביטוח הלא וחדות לעניין ביטוח אבטלה(,  )הוראות מי(  216ס'  תיקון מ  -שעה    הוראת  -ה החדש  מי 
ביום  חוק החירום)להלן:    2020-התש"ף וכלל שינ7.7.2020( חוקק  ה,  עה לתקופה  לאומי בהוראת שויים בחוק הביטוח 
 : 30.11.2020ועד   28.6.2020מיום  כוללת

עד  179סעיפים   .1 ל179א  נוספו  להגדילחו  הביטוח הלאומי במטרה  כמות המובטלים  א  וק  לדמי אבת  טלה הזכאים 
 . 16.8.2020עד יום   1.3.2020ה מיום בתקופת משבר הקורונה, בתקופ

סקה  , אך הופ1.3.2020לה לפני יים את ימי האבטילך, וכן מי שסוא  1.3.2020ימי האבטלה מיום ים את שסימי  ●
 . 16.8.2020י אבטלה עד יום , בתוך שנת האבטלה, יקבל דמ16.8.2020ועד   1.3.2020ו החל מיום  עבודת

ועד    1.7.2020ה מיום בטליקבל דמי א   –ולא חזר לעבודה   2020ימי האבטלה בינואר או בפברואר ים את מי שסי ●
 התעסוקה. התייצב בלשכת  , אם16.8.2020

  16.8.2020ועד   1.3.2020ין ב למי שהופסקה עבודתו  חודשים אחרונים 18 שים מתוךחוד  6היא  האכשרהתקופת  ●
 אבטלה(. י הלמחצית מימ   כאות האישית היא רק)הז

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

 תעסוקה במועד. תייצבו בלשכת הות לדמי אבטלה למובטלים שלא ההזכא  תמשהג ●

ה למנוע  ן עקיף בחוק הבטחת הכנסה, במטרואומי ונעשה תיק )ח( בחוק הביטוח הל320-ו  238,  195פים:  תוקנו סעי .2
יום   )זקנה( לנשים בגיל  פל  כ  2020באוגוסט    16עד  ותיק  , 67עד    62גמלאות של דמי אבטלה, עם הגמלאות: אזרח 

 הכנסה. טחת  מזונות והב פת תלויים(, דמי)אינו שולל תוסקצבת שאירים, קצבת נכות כללית 

 יים בדמי אבטלה בתכנית לסיוע כלכלינושי

לעובדי הביטוח הלאומי בחוזר אבטלה    הוראותט ופרסם  בהרות באתר האינטרנ לביטוח לאומי פרסם לציבור הסד  והמ
 מי האבטלה. ת לסיוע כלכלי בהיבט דשהיו בתוכני  ביםהחקיקה הרבעניין תיקוני  1469מספר 

מבו  זה  במאמר  החוק, האמור  על  הפר  סס  הסומים  על  אבטלה  באתר  חוזר  על  על  1469אינטרנט,  נוספות  ה,  בהרות 
 נסת בנושא. של ועדת הכספים של הכות  לובנו בישיבלאומי ועל סוגיות ש שנמסרו מהביטוח ה
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 י אבטלהמסגרת הזכאות להטבות הקשורות לדמ -מי ה לחוק הביטוח הלאו179-א ו179סעיפים 

 בדמי האבטלה בזמן משבר הקורונה: טבות ות להגרת הזכאבעים את מסה קו179-א ו 179פים הסעי

או עד תאריך   30.6.2021ועד    1.3.2020ה שמיום  קופהת  -לאורך התקופה    "התקופה הקובעת" בהתייחס   גדרתה .1
שיעור הבלתי    יקה פרסמה כיר המועד שבו הלשכה המרכזית לסטטיסטלאחימים    30:  30.6.2021מוקדם יותר מיום  

הים החודשי  מועסק על כך פורסמה ברשומו   7.5%-מ  ה פחתקורונבתקופת  כי  תוהודעה  . נמסר מהביטוח הלאומי 
 . 7.5%-אבטלה ירד מתחת ל ז ברשומות כי שיעור ה הכרי ששר האוצר ימים לאחר  30-ונה להכו

התקופ היא  הקובעת  שהתקופה  לסיוע  ה  בתכנית  ההטבות  כל  יבה  )יכלכלי  בתוקף  בהיו  הפחתה  להיות  דמי  כולה 
 תם האישית(.ובטלים שסיימו את ימי האבטלה לפי זכא למו 10%של בשיעור  האבטלה

מספר הבלתי מועסקים בתוספת מספר המועסקים    -נה"  בתקופת הקורו  שיודהבלתי מועסקים החהגדרת "שיעור   .2
זמנית מעבודה ה  כל   הנעדרים  בנגיף  בגלל סיבות הקשורות  )כמו  השבוע  כפוי(,העובדים שנמצאים בחקורונה   ל"ת 

 ה. ם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקדלפי הפרסום החודשי בירחון סקר כוח אודה, ח העב מתוך כו

 )לפני חקיקת   2020כוח האדם לחודש יוני  שכה המרכזית לסטטיסטיקה את סקר  ביולי פרסמה הל  30לדוגמה, ביום  
 ו.  משקי בית שהשתתפו ב נית עם אלפי כנית לסיוע כלכלי(. הסקר בוצע טלפוהת

ות בנגיף  תם כל השבוע בגלל סיבות הקשורדים שנעדרו זמנית מעבווח העבודה של המועסק אחוז מכ רסום,  לפי הפ
+ מוע   הקורונה  מאי    20.9%)   9.8%  –ם  סקי הבלתי  הקורו 2020בחודש  נגיף  התפשטות  של  השני  הגל  לאור   נה,(. 

 ם יותר. להיות גבוהי אמורים  2020הנתונים של חודש יולי 

ה לחוק 179התנאים שבסעיף    י או הוצאת עובד לחופשה ללא תשלום לפ עובד    פיטורי  -ובד"  העסקה של ע"הפסקת   .3
 טוח הלאומי. הבי

ישולמו דמי אבטלה לעובד שהעסקתו הופסקה ביוזמת המ  -הלאומי    לחוק הביטוח  ה179סעיף   ק בשל  עסיקובע שלא 
)כמובן שלים שני התנאיהוצאתו לחל"ת, אלא אם מתקיימ  להתקיים כל    ייביםטלה חלדמי אב  צורך זכאותם כדלקמן 

 ה(:להתנאים המזכים בדמי אבט 

ה ללא תשלום ביוזמת המעסיק לתקופת חל"ת רצופה  וצא לחופשעובד הה   -  31.7.2020ועד    1.3.2020בתקופה מיום    .1
 חות. ימים לפ 30של 

ום חל מי המעסיק הום ביוזמת  וצא לחופשה ללא תשלהעובד ה  -עת  ועד תום התקופה הקוב  1.8.2020מיום  פה  בתקו
של  1.8.2020 רצופה  חל"ת  לתקופת  לאומי  יימ  14,  לביטוח  המוסד  לפחות.  ניתם  ההטבה  כי  לעובהבהיר  רק  ד  נת 

 ואילך.   2020ודש אוגוסט צא לחל"ת כפוי החל מח שהו

 קופת החל"ת. בת העובד אינו זכאי לשכר .2

 לאומי  ת מאת המוסד לביטוחהבהרו  –לשכר העובד אינו זכאי      

 או ליום עבודה אחד: תאצלו, אפילו למשרה חלקי  ר את העובד לעבודמעסיק מחזישה ככל ●

משך  )העובד מדווח גם ללשכת התעסוקה( והזכאות להאומי ד לביטוח לווחים למוסמעסיק מדהעובד וה
 מוסד לביטוח לאומי. ק בתשלום דמי האבטלה תיבד

ימים לפחות, או    30יה ודה הום עבבאותו מקמשך החל"ת במקום עבודה אחד ו עובד עובד רקלדוגמה, כאשר ה
סק מיום החזרה  ה ייפדמי האבטל תשלום –( 1.8.2020 )למי שהופסקה עבודתו החל מיום ימים לפחות 14

 ואילך, ותקופת ספירת ימי החל"ת מתחילה מחדש.  לעבודה

ש  כורת, וית, אינם משדשים מלאים של החל" המשולמים בחוושכר נוסף כולל הגילום שלהם, שכר  תבוהט ●
 . תם לחודש העבודה האחרון שלפני החל"תחס אוליי

ללא החודשים שבהם העובד היה   פריסה,י תקנות ההחל"ת, יש לפרוס לפשכר נוסף המשולם לאחר תקופת  ●
 בחל"ת במשך חודש מלא. 
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 21        והכותבים עצמם. מחברת חשבים ובכתב  ת מראששבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשומחברת ח

ד פרסום  ת שכר ושכר נוסף, עטלה בשל הטבוהפרשי דמי אב  בקש לא לתבוע בשלב זהי מהמוסד לביטוח לאומ ●
 יין. ראות בענ הו

  15.10.2020ם נדחה ליום  בעד החל"ת בחודשים המלאי 613 סהדיווח ותשלום דמי הביטוח של המעסיק בטופ ●
 . 2020פריל ועד אוגוסט  ם בחל"ת מלא בחודשים אלכל העובדי

כך )כדי  ל מעסיק שמעוניין בלכ  15.10.2020ליום  בדים שבחל"ת נדחה גם הוא עדהעו הדיווח הרבעוני על פרטי   ●
 ע אם ישתנה(. ו חוייבו בסכום שעדיין לא שולם ולא ידלא י   ובדיםרטיסי העשכ

 שלא נרשם במועד בלשכת התעסוקה בטלה למובטל י אדמ -הביטוח הלאומי ב לחוק 179סעיף 

לשכת התעסוקה  שם לראשונה במתחילת החודש שבו העובד התייצב/נר  שנהככלל, ניתן להגיש תביעה לדמי אבטלה עד  
דמי  התעסוקה קובע את שנת הזכאות ל  גילים מועד ההתייצבות לראשונה בלשכתמים רר, בידה. כלומל דורש עבוכמובט

 האבטלה. 

מסיהתברר   שונותכי  בלש  בות  נרשמו  לא  שהופסכת  מובטלים  לאחר  מיד  הקורונה  משבר  בתקופת  קה  התעסוקה 

  -רטרואקטיבית    ופהההיתר לתק   שקיבלו את  יבים בהיתר לפי חוק עבודת נשים,העסקתם. לדוגמה, עובדים מוגנים החי 
 עסוקה. תבו במועד בלשכת הלא התייצ

טלה, רואים בו כאילו  ונה, שהגיש תביעה לדמי אבשל משבר הקורל בת המצבים שבהם מובט חקיקת החירום הסדירה א
בל הרישום  חובת  את  מיום    שכתקיים  החל  בואילך  15.3.2020התעסוקה  מועסק  היה  שלא  מוכיח  הוא  אם  אותה  , 

 ת שלהלן:ופוה, לפי התק התקופ 

 יחור בלבדשבעה ימי א -עת קובועד תום התקופה ה 1.8.2020ום י הפסקת עבודה בשל משבר הקורונה מ

פי כלכלי,חוק    על  לסיוע  לביטוח  התכנית  למוסד  אבטלה  לדמי  תביעה  שהגיש  מיום  לא  מובטל  תום   1.8.2020ומי  ועד 
ד לביטוח לאומי  , אך המידע לא הגיע למוסוקהבלשכת התעסאו שנרשם    הקובעת ולא נרשם בלשכת התעסוקה,התקופה  

, לפי  1.8.2020ום  ביום הפסקת העסקתו, או ביבטלה  ותו לדמי אכמובטל לעניין זכא   המוסד לביטוח לאומי יראה אותו  -

 תנאים הבאים: י ההמאוחר, ובלבד שהתקיימו שנ

 . ותה התקופהה מועסק בא אומי כי לא הישל המוסד לביטוח להוכיח להנחת דעתו  .1

 ת העסקתו.קימים לאחר הפס 7נרשם בלשכת התעסוקה עד   .2

לביטוח לאומי רשאי לאשנאים שבחוק, המו, בהתקיים הת1.8.2020כלומר, החל מיום   עד  סד  בין    7ר  זכאות  ימי 
 בין תאריך הפסקת העבודה.ן לתאריך ההתייצבות הראשו 

   2020וף יולי ד סבת רישום עחו - 2020 בר הקורונה בחודש יולידה בשל מש הפסקת עבו

ש מובטל  החירום,  חוק  פי  למוסד העל  אבטלה  לדמי  תביעה  מיום  ביל  גיש  לאומי  ונרשם    31.7.2020ועד    1.7.2020טוח 
התעסו  יום  בלשכת  עד  י  -  31.7.2020קה  לאומי  לביטוח  א  ראההמוסד  לדמי  זכאותו  לעניין  כמובטל  ביום  אותו  בטלה 

לאומי כי לא היה    חו של המוסד לביטוובלבד שהוכיח להנחת דעת   חר,, לפי המאו1.7.2020ם  הפסקת העסקתו, או ביו

 התקופה.  מועסק באותה

בח יולי  כלומר,  המ,  2020ודש  שבחוק,  התנאים  תבהתקיים  בין  זכאות  ימי  לאשר  רשאי  לאומי  לביטוח  ך  אריוסד 
 ת העבודה. תאריך הפסק)גם אם הוא בסוף החודש( לבין  2020ההתייצבות הראשון בחודש יולי 

 חובת רישוםללא  - 30.6.2020ועד  15.3.2020עבודה בשל משבר הקורונה בתקופה מיום  קת הפס

ת פי  החעל  וחוקנות  שהגיש  ירום  מובטל  החירום,  מיום  תבק  לאומי  לביטוח  למוסד  אבטלה  לדמי  ועד    15.3.2020יעה 
ו   30.6.2020 זה(  יום  ע)כולל  כמחוסר  התעסוקה  בלשכת  נרשם  או שלא  בלשכתבודה,  לא  הת  נרשם  אך המידע  עסוקה, 

לא  הגיע לביטוח  יראה  -מי  ולמוסד  לאומי  לביטוח  לעניי  המוסד  כמובטל  לדאותו  זכאות  אבן  הפסקת  מי  מיום  טלה 
לא היה מועסק    נחת דעתו של המוסד לביטוח לאומי כילה   , לפי המאוחר, ובלבד שהוכיח15.3.2020ו מיום  העסקתו, א 

 באותה התקופה.
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י זכאות ללא  סד לביטוח לאומי רשאי לאשר ימו ם התנאים שבחוק, המ, בהתקיי30.6.2020ועד   15.3.2020ום ר, בין י ומכל
 וקה. בלשכת התעסרישום 

 קיצור תקופת אכשרה לזכאות לדמי אבטלה -אומי ג לחוק הביטוח הל179סעיף 

  1.3.2020מיום  חל  הקורונה ה   י בשל משברי עובד שפוטר או הוצא לחל"ת כפוג לחוק הביטוח הלאומי קובע כ179  יףסע
עבודה מתוך    חודשי  12במקום    חודשי עבודה  6בירת  י לתקופת אכשרה מקוצרת לאחר צאתקופה הקובעת, זכועד תום ה

 ה.  קדמו לתקופת האבטלה, וזכאי למחצית ימי האבטל החודשים ש 18

המקוצרת )אך לא    ופהה עבור התק תקופת עבוד לי קבעו, שימי מילואים ייחשבו כחוק החירום וחוק התכנית לסיוע כלכ 
 דיר(. שירות ס

 ר התלויים בו.  מובטל ובמספיל הלכל מובטל תלוי בג  מספר ימי האבטלה שמגיע -  בטלהאמספר ימי ה

שזכ זכמובטל  לפי התקופה המקוצרת,  היא  לדמי אבטלה  להארכתאי  אותו  כפוף  תקופת    למחצית מתקופת האבטלה, 
 באופן אישי.  ימי האבטלה שמגיעים להם ספרבלי קשר למהמובטלים, הזכאות לימי אבטלה לרוב 

גהתכ   רלאו שקובעת  כלכלי  לסיוע  האבטלנית  בדמי  הפחתה  לכל  ם  מכהמובטלים  ה  האבטלה  דמי  את  וח  שמקבלים 
 של כל מובטל. ים התכנית, יש משמעות רבה לימי הזכאות האישי

 : 24טל בן אבטלה לפי החוק למוב  להלן דוגמה למספר ימי

 טלה(. בימי א  25שרה יקבל י אבטלה )בחצי תקופת אכימ 50ים יקבל  תלוי 2עד  ●

 ימי אבטלה(. 69יקבל  קופת אכשרה צי תימי אבטלה )בח 138 תלויים ומעלה יקבל 3עם  ●

  : 30דוגמה למספר ימי אבטלה לפי החוק למובטל בן  להלן

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

 ימי אבטלה(. 69יקבל   אבטלה )בחצי תקופת אכשרה  ימי 138לה יקבל תלויים ומע 3 עם ●

 ומעלה:    35ל בן למובטלפי החוק  ימי אבטלה  מה למספרלהלן דוג

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

 ימי אבטלה(. 87קבל  ה יתקופת אכשרטלה )בחצי ימי אב 175בל יק 45או מעל גיל  תלויים ומעלה 3עם  ●

לה גם על חגים, אך י אבטמי משלם דמלביטוח לאו)המוסד    להתייצב  אבטלה מרבי שבהם ניתן  בכל חודש יש מספר ימי
 י שבת(. לא משלם דמי אבטלה על ימ 

ל  ודשים אפריי שבת(. בחימ  4ימים פחות    31)  27היה    2020ובחודש יולי    2020המרבי בחודש מרץ  ים  לדוגמה, מספר הימ 
יוני  ע הימים    2020ד  היה  מספר  בח26המרבי  נובמבו.  עד  אוגוסט  הימימ  2020ר  דשים  הוספר  המרבי  ש  ובחוד  26א  ם 

 . 27מספר הימים המרבי הוא  2020בר דצמ

 תקופת הזכאות לדמי אבטלה   רכתהא -ד לחוק הביטוח הלאומי 179סעיף 

ות  עחוק הביטוח הלאומי לא מתבצא ל171-ו  171ם  יפיקות לפי סע ירום(, בדיוע כלכלי )בהמשך לחוק הח נית לסילפי התכ
 . 40לגיל שטרם הגיע  ובטל חוזר אבטלה למפר ימי הולא מקטינים את מס

קובע. שנת אבטלה מסתיימת תמיד  ך ה חודשים רצופים שלאחר התארי  12  -תקופת אבטלה/שנת אבטלה/שנת זכאות  
 ם החודש. ובסי

לגביו השלים  ש שים שלאחר התאריך הקובע,  חוד  12ספת במשך  פת אכשרה נוקות  ת ממובטללא נדרש  בימים רגילים,
האישית שלו לדמי  גם אם לא ניצל את כל ימי הזכאות    את שנת האבטלה,  לאחר שהמובטל סיים  האכשרה.  את תקופת

 עה חדשה לדמי אבטלה. תביאבטלה, עליו להגיש 

לפיו, מובטל שמיום    -הוראת השעה  גרת  במס  -  הלאומי  חוק הביטוח( ל2ד)179סף סעיף  סיוע כלכלי נובחוק התכנית ל

קבע לגביו )הסתיימה שנת האבטלה שלו  בע שנהתאריך הקוהחודשים מ 12תיימו  קובעת הסועד תום התקופה ה 1.3.2020
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  1.3.2020אבטלה בתקופה שהחלה ביום    ו דמיכה דמי אבטלה )כלומר, שולמו למהלקופה הקובעת(, ושולמו לו בבתוך הת
 לה. ט יעה חדשה לדמי אבאינו מגיש תב –המובטל(  של שנת האבטלהובתוך 

מהג הפטור  תביעהמשמעות  לד   שת  אבטלה  חדשה  שב  -מי  היא  הביטו המשמעות  התקופה  מחשב  כל  אינו  הלאומי  ח 
ל  הבסיס  אותו  דמי האבטלה.  החישמחדש את  לפני  דמי האבטלה שהובא בחשבון  בפעם הראשונה,  וב  פסקת העבודה 

ועבד  וך יותר  גבוה יותר או בשכר נמ  לעבוד מחדש בשכר  כלומר, אם המובטל התחיל  עת.תקופה הקובר עד תום היישא
 ה שיקבל. המשכורת החדשה לא תשפיע על סכום דמי האבטל  ודתו,והופסקה עבחודשים    6 מעל

 בדמי האבטלה: שבהם לא יהיה שינוי ביםלהלן דוגמאות למצ

דשים ו₪ לחודש. לאחר כמה ח  2,500בסך של  חלקיות  ות  בסיס משכורלפי    2019  עובד קיבל דמי אבטלה מחודש יולי ●
יק לקבל דמי אבטלה. העובד פוטר בשל משבר והפס  ₪ לחודש  6,000בסך של  משכורות  דשה לפי  הוא מצא עבודה ח

ל שם כחוק בלשכת התעסוקה והודיע ע (, נר)בתוך שנת האבטלה  2020דש מאי  בחוחודשי עבודה    6ורונה לאחר  הק
 קובע. הבסיס שהיה בתאריך ה יימשיכו להיות לפ   דמי האבטלה –יטוח לאומי לב  בודה למוסדהפסקת הע

ודש. לאחר כמה חודשים הוא ₪ לח   5,500לפי בסיס משכורות בסך של    2019מחודש יולי  קיבל דמי אבטלה    בדעו ●
לפי משכורות חלקיות בסך של    ודהמצא עב  ד פוטר בשל בטלה. העוב₪ לחודש והפסיק לקבל דמי א  2,000חדשה 

לאחר  מש הקורונה  מאי  חודשי  6בר  בחודש  האבטל  2020  עבודה  שנת  נרשם)בתוך  בל  ה(,  התעסוקכחוק  ה  שכת 
 בתאריך הקובע. היהימשיכו להיות לפי הבסיס ש  דמי האבטלה –קת העבודה למוסד לביטוח לאומי ל הפסוהודיע ע 

 של דמי אבטלה: דוגמה לתביעה חדשה 

דמי אב ● קיבל  של  משכורו  לפי  2019יולי  טלה מחודש  עובד  בסך  בסיס  העו  2,500ת  לחודש.  ימי  ב₪  כל  ניצל את  ד 
  2020גוסט  ₪ לחודש ופוטר בחודש או  6,000שכורת בסך של  וב במחל לעבוד ש, ה2019נת  עד סוף שטלה שלו  האב

ה  לדמי אבטל  העובד חייב להגיש תביעה חדשה  –  ה שלוודה, לאחר שהסתיימה שנת האבטלעב  לאחר שישה חודשי
 שה. חן מחדש לפי המשכורת החדתיבוזכאותו 

  –ודש ולא בתחילת החודש  וף החמסתיימת בסנת הזכאות  היות וש  לאומי כיהובהר מהביטוח ה  –ות  אסיום שנת הזכ

מתח הקובעת  ביום  והתקופה  המועד  1.3.2020ילה  שנתהרא,  מאריך  הלאומי  שהביטוח  החוק  זכאו  שון  כניסת  מאז  ת 
 . 31.3.2020 קובעת, הואס לתקופה ה לתוקף, בהתייח 

 הלאומי(  יטוחחוזר של הבוסס על הלכלי )מבלפי התוכנית לסיוע כ  םתמצית הארכת ימי האבטלה למובטלי

ביום   .1 מסתיימת  שלו  הזכאות  ששנת  דמי    31.3.2020מובטל  לו  ושולמו  בתקופה  אבטואילך  אחד  יום  לפחות  לה 
ל את מכסת פה הקובעת, גם אם לא ניצתקו ו עד תום ההאבטלה של  מוסד לביטוח לאומי יאריך את שנתהקובעת, ה 

 לה. בל דמי אבטימשיך לקת, והוא טלה עד סוף שנת הזכאוב ימי הא

ביום  נת הזכאות שמובטל שש .2 ימי האבטל  31.3.2020לו מסתיימת  ניצל את מכסת  לואילך,  פני תחילת התקופה  ה 
)לפני   הופסקה במהלך הת 20201.3.הקובעת  ועבודתו  הת  קופה הקובע(  שנת  לאומי  זכאותובתוך  לביטוח  המוסד   ,
 דמי אבטלה. משיך לקבל ת והוא יפה הקובעת הזכאות עד תום התקונ יאריך לו את ש

י האבטלה שלו בחודשים אלה, ימ  וניצל את  2020ששנת האבטלה שלו הסתיימה בחודשים ינואר או פברואר    ובטלמ .3
יאריך את שנת האבטלהמוסד ל היה מיום בעת. תשלום דמי האבטלה יהקוום התקופה  ה שלו עד תביטוח לאומי 
 . 2020לי  בחודש יו התעסוקה , כפוף לרישום בלשכת 1.7.2020

מומל ששנת האבטלה  ען הסר ספק,  שלו  בטל  ימי האבטלה  את  ניצל  הקובעת,  בתקופה  הסתיימה  או  בינשלו  ואר 
יאריך לו את שנת  מי  לביטוח לאוות, המוסד  קה בתקופה הקובעת בתוך שנת הזכא , ועבודתו הופס2020בפברואר  
יתה לפני  דה היהפסקת העבותו )גם אם  סקת עבודממועד הפ בעת והוא יקבל תשלום  ועד תום התקופה הקהאבטלה  

 (. 2020יולי 

 הסבר נוסף: 

סיים את שנת האבטלה עד   -  2019רש עבודה לראשונה עד חודש ינואר  כדוכל מובטל שהתייצב בלשכת התעסוקה   .1

א31.12.2019 ע .  הופסקה  הקורונה  בודם  משבר  בשל  בלשכתח  –תו  להירשם  תביעה  ייב  ולהגיש  חדשה   התעסוקה 
 טוח לאומי. למוסד לבי מי אבטלהלד
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מוכ .2 אל  פברואר  בחודשים  לראשונה  עבודה  כדורש  בלשכת התעסוקה  שנת    -  2019רץ  ו מבטל שהתייצב  סיים את 
)לא    2019ימי האבטלה שלו עד סוף    כסתסיים את מ  בהתאמה. אם,  2020בחודשים ינואר או פברואר  האבטלה שלו  

  -סקה עבודתו בשל משבר הקורונה  והופ  , בהתאמה(,2020ברואר  ינואר ופנואר או  ימי אבטלה בחודשים י  ונשארו ל
 י. לאומ  חדשה לדמי אבטלה למוסד לביטוחעה בלשכת התעסוקה ולהגיש תבי חייב להירשם

נותרו לו  ש , ניצל את ימי האבטלה  2019ש פברואר  בחוד  עבודהה כדורש  שכת התעסוקשהתייצב לראשונה בלמובטל   .3
כפוף לרישום בלשכת   2020לי  בל דמי אבטלה החל מיו יק  -  בר הקורונהא חזר לעבוד בשל משול  2020בחודש ינואר  

ש יולי  בלשכת התעסוקה בחודאם לא נרשם    , ללא הגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה.2020התעסוקה בחודש יולי  
 . 2020  ט, יקבל דמי אבטלה החל מחודש אוגוס2020סט אוגו  שם בחודשונר

, ניצל את יתרת ימי האבטלה שנותרו  2019דש מרץ  רש עבודה בחוכדוונה בלשכת התעסוקה  מובטל שהתייצב לראש .4
ף כפו   2020י  דמי אבטלה החל מיוליקבל    -רונה  לעבוד בשל משבר הקוולא חזר    2020ר  רוא ינואר או פב  לו בחודשים

התעבלשכ  לרישום יולי  ת  בחודש  תבי2020סוקה  הגשת  ללא  נרשע ,  לא  אם  אבטלה.  לדמי  חדשה  בלשכת ה  ם 
 .2020קבל דמי אבטלה החל מחודש אוגוסט  , י2020בחודש אוגוסט נרשם ודש יולי ו התעסוקה בח

החל   מי אבטלה לך וקיבל דואי  2019ודש אפריל עסוקה החל מח כדורש עבודה בלשכת הת ייצב לראשונהשהתמובטל  .5
 הגשת תביעה חדשה.  ימשיך לקבל דמי אבטלה, ללא - ()אפילו עבור יום אבטלה אחד 1.3.2020מיום 

את ימי האבטלה  ים  ואילך, סי  2019עבודה בלשכת התעסוקה החל מחודש אפריל    ב לראשונה כדורשמובטל שהתייצ .6
פברואר   סוף  עד  הופס2020שלו  אך  מיום,  החל  עבודתו  שח  1.3.2020  קה  מההתייצבות חוד  12לפו  ולפני  שים 

לל  -ע(  בלראשונה )התאריך הקו "ת כפוי ביום א לחל )למשל, הוצא הגשת תביעה חדשה  ימשיך לקבל דמי אבטלה 
15.3.2020 .) 

י האבטלה  , סיים את ימואילך  2019תעסוקה החל מחודש אפריל  ת המובטל שהתייצב לראשונה כדורש עבודה בלשכ .7
 -ראשונה )התאריך הקובע(  לחודשים מההתייצבות    12ו אחרי שחלפו  עבודתפסקה  , והו2020ף פברואר  שלו עד סו

 וסד לביטוח לאומי. ה חדשה לדמי אבטלה למתביע  וקה ולהגישלהירשם בלשכת התעס   חייב

 רק פעם אחתה ימים ראשונים מדמי האבטל 5ניכוי  - ו לחוק הביטוח הלאומי179סעיף 

חוק  ב לפי  שעה  ולאהוראת  בהחירום  מכן  לחלסיו   תכניתחר  אבטלה  לדמי  מהזכאות  החל  כלכלי,  יוני  וע    2020דש 
בפעם הראשונה, לפי התאריך הקובע    ימי האמתנה ינוכו רק  ובעת,התקופה הק  ( ועד תום 2020יולי  )שמשולמת בחודש  

 טלה, ולא יותר. אב של התביעה לדמי

 האבטלה הראשון:  אמתנה בחודש  דוגמאות לניכוי ימי

י האבטלה  אבטלה ראשונים, ולכן מספר ימ  י ימ  5, נוכו ממנו  2020במרץ    15עסוקה ביום  כת התשונה בלשנרשם לראש  מי
 אין ניכוי ימי אמתנה.   2020בחודש יולי  .10 ץ הואו בחודש מרהמירבי של

ה בלשכת  לראשונה  שנרשם  ביום  תעסמי  נוכ 2020באפריל    1וקה  ממנו,  אבטלה  5  ו  מספ  ימי  ולכן  ימי  ראשונים,  ר 
 ין ניכוי ימי אמתנה. א  2020. בחודש אוגוסט 21ש אפריל הוא בחוד  י שלולה המירבהאבט

 וחדות לעניין חישוב דמי האבטלהת מיהוראו  -מי ביטוח הלאוז לחוק ה179סעיף 

 בחוק התכנית לסיוע כלכלי נקבע כדלקמן: 

מיום   .1 אבט  1.8.2020החל  לדמי  חודש)זכאות  בעד  סהתש  -  2020אוגוסט    לה  בחודש  ו2020פטמבר  לום  תום(   עד 
ה ם דמי האבטל בטלה. בכל מקרה סכוימי א  125האבטלה המירבי לאחר    ילא יפחת סכום דמ   -התקופה הקובעת  

 ₪ ליום(.  422.04) 25-הממוצע לחודש מחולק ביום לא יעלה על השכר ל

פה  ם התקו ועד תו  (2020פטמבר  התשלום בס   -  2020ט  חודש אוגוס  )זכאות לדמי אבטלה בעד  1.8.2020ום  מי  החל .2
  דמי מקרה, סכום  . בכל  40הגיע לגיל  חוזר, כולל למובטל חוזר שטרם    ל לא יופחתו דמי האבטלה למובט  -בעת  הקו

 ₪ ליום. 422.04ך של האבטלה לא יעלה על ס
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מיום   .3 אוגוסט  לד  )זכאות   1.8.2020החל  חודש  בעד  אבטלה  בחודשה  -  2020מי  ועד  2020ספטמבר    תשלום  תום ( 
למובטל  שנים ויש עמו ילד, יחושב כמו    28אבטלה שיקבל מובטל שטרם מלאו לו  דמי ה  סכום  -הקובעת  התקופה  

 שנים.  28שמלאו לו 

לחודש. הוא זכאי  ₪    6,000הייתה הכנסה שמשמשת בסיס לחישוב דמי אבטלה בסכום של    27ן  מובטל בלמשל, ל
י האבטלה שיקבל הם דמ  -ם  ימי  25שבו יש  שכר. בחודש  מה  ₪55% ליום שהם    131.22ך של  לקבל דמי אבטלה בס

3,280  .₪ 

מהשכר. בחודש   72%ליום שהם    ₪  172.80  סך שלב  2020חודש אוגוסט  כאי לקבל דמי אבטלה בעד  הזה ז  להמובט
 ₪.  4,320שיקבל הם דמי האבטלה  -ימים   25שבו יש 

  -  30.6.2021ך  י תארי, לפנ 10%-רד מתחת לור הבלתי מועסקים יתפרסם ששיע  אם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  .4
על  ללא יעלה סכום דמי האבטלה   יקה  יסטמרכזית לסטטערב הודעת הלשכה ה  מדמי האבטלה ששולמו  90%יום 

תפו כך  על  לוהודעה  הכוונה  כי  הלאומי  מהביטוח  נמסר  ברשומות.  הכריז  ימ   30-רסם  האוצר  ששר  לאחר  ים 

 . 10%-טלה ירד מתחת לי שיעור האבברשומות כ

מו שקיבל כלומר,  של    דמי   בטל  בסכום  הפ  5,000אבטלה  לאחר  לחודש,  דמי  ר₪  סכום  יהיה  לעיל  כאמור  סום 
שלו   )ל  4,500  –האבטלה  לחודש  ח ₪  לפי  א  להם  שמגיעים  האבטלה  ימי  מספר  את  סיימו  שטרם  מובטלים  על  ל 

 ית לפי חוק הביטוח הלאומי(. איש זכאותם ה

 בהכשרה מקצועית  שנמצא למובטלמלאים  ם דמי אבטלהתשלו –יטוח הלאומי וק הבח לח179סעיף 

מו רגילים,  הבבימים  במסגרת  שלומד  מקצועיתטל  ה  כשרה  לשכת  דמי    במקצועותמקבל    תעסוקהמטעם  מסויימים 
 וק. ה שהיו מגיעים לו לפי החמדמי האבטל  70%אבטלה בשיעור של  

מיו החל  כלכלי,  לסיוע  ח  1.8.2020ם  לפי התוכנית  בעד  אוגוסט  )החל מהזכאות  ספטמבר   בחודש  התשלום  -  2020ודש 
הקו2020 התקופה  תום  ועד  מקצב(  בהכשרה  שנמצא  מובטל  כל  התעעת,  לשכת  מטעם  דועית  יקבל  אבטלה  מי  סוקה 

ם  כאמור מאריכים את ימי האבטלה עד תו ית  וסד לביטוח לאומי מסר כי גם ללומדים בהכשרה מקצועבשיעור מלא. המ 

 ובעת. התקופה הק

ל החוזר,  בד  המובטל שהיית לפי  ירידה  בתלו  האבטלה  אוגוסט  מי  לחודש  , תתבטל ההפחתה החל  2020קופה שקדמה 
 . 2020עד חודש אוגוסט מהזכאות ב

 ותשימור זכוי –ט 179סעיף 

מובטלים יפחיתו  החוק. למשל, כאשר לכל העות לו לפי  מגי זכויות שהתוכנית לסיוע כלכלי אינה יכולה לגרוע מהמובטל  
שמגיעים לו לפי זכאותו    ל האבטלה של מובטזאת לא תחול על יתרת ימי  ה  ההפחתה  -  90%לשיעור של  את דמי האבטלה  

 . האישית

חשיבות  יש  ה  כלומר,  לזכויות  למש רבה  אישי.  באופן  למובטל  למוענקות  מענק  משולם  שבעבורם  הימים  מובטל ל, 
 ספרים כימי אבטלה. נמוך אינם נכר בש

 ד ם הוא עובד בשכר נמוך וכדאי מאבל מענק אלקעל האפשרות  מובטל חדש    יטוח לאומי שולח הודעה לכלד לבהמוס
 מפורט בחוק., כמדמי האבטלהא עבודה בשכר נמוך  לנצל את ההטבה כאשר מובטל מוצ

 בעת מניעת כפל גמלאות עם דמי אבטלה עד תום התקופה הקו

מלאות  בגבאו בחשבון  י האבטלה יוועד תום התקופה הקובעת, דמ  2020ומי תוקן כך שבחודשים מרץ  טוח הלאהביחוק  
 ששוללת את הגמלה.  הבודה ולא כהכנסמסויימות כהכנסה מע

נו  ת נכות כללית )אי, קצבת שאירים, קצב67עד    62זקנה( לנשים בגיל  ותיק )  ם: אזרחלחוק ה  ולות בתיקוןהגמלאות הכל
 סה. דמי מזונות והבטחת הכנ  פת תלויים(,תוסשולל 

 ן צורך לפנות לביטוח הלאומי. יואיה אוטומטי י התשלום יה המוסד לביטוח לאומי פרסם כ
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 ומעלה 67בני גיל ות מיוחד ללמענק הסתג

 קה עבודתם אינם זכאים לדמי אבטלה.  ומעלה, שהופס 67וטחים שכירים בני במ

  30ל  לתקופה רצופה ש  1.3.2020ל מיום  או שהוצאו לחל"ת כפוי החה( שפוטרו  ליט בעלי ש  ומעלה )כולל   67עובדים בני  
  (, ייתכן שהם זכאים 1.8.2020וצאו לחל"ת החל מיום  הימים )אם    14של    (, או לתקופה רצופה 31.7.2020פחות )עד  יום ל 

 מיוחד, כפוף למבחן הכנסות מקצבת פרישה. גלות למענק הסת

 לפי תכנית הסיוע הכלכלי גלות מיוחדהסתלמענק  התקופות שבהן יש זכאות 

 . 31.12.2020ועד יום  1.3.2020מיום : תקופה התקופה הקובעת הראשונה 

השנייה  הקובעת  ככלל,  התקופה  מיוה:  יום    1.1.2021ם  תקופה  כ30.6.2021ועד  אולם,  המרכזכ.  שהלשכה  ית  ל 
שי בתקופת הקורונה פחת  עסקים החודמו  ר הבלתי כי שיעו  30.6.2021לסטטיסטיקה תפרסם במועד מוקדם יותר מיום  

מ  10%-מ פחת  לא  י7.5%-אך  המענק  עדיין  ,  אך  היה  ב  30-מ  החל בתוקף,  הפרסום  לאחר  דמי יום  סכום    רשומות, 

 מסכומו לפני השינוי.  10%של יעור יה נמוך בשת מענק ההסתגלות יההאבטלה של המובטלים שמקבלים א

 ₪. 900של יהיה בסך  נוי אחר השי ₪, ל 1,000לדוגמה, מענק בסכום של 

הקובעת מיום  השלישית  התקופה  התקופה  ככלל,  המרכזית  30.6.2021יום    ועד  1.1.2021:  שהלשכה  ככל  אולם,   .
  חודשי בתקופת הקורונה פחת קים ההבלתי מועס כי שיעור    30.6.2021פרסם במועד מוקדם יותר מיום  ת לסטטיסטיקה  

 ומות. הפרסום ברשחר יום לא  30, יהיה סיום התקופה הקובעת 7.5%-מ

ים  ספת מספר המועסקים הנעדרבתוי מועסקים  מספר הבלת   -הוא כדלקמן    ים בתקופת הקורונהשיעור הבלתי מועסק
הפרסום החודשי בירחון סקר י  ה, לפכוח העבוד  נגיף הקורונה, מתוךל השבוע בגלל סיבות הקשורות בכזמנית מעבודה  

 יקה. כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסט

 למענק עד תום התקופה הקובעת הארכת הזכאות  –כנית הכלכלית ת התוו ראהו

הסתגמע  חוק מיונק  לבנלות  שע  67י  חד  )הוראת  החדש-הומעלה  הקורונה  התש"ף(נגיף  את2020-,  בחקיקה  עיגן   ,  
י  וסר שהיו מחומעלה    67מענקים המלאים, והוסיף אפשרות למענק חלקי לבני  ולי לני ויהחודשים יוהתקנות, הוסיף את  

לי האריכה את המועדים  כלכנית לסיוע  לעבוד. התכוחזרו    2020יוני, יולי ואוגוסט  לק מהימים בחודשים מאי,  עבודה בח
 עד תום התקופה הקובעת. ו 2020ודש אוגוסט  מח

ת  גילים של החזרת גמלאוביטוח לאומי כגמלה, וחלים עליו הכללים הרד לעל ידי המוס  מיוחד משולם  סתגלותמענק ה
יע למוסד  הודתקופה ולא  וד במהלך הח הלאומי(. לדוגמה, מי שחזר לעבלחוק הביטו  315ות )סעיף  יתר או בטעו בששולמ

 טוח לאומי. המענק כשיגיע המידע למוסד לבי יידרש להחזיר את  –לביטוח לאומי 

הס לזכאות  הכללים   מיוחד בתקופה שבילמענק  בעק  1.3.2020ן  תגלות  תום התקופה הקובעת,  לסיוע    ניתבות התכ ועד 
 לי: כלכ

 ת:  קופה הקובעועד תום הת 1.3.2020ם  ים להלן, בתקופה מיומתקיימים כל התנא .1

 ר או אישה(, בתושב ישראל לעניין חוק הביטוח הלאומי )ג ●

 ומעלה,   67בגיל  ●

פה  לא תשלום ביוזמת מעסיקו לתקוהעובד פוטר או הוצא לחופשה ל  - 31.7.2020עד יום   עובד שהפסיק לעבוד ●
 פחות. יום ל 30ל  ה שרצופ

  אובד פוטר מעבודתו או הוצהע  -הלאומי(   של הביטוח )לפי הפירוש 1.8.2020החל מיום  עובד שהפסיק לעבוד ●
)ולא למשל, מי  פחות ימים ל   14  ה, לתקופה רצופה שלסיקו בשל התפרצות נגיף הקורונעלחל"ת ביוזמת מ

 ה(. שהפסיק לעבוד בשל גילו או שיצא לפנסי

 ומי.מעסיק חייבים להודיע לביטוח הלאגם העובד וגם ה –לעבוד  תגלות וחזרהס  בל מענקמי שקי ●

אם  פת, מגיש בקשה חדשה למענק בהתסוהופסקה עבודתו פעם נוסתגלות, חזר לעבוד ל מענק השקיב  מובטל ●
   י.יטוח הלאומלהוראות באתר הב 
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ים לפחות בתכוף לפני החודש שבו  צופחודשים ר  3העובד היה עובד שכיר )אצל מעסיק אחד או יותר( בתקופה של   .2
 .  ר או שהוצא לחל"ת כפוי, לראשונהפוט

כבתכנית   נלסיוע  "לראשונה"לכלי  המילה  הפסקת וספה  לאחר  כלומר,  התקופה    .  במהלך  לראשונה  העבודה 
יותר את תקופת העבודה לעניין הזכאות למענק אם העובד יחזור לעבוד    קוד א יבוח לאומי להקובעת, המוסד לביט

 דתו תופסק פעם נוספת.  עבוו

ודם לזכאותו  חודשים ברציפות ק  3בד  ות מיוחד עמענק הסתגל כאשר מובטל שזכאי ל  ח הלאומי כינמסר מהביטו
לפרק זמן מוגבל והוצא שוב   דהלעבו   גם אם חזר   ם נוספת בתנאי הזה,מענק, לא ידרשו ממנו לעמוד פעלהראשונית  

 לחל"ת או פוטר. 

 –ואילך    2020קשה לקבלו הוגשה מחודש אוגוסט  לך, שהבואי  2020חד לחודשים אוגוסט  מיולעניין מענק הסתגלות   .3
 ף הקורונה. הופסקה בשל התפשטות נגי ובדהעסקת הע

חייב להצהיר כי העסקתו הופסקה   בדואילך, העו  1.8.2020מענק החל מיום  כדי לקבל    –סיוע כלכלי  כנית לתלפי ה

  67למענק מיועד רק למובטל בן  , טופס הבקשה  2020חל מחודש אוגוסט  , הבשל התפשטות נגיף הקורונה החדש. לכן
 משבר הקורונה.  קב ו הופסקה עעלה שעבודת ומ

 ד:ר הימים שבהם המובטל לא עבפהמענק משולם בהתאם למס  .4

 נק בעבור חודש מלא. מעכל החודש מקבל  מי שאינו עובד במשך ●

אם למספר  ד במהלך החודש, מקבל מענק חלקי בהתעבומי שמופסקת עבודתו במהלך החודש, או שהוא חוזר ל ●
 הימים שבהם לא עבד.  

לחודש   ש"ח   5,000סכום שאינו עולה על  בסות מקצבת פרישה  בת פרישה, או שיש לו הכנמקצטל הכנסות  אין למוב .5
 יש  המשתלמת עקב: עבודה, שירות בצה"ל, שירות במשטרה ושירות בבתי הסוהר.ה  ו קצבבת פרישה ז )ברוטו(. קצ

לכלו  יכולה  פרישה  קצבת  כי  לב  בתלשים  עבודה,  כושר  אובדן  קצבת  גם  מסוייל  )בדומהנאים  של לת  מים  נאים 

 טלה(.  הקיזוז מדמי האב 

על   מגיע  ההמידע  לאומיקצבה  לביטוח  שמשדר  126מטופס    למוסד  הפנסיה/קצב,  עבודה ת  משלם  כושר  אובדן 
 למוסד לביטוח לאומי. 

כאות  מובאות בחשבון במבחן ההכנסות לזנן כר דירה או קצבת אזרח ותיק(, אי ו שהכנסות אחרות שיש למובטל )כמ
 המיוחד.   למענק

את   רתובהה יותר, אך לא עככל שההכנסה מקצבת פרישה גבו  .ענק תלויים במבחן ההכנסה, כאמור לעילי המ סכומ
 ש"ח ברוטו לחודש, המובטל יקבל מענק הסתגלות נמוך יותר.   5,000הסך של 

יהיה, אם  1.1.2021  החל מיום יוסכו  -  10%-ונמוך מ  7.5%-גבוה מ  שיעור האבטלה במשק    , 10%-קטן בם המענק 
 פורט בחוק. כמ

בטופס .6 למענק  בקשה  להגיש  הלאומי  489  יש  הביטוח  באתר  כדיווח    שנמצא  וגם  להגכטופס  וניתן  את   ישמקוון 
 הבקשה גם בטלפון.  

 ק הסתגלות מיוחד. מענלבית הדין לעבודה יש סמכות לדון בזכאות ל  .7

 יתוחד בו זמנענק הסתגלות מיותיק )זקנה( ולמ זכאות לקצבת אזרח

בת ה פוגעת בזכאות לקצאזרח ותיק )זקנה( ואינ  לקצבת  תהכנסומיוחד אינה כלולה במבחן    נק הסתגלותהזכאות למע
  –ת  מקבל קצבה יחסיוא  ותיק. אם ה  כן, מי שהופסקה עבודתו, מומלץ שיבחן את הזכאות לקצבת אזרח זרח ותיק. לא

 לו זכאות לקצבה מלאה. יבדוק אם מגיעה 
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 רונה קופת משבר הקוכללית בת קצבת נכות

בעלי    לגבר(,   67-ה ו איש ל  62כתיבת המאמר:    עד גיל פרישה )ביום  18בגיל    , ישראלקצבת נכות כללית משולמת לתושבי  
חלה,  עקרת הבית( כתוצאה ממבמשק הבית של  וד  ה )או התפק נכות גופנית, שכלית או נפשית, שאיבדו את כושר העבוד 

זכאות  לבחון    יימיםול בתנאים מסוומעלה יכ  16עובד בגיל    קטיןפרסם שגם  הלאומי מ   תאונה או מום מלידה. הביטוח
 ת.לקצבת נכות כללי 

ת  מני ת נכות כללית שעל כולם להתקיים בו זשלושה תנאים מקדמיים לזכאות לקצב  ושבות והגיל, ישמעבר למגבלות הת 
  90הזכאות במשך  דיקתות. סדר בלקצבת הנכהחודשים שלפני הגשת התביעה   15ך  ימים רצופים לפחות, במהל  90במשך 
 הוא כדלקמן: הימים  

ש"ח    6,331ממוצע במשק )סך של  מהשכר ה  60%ל  ר שבסכום שנמוך משיעו  בודה ו/או ממשלח יד הןסות מענההכ .1
לת ההכנסה, בתקופה זו. ובד השכיר בקביעת מגבי המחלה של העדמ  בחשבון את  (. אין להביא2020לחודש בשנת  

 כמשתכרת.בחן ויימים תיבתנאים מס עקרת בית 

נכות  לפחות או    60%של  ית משוקללת בשיעור  ביטוח לאומי נכות רפוא מוסד להת של  נקבעה לנכה בוועדה רפואי  .2
של   משוקללת  לפחות    40%רפואית  מתוכם  ב  25%כאשר  אנקבעו  ליקוי  בית    חד.של  רפואית    –לעקרת  נכות 

 לפחות .  50%בשיעור של משוקללת 

נגיף הקורוזי הנכות בעקבאחו  -הקורונה  אה מנגיף  נכות כתוצ ייות פגיעה של  י הנזק המשני שהמחלה בעו לפקנה 
ים של ית תצרף את הליקוי שנותר ממחלת הקורונה לכל הליקויים האחר הוועדה הרפוא  ת(.רמה )כמו נזק לריאוג

 וז הנכות המשוקלל. צורך קביעת אח, להנכה

עבודה   .3 כושר  אי  דרגת  לנכה  יש)  50%מעל  נקבעה  מלאלנכ  כלומר,  פגיעה  בשיעור  ה  חלקית  פגיעה  או    50%של  ה 
היא    75%)  100%-ו  74%,  65%,  60%הן    2020הכושר בשנת  אי  בשל הנכות(. דרגות  ביכולת ההשתכרות שלו    לפחות 

 (. 2009פני תיקון לרון בשנת נכות הכללית לת הבלו את קצבדרגה מלאה לנכים שקי

 ורט בהמשך.פממשלח יד לפי המדרגות של תיקון לרון, כמ ו רת אנסה ממשכונבחנת ההכ לאחר התחלת הזכאות לקצבה 

תלויי  אינה  להקצבה  הנכה  בהכנסות  יי  פנה  הזכאות,  הכושר  מועד  אי  דרגת  גם  וכך  קבועה  או  זמנית  להיות  כולה 
הנכותלהש קצבת  בהתאם  הכ   תכר.  משולמת  הכושר  ללית  אי  ה  שנקבעה, לדרגת  מהיום  בתנאים  91-החל  מסויימים  . 

 ם. יהימ 90. כלומר, בתוך תקופת  31-ר מהיום הכבצבה משולמת הק

 ן זכאות לדמי אבטלהקבלת קצבת נכות כללית בזמ

)פוטר אנכות כללית לפנ  עובד שקיבל קצבת וצא לחל"ת כפוי(,  ו הי משבר הקורונה והופסקה עבודתו בעקבות המשבר 
 דה. בוה מעכנסה שאינדה ולא כהקובעת יחושבו כהכנסה מעבותקופה הדמי האבטלה שלו ב

מתוספת מקוזזות  מעבודה  שאינן  האבט   הכנסות  שדמי  ככל  ולכן,  הכהתלויים  הן  מעבוד לה  לנסות  המוסד  ביטוח  ה, 
 ד תום התקופה הקובעת. , עה מתוספת התלויים של הנכה לפי הוראת השעהלאומי לא יקזז את דמי האבטל

 בט הביטוח הלאומי יטה בהיירים בעלי שללעצמאים ולשכ

 )א( 16מורים בסעיף  אהשליטה לא ייחשב כהכנסה לעניין החיקוקים    סיוע לעצמאי או לבעלין, מענק  ראות כל דף הועל א
 דה:)מס הכנסה שלילי(, למעט לעניין הפקו  לחוק מענק עבודה

 חוק הביטוח הלאומי  .1

 אות ממלכתי יטוח בריק בחו .2

 נות כנסה וחוק המזוחוק הבטחת ה .3

 פחותיהם. ן ובני מש ציו חוק התגמולים לאסירי .4
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 :3.8.2020רשות המסים ביום  ל להלן מתוך הפרסום ש

ב  .1 ההתקבול  המענק  לעצמא )מענק    סוציאליגין  הכנסה  סיוע  הוא  שליטה(  בעל  לשכיר  סיוע  ומענק  לפי  י  חייבת 
 ענק עבודה[. )א( לחוק מ16ט בסעיף כמפור  לה)א(18בביטוח לאומי ]סעיף   ייב הפקודה ואינו ח

בגיןהתקבו .2 ע   מענק   לים  מענק  ובגין  התההוצאות  וחייבים  עידוד  הפקודה  לפי  חייבת  הכנסה  הם  בביטוח  סוקה 
 ק הסוציאלי לעיל.קבילה למענהוראה מי. אין  לאומ

 הכנסותיה. לעה חייבת בתשלום דמי ביטוח  הערת הכותבת: חברה אינ

ל פרסומי הביטוח  סח המלא ש דין או את הנואת התקדימים מפסקי ה  ינו מחליף את החקיקה,הנוסח המובא לעיל א (1)
 אומי, אלא בא להסב את תשומת הלב לאמור בהם. לה

 כיםיהל ו/או חוות דעת או המלצה לנקיטת  כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ  במאמר הוא מידע  כל המידע המוצג   (2)

י  ה מקצועית לפנדרשים לקבל עצכלפי  הקוראים ואלה ננושאת באחריות כלשהי  להימנעות מהם. הכותבת אינה   או
 תמכת על המידע האמור. סכל פעולה המ

 ט.ל.ח.  ©ות  כל הזכויות שמור  (3)

  

ות לפי  פתרונ   ןמתלאומי ולטוח ה ת לייעוץ, לייצוג ולהרצאות בתחום הבית פרקטיקה פרטי על ב  ת חשבון, ת רוא הכותב
ב  חוק הביטוח ר  : חברת בוריים הצי  ין תפקידיההלאומי.  לשכת  יונשיאות  ועדת הקשר  ואי חשבון,  לשכ "ר  רואי  של  ת 

 נסת בנושא זה.  כלשכה בהמוסד לביטוח לאומי ונציגת השבון עם  ח
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 ים קים ועובדסימע

 מס הכנסה 

  -  2020-ש"ףהקורונה החדש(, התנגיף  –מענק לעידוד תעסוקה )הוראת שעה  ק חו
 ים בתקופה זו ץ כספי למעסיקים שיעסיקו עובדתמרי

)תיקון(, התשפ"א    לסיוע כלכלית חוק התכנית  פורסם ברשומו  30.9.2020ביום   )הוראת שעה(    –)נגיף הקורונה החדש( 
בא 2020 ביניה  תוקנו  מסגרתושר  חוקים,  ) םשלושה  תעסוקה  לעידוד  מענק  שעהחוק  הקור   -הוראת  החדש(, נגיף  ונה 

קרי  ו. להלן עיפי למעסיקים שיעסיקו עובדים בתקופה ז ענק"( המעניק תמריץ כס מה  תיקון חוק )להלן: " 2020  –התש"ף  
 חוק המענק:תיקון 

לתבהתא שבחודם  כך  עובדים"  ל"מצבת  ההגדרה  שונתה  המענק,  חוק  ספטמבריקון  בחשבו וי,  ש  מצבת  באו  לעניין  ן 

ימים לפחות    15אצל אותו מעסיק    ולבד שהועסק וב  16.9.2020  הוצאו לחל"ת החל מיוםם עובדים שפוטרו או שעובדים, ג
 .2020במהלך חודש ספטמבר  

משתכר ₪ ולעניין עובד ש  2,500יהיה    2020שכר המזערי לחודש ספטמבר  ל"שכר מזערי" כך שהההגדרה  שונתה    סף,בנו
 ₪.  1,400מור, אם והוצג לגביו אישור כא נימום מות ימר שכ

 

 והעסקים   יאות המעסיקים צר, ההסתדרות ונשהאו משרד
 אל הגיעו להסכמות לגבי אופן התשלום בעבור ימי הבידודרביש

העובד    המחלה של העובד. התשלום עבור הימים יהיה, כקבוע בחוק. ת ימי  ו ממכסהבידוד ירדכי ימי    ת קובעות כמוההס
לות  ום סך העך שבסופו של יעלות של יתר הימים, כוהמעסיקים יחלקו את ה יים הראשונים והמדינה  א בעלות היומייש

יך  ה להארצ בבקשנו לבג"ת, הצדדים פקיקת ההסכמוחלק בין העובד, למדינה ולמעסיק. על מנת להשלים את הליך חתי
 את ההסדר הקיים. 

המחלה    וד. התשלום בעבור ימיה על חשבון תקופת הבידלנצל ימי מחלכל  ידוד יוהמתווה עליו סוכם קובע כי עובד בב
רך יום  מע  50%מערך יום מחלה על היום השני,    50%על היום הראשון,    מחלה  מערך יום  0%בוע בחוק:  יהיה בהתאם לק

הש  מחלה היום  ה  100%-ו    לישיעל  עלות  את  יחלקו  והמעסיקים  המדינה  לבידוד.  הרביעי  מהיום  ההחל  רת  נותבידוד 
 ה. שווה בשוו

הזכאות. עם זאת,    ה להרחבתבדרישדים ארגוניים  עבודה ולא תנקוט בצע  כית לא תכריז על סכסוכן סוכם כי ההסתדרו
לע מיטיבים  להסכמים  להגיע  תוכל  הבההסתדרות  ימי  לפיהםניין  ביהיה    המעסיק  ידוד,  לעובד  רשאי  לשלם  היתר,  ין 

 יב. לק המשלים להסדר המיטתשפה את המעסיק על הח ן. המדינה לאאשוידוד הרמערך יום מחלה, החל מיום הב  100%

המעסיקים, י   לדרישת  לא  עובדיההסכמות  על  בד  ם חולו  רישום  חובת  חלה  לחו"ל.  פרטית  מנסיעה  הבידוד  ששבו  בר 
 עובד בהגשת הדיווח. סייע לכדי ל ריאות. המעסיק יפעלאתר משרד הבב

י מכסת  ברשותם  שאין  לעובדים  מחלהכמענה  המי  הצד,  בין  יקבלו  וסכם  העובדים  כי  הבידודים  ימי  עבור  ד,  תשלום 
-מהשכר על היום השלישי, ו  50%מהשכר על היום השני,    50%  אשון,היום הר  מהשכר על   0%:  בהתאם לחלוקה הבאה

 ידי המדינה. -במלואו עלימומן ום זה אה. תשלהרביעי והל  החל מהיום  70%

השיפוי    ימים.  28-סדר הקיים ב"צ בבקשה להאריך את ההדדים פנו לבגהצ  הסכמות,על מנת להשלים את הליך חקיקת ה
 .אוקטובר  שר חודת גם עבותן רטרואקטיבילמעסיקים יינ

  

 30.9.2020חוזר משרד האוצר מיום 
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 המשך העסקתם של עובדים מענק סיוע לעסקים בעד 

 398 מספר החלטה:

 :לטהההחשא נו 21.09.2020של הממשלה מיום  398החלטה מספר 

 מחליטים: ל עובדים מענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם ש

הקורונה,   נגיף  התפשטות  של  הכלכלית  מההשפעה  כתוצאה  נפגעה  העסקית  פעילותם  אשר  לעסקים  לסייע  במטרה 
 שלהלן ובהתאם למפורט בהחלטה זו:  2דים בסכום האמור בסעיף בעד המשך העסקתם של עובלהעניק מענק חד פעמי 

 י מיידמענק במסלול הת לאוהזכ תנאי

 כאי למענק אם מתקיימים לגביו כל אלה: עוסק יהיה ז

 מיליון שקלים חדשים בשנה.  400ש"ח ואינו עולה על  18,000עולה על  2019מחזור עסקאותיו בשנת  א.

ע ב. בתמחזור  הזכאות  סקאותיו  הבסיקופת  בתקופת  עסקאותיו  ממחזור  על  נמוך  העולה  בסכום    ממחזור   25%ס 

 בתקופת הבסיס.ות העסקא

 י העסקאות בתקופת הזכאות נגרמה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה החדש. הירידה במחזור  ג.

 לא מתקיים לגביו אף אחד מאלה: ד.

 ;ולא ניהלם 2020שנת המס הוא היה חייב בניהול פנקסים ל •

 או לערעור.רר  נת לענקבעו כבלתי קבילים, בקביעה שאינה נית  2019פנקסיו לשנת המס  •

הג ה. סעיפים  הוא  לפי  תקופתי  דוח  או  67,  67יש  או  71א  הזכאות,  ולתקופת  הבסיס  לתקופת  מוסף,  ערך  מס  לחוק  א 
ייב בהגשתם ן, אם היה ח , לפי העניי 2020, לשנת  1976-לתקנות מס ערך מוסף )רישום(, התשל"ו  15הצהרה לפי תקנה  

 -לחוק מס ערך מוסף    33טור לפי סעיף  חל עליו הפ  2020-ו  2019  ת המסלפי חוק מס ערך מוסף, ולגבי עוסק שבשנו
לפקודת מס הכנסה, אם היה חייב בהגשתו, עד יום הגשת   131בהתאם לסעיף    2018הוא הגיש דוח שנתי לשנת המס  

 ק. תביעה לקבלת מענ

כס ו. קיבל  לא  עידוד תעסהעוסק  לצורך  והתעשייה  פים  הכלכלה  ההשקעות במשרד  מענק  וח  או מכוקה מרשות  חוק 
 בעד תקופת הזכאות. 2020-קה )הוראת שעה( )נגיף הקורונה החדש(, התש"ףלעידוד תעסו 

 סכום המענק 

 מזכים.ש"ח במספר העובדים ה  5,000עוסק יהיה זכאי למענק בסכום השווה למכפלה של  א.

 ים":מספר עובדים מזכ" -בסעיף זה   ב.

מעל   המעסיק  עוסק  ה  5לגבי  ושמחזור  שעסקאועובדים  בשנת  ת  על    2019לו  מצבת   -ש"ח    300,000עולה  בין  ההפרש 
 העובדים בתקופת הזכאות לבין מצבת העובדים הבסיסית כשהיא מוכפלת במקדם שימור העובדים; 

עד   מ  2019העסקאות שלו בשנת    עובדים, או שמחזור  5לעוסק המעסיק  נמוך  בין מצבת   -ש"ח    300,000  -היה  ההפרש 
 .0.5 -צבת העובדים הבסיסית כשהיא מוכפלת ב ן מלביכאות העובדים בתקופת הז

 .0.5( יעוגל כלפי מעלה למספר הקרוב ביותר שהוא מכפלה של המספר 2) -( ו1ההפרש האמור בפסקאות )

 תביעה לקבלת מענק

י  רשא; המנהל  2021ביוני    30ולא יאוחר מיום    2020בנובמבר    15ל ביום  הוא החביעה לקבלת מענק  המועד להגשת ת א.
את חלד על    ות  תעלה  שלא  אחת  לתקופה  תביעה  להגשת  התחילה  טכניות    30מועד  סיבות  מתקיימות  אם  ימים 

תביעות, מכל סיבה שבשלהן לא ניתן להגיש את התביעה בטופס מקוון, וכן רשאי לדחות את המועד האחרון להגשת  
פורסם באתר האינטרנט  זה ת  ןקט ף  סעיימים. הודעה על דחיית מועדים לפי    60בתקופה אחת שלא תעלה על    שהיא,

 של הסוכנות. 
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סעיפים   ב. לפי  הזכאות  תנאי  הוכחת  בישראל; 1לצורך  המיסים  מרשות  אישורים  עוסק  יציג  זו,  להחלטה  )ה(  עד  )א( 
לעניין ירידה מחזור העסקאות לפי סעיף    תביעתו הצהרה ש"ח, יצרף ל  300,000על  ואולם, עוסק שמחזורו אינו עולה  

 יסים לעניין זה. ות המ שמרר  ישו)ב( ולא א1

של  ג. עמידתו  בחינת  לשם  הדרושים  הפרטים  את  ותכלול  המנהל  שקבע  מקוון  בטופס  תוגש  זו  החלטה  לפי  תביעה 
רשאי לדרוש פרטים נוספים ת החלטה זו, והוא יהיה  העוסק בתנאים לקבלת המענק ולשם תשלום המענק לפי הוראו

 או מסמכים לצורך קבלת המענק. 

״מענה  מבקש ד. את  ק  משירות  תן  לאומי,  לביטוח  מהמוסד  המיסים,  מרשות  לעוסק  הנוגע  מידע  להעברת  הסכמתו 
בנוגע   אלה  לגופים  מהסוכנות  מידע  העברת  לגבי  וכן  ובינוניים  קטנים  לעסקים  הסוכנות  אל  לרשימת  התעסוקה 

ע מהוראות  י לגרובכדור  אמנדרש מידע, והכול לשם בחינת עמידתו בתנאים לקבלת המענק. אין בעוסקים שלגביהם  
 .1981-פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

המנהל יקבע בנוהל את יתר דרכי הגשת תביעה לקבלת מענק לרבות המסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת העמידה   ה.

 ועדי התשלום. בתנאי הזכאות, ומ

מיכו לכך. לא ניתן  מי שהסו לל אנהבדבר ״שום התנאים לזכאות לפי החלטה זו תוגש השגה למ  טות המנהלעל החל ו.
להגיש למנהל בקשה כאמור בנוגע לקביעות רשות המיסים בישראל הנדרשות לצורך ביצוע החלטה זו, לרבות בדבר 

המסים בישראל לרבות בדבר עמידה   ות רשות טה זו, ועל החלט )א( עד )ה( להחל1עמידה בתנאי הזכאות לפי סעיפים  
 זו, תוגש השגה לרשות המיסים בישראל. להחלטהה( ד )ע )א(1הזכאות לפי סעיפים  בתנאי 

 זכאות למענק במסלול המאוחר

בסעיף   האמורים  התנאים  בו  שמתקיימים  עוסק  להגיש  רשאי  המאוחר  זו    1למסלול  )בהחלטה  הבאים  התנאים   -וכן 
 ק במסלול מאוחר(: עוס

מורה, והתמורה ניתנה  עם קבלת התיו  אותסקע  , חל החיוב במס על עיקר2019בינואר    1פעילותו לאחר יום  קופת  בת א.
 ימים מיום מסירת הטובין או מתן השירות, לפי העניין;  30-בחלוף למעלה מ

 העוסק לא קיבל מענק במסלול המיידי.  ב.

 זו.  להטיל על המנהל לפעול ליישום החלטה

)נגיף הקורונה  לכל יוע כק התכנית לסימים מיום החלטה זו, לא תאשר הכנסת את טיוטת חו  30לקבוע שככל שבתוך   י 
, יגיש שר האוצר תיקון להחלטה זו לצורך עריכת השינויים הנדרשים עבור  2020-ש( )הוראת שעה( )תיקון(, התש"ףהחד

 מתן המענק לפי החלטה זו. 

 הגדרות בהחלטה זו: 

ובינוניים שהוקמה במשרד  הסוכנות לעסקים ק  -ות"  "הסוכנ  12  םיומ   2190לפי החלטה מס'  הכלכלה והתעשייה  טנים 
חוק מס ערך   -; "חוק מס ערך מוסף"  1985-חוק יסודות התקציב, התשמ"ה  -; "חוק יסודות התקציב"  2007באוגוסט  

 ;1975-מוסף, התשל"ו

 יימים בו שני אלה:()ב( לפקודה, שמתק2)9ף  מוסד ציבורי כהגדרתו בסעי -"מוסד ציבורי זכאי" 

ור לגבי  לפקודה, ואם הגיש דוח כאמ   131שהגיש לפי סעיף    דוחוחה ב , כפי שדו2018לפחות מהכנסתו בשנת המס  שליש  
כפי    2019שליש מהכנסתו בשנת המס    -לפני יום הגשת התביעה לקבלת מענק לפי החלטה זו  2019ההכנסה לשנת המס  

 ;לא היה מתמיכות ותרומותשדווח באותו דוח, 

ודה, ואם הגיש דוח כאמור לגבי שנת המס לפק  131  , כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף2018המס    עיקר הכנסתו בשנת
, שאינה הכנסה מתמיכות  2019עיקר הכנסתו בשנת המס    -ם הגשת התביעה לקבלת מענק לפי החלטה זו  לפני יו  2019

 ף ובמהלך רוב חודשי השנה;ם מתקבלת באופן שוטאו מוצרים שהתמורה בשלהותרומות, התקבלה ממכירת שירותים 

 -"מחזור עסקאות" 

זכאי  שאינו    מי  לגבי ציבורי  הוניות    -מוסד  מכירות  למעט  מוסף,  ערך  מס  בחוק  כהגדרתו  עוסק,  של  עסקאות  מחזור 
 לחוק מס ערך מוסף; 21או   20ועסקאות שדווחו בידי הקונה לפי סעיפים 
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 -" 2019קודה; "מחזור עסקאות בשנת גדרתה בפהכנסה כה -י  ציבורי זכאלגבי מוסד 

, ולעניין כל אחד מאלה, מחזור העסקאות  2019לגבי שנת    ות המיסים בישראל על פי דיןלרשדווח  מחזור עסקאות כפי ש
 כמפורט לצדו:

ו  לותדש שלאחר יום תחילת פעיבחו  1מחזור העסקאות שלו מיום    -  2019בינואר    1לגבי עוסק שפעילותו החלה אחרי יום  
 ; 12-כפל בומו 2019, מחולק במספר חודשי הפעילות בשנת 2019בדצמבר  31עד יום  

לפי סעיף   לפי חוק מס ערך מוסף או עוסק הרשום כעוסק אחד עם עוסק אחר  עוסק הרשום כשותפות  לחוק    56לגבי 
 ן; שומים יחד, לפי העניילפי מחזור העסקאות המאוחד של השותפות או של העוסקים הר  -האמור 

 -"מחזור עסקאות בתקופת הבסיס" 

;  2020במרץ    1על פי דין עד יום  , כפי שדווח לרשות המיסים בישראל  2019בר  אוקטו-מחזור עסקאות לחודשים ספטמבר
כמחזור    2019יראו את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס בשנת    2019בספטמבר    1לגבי עסק שפעילותו החלה לאחר יום  

הח הע תחילת  מיום  יום  הע   ודשסקאות  עד  העסק  פתיחת  ליום  מחולק  2020בפברואר    29וקב  כשהוא  דשי  חו  במספר , 

במקום חודשים   -ל מאפס; לעניין המסלול המאוחר  , ובלבד שדיווח בתקופה זו על מחזור גדו2-העיסוק כאמור ומוכפל ב
 -אות" הזכפת "מחזור עסקאות בתקו   .2019יבואו בחשבון חודשים נובמבר ודצמבר   2019אוקטובר -ספטמבר

אוקטובר   ספטמבר  לחודשים  עסקאות  שדו2020מחזור  כפי  לר,  המסלול    שותוח  לעניין  דין;  פי  על  בישראל  המיסים 
 . 2020יבואו בחשבון חודשים נובמבר ודצמבר   2020דשים ספטמבר אוקטובר במקום חו -המאוחר  

 -"מקדם שימור עובדים" 

 - 40%ואינו עולה על   25%ב( עולה על  )1בסעיף ו כאמור זור העסקאות של לעוסק ששיעור הירידה במח 

 - 60%ואינו עולה על   40%)ב( עולה על  1יף ור העסקאות שלו כאמור בסעמחזידה בלעוסק ששיעור היר

 - 80%ואינו עולה על   60%)ב( עולה על  1לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 

 -; "המנהל" 0.4המקדם הוא  -  80%על   )ב( עולה 1ו כאמור בסעיף ידה במחזור העסקאות של רילעוסק ששיעור ה

ה נמ לעסקיסוכהל  בתקופת  נות  עובדים  "מצבת  זו;  החלטה  ביצוע  לצורך  ידו  על  שהוסמך  מי  או  ובינוניים  קטנים  ם 
 -הזכאות"  

כאות; אותו מעסיק בתקופת הז  לצמספר העובדים המוכרים, בצירוף מחצית ממספר העובדים החלקיים, שהועסקו א 
יובא  לא  זה  בחופשהלעניין  היו  או  עובדים שפוטרו  בחשבון  או חלקה; "מצבת תשלללא    ו  כולה  הזכאות,  ום בתקופת 

 -ם הבסיסית" העובדי

, לפי בחירת העוסק, בצירוף  2020או פברואר    2020מספר העובדים המוכרים שהועסקו אצל אותו עוסק בחודש ינואר  
  ופה ם בתקעובדים שפוטרו או היו בחופשה ללא תשלויין זה לא יובאו בחשבון  העובדים החלקיים; לענ   רפמחצית ממס 

 תקיימים בו כל אלה: עובד שמ -האמורה, כולה או חלקה; "עובד מוכר"  

זה, "אזור"   לעניין  תו  כהגדר  -הוא תושב ישראל לרבות תושב ישראל באזור, העובד אצל מעסיק, בישראל או באזור; 
 ומי; לחוק הביטוח הלא 378יף בסע

  166-ו  164משכרו בהתאם להוראות סעיפים    מס  ניכה  ( לפקודה, והמעסיק2)2הכנסתו מהמעסיק חייבת במס לפי סעיף  
 חייב לפי הוראות אותם לפקודה אם ניכוי כאמור מת 

לאומי, אם ניכוי  ט"ו לחוק הביטוח ה הכנסתו מהמעסיק חייבת בדמי ביטוח לאומי והמעסיק ניכה אותם בהתאם לפרק  
 מתחייב לפי הוראות אותו פרק;אמור כ

כהגדרתה    -ניין זה, "שליטה"  נו בעל השליטה בתאגיד או מנהל התאגיד; לעאי  הוא  -הוא אינו המעסיק, ולעניין תאגיד  
 ; 1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

לחוד בממוצע  בעד תקופת הזכאות  מעל  שכרו אצל המעסיק  הוא  ולעניי  5,300ש  מיניש"ח;  עובד שמשתכר שכר  מום  ן 

יד על החלטה למתן  בד הציגו אישור המעהעוק או  לבד שהמעסיש"ח, וב  2,650שכרו אצל המעסיק הוא מעל    -מותאם  
 -שכר מינימום מותאם לאותו עובד; "עובד חלקי" 
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 בר  ך זה כפי שהועממסו להסיר שום מידע המופיע ב נות א העתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לש אין ל למקרה מסוים
 34        והכותבים עצמם. מחברת חשבים ובכתב  ת מראששבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשומחברת ח

תקופת הזכאות  שכרו החודשי אצל המעסיק בעד  ( להגדרת עובד מוכר, וש4( עד )1עובד שמתקיים בו האמור בפסקאות )
  -ש"ח ל  1,325אצל המעסיק נע בין  רו שכ -  ימום מותאםש"ח; ולעניין עובד שמשתכר שכר מינ  5,300  -ש"ח ל 2,650נע בין  

עובד;    2,650 לאותו  מותאם  מינימום  שכר  למתן  החלטה  על  המעיד  אישור  הציגו  העובד  או  שהמעסיק  ובלבד  ש"ח, 
 -"עוסק" 

 סף, למעט כל אלה: במס כהגדרתו בחוק מס ערך מו חייב

 לחוק יסודות התקציב;  21כהגדרתו בסעיף  תוקצבגוף מ

 קופת חולים; 

 לחוק יסודות התקציב; 21יף כהגדרתו בסע אותיד ברתאגי

 ()ב( לפקודה, למעט מוסד כאמור שהוא מוסד ציבורי זכאי; 2)9מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 

חל בחישוב הכנסתו    2020-ו  2019  בידו או מי שבשנות המס  מי שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי

 צועה עולה על שנה; בי משךשכת שא לפקודה, בשל עבודה ממו8סעיף 

 מוסד פיננסי כמפורט להלן: 

 ת תאגיד עזר כהגדרתו בחוק האמור; , לרבו1981-תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א )א(

 ; 1981-)ביטוח(, התשמ"א וח על שירותים פיננסייםמבטח כהגדרתו בחוק הפיק )ב(

 ; 1968-חשכ" ך, התחבר בורסה כהגדרתו בחוק ניירות ער )ג(

 ; 2005-חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה )ד(

 ; 1994-תו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"דמנהל קרן כמשמעו )ה(

 וק או לפיו;תאגיד שהוקם בח

 ; 0.55; המקדם הוא  0.7הוא   ; המקדם0.8המקדם הוא  

לרשות המיסי  לפני תקופת הזכאו  ראל ם בישעוסק שדיווח  ירידה  על סגירת עסקו  גם עוסק שחלה  יראו  זה,  לעניין  ת; 
פס צור הכנסה בעסקו בשל הפסקת פעילות העסק, ודיווח על מחזור עסקאות בשיעור אניכרת בהוצאות שהוציא לצורך ״

 מי שדיווח על סגירת עסקו; לגבי תקופת הזכאות כ

 על מחזור עסקאות בשיעור אפס; 2020ודש מרס י ח שלפנ  ( עוסק שדיווח לגבי שלושת החודשים9)

ה או שותף בשותפות לחברה שהוא בעל מניות בה או  למעט מכר טובין או מתן שירות מאת בעל מניות בחבר   -"עסקה"  
 דת מס הכנסה;פקו  -העניין; "הפקודה" לשותפות שהוא שותף בה, לפי 

מום )שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה  ינישכר מלתקנות    4כמשמעותו בסעיף    -"שכר מינימום מותאם"  
התשס"ב מופחתת הבסיס"  2002-(,  "תקופת  ספטמ-;  אוקטובר  חודשים  המאוחר  2019בר  המסלול  לעניין  חודשים    -; 

 ; 2019נובמבר דצמבר 

למעט  ו  2020ר  חודשים נובמבר דצמב  -סלול המאוחר  ; לעניין המ2020בר ואוקטובר  חודשים ספטמ-אות"  ת הזכ"תקופ
"מצגת עובדים  )ב(; הגדרת  2)ו(; הפרש מצבת העובדים לפי סעיף  1ה לפי סעיף  לעניין קבלת כספים לצורך עידוד תעסוק

 .וכר; הגדרת "עובד חלקי"( להגדרת עובד מ 4בתקופת הזכאות", שכר העובד המוכר לפי פסקה )

 . ממשלההנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות ה

 וסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. נה

 כפופות לחוק התקציב השנתי.  החלטות תקציביות

 

 21.9.2020מיום  החלטות ממשלה 
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 ביטוח לאומי 

 בהפסקת עבודה   לאומי של המעסיק ושל העובדסד לביטוח למו ווחהדי
 רי של חגי תשת הסגר בגל השני של הקורונה לקרא

   גלרט-רו"ח אורנה צח

ל המידע  עומבוסס  רונה  ובע מנגיף הקוור המשבר הכלכלי הנאל רים לביטוח הלאומי  שומתמקד בהיבטים הקהמאמר  
כתיבתו ביום  לכותבת  במיהידוע  שימוש  לפני  ל .  יש  באתר האינטרנט שלדע  במאמר הביטוח הלאומ  התעדכן  י. המידע 
 ייעוץ או חוות דעת. ה הוולאמור בו ואינו מ נועד להסב את תשומת הלב  

הסתגלות מיוחד    בטלה ולמענקהזכאות לדמי אשראל, הוארכה תקופת  יב רצות נגיף הקורונה  פות הגל השני של התבעקב
שתלוי בשיעור האבטלה לפי    או עד מועד מוקדם יותר  2021עד יוני    כננתמתוכה  במסגרת התוכנית לסיוע כלכלי. ההאר

 בעת(. ה )התקופה הקוטיקזית לסטטיסה המרכהפרסום של הלשכ

ם שהופסקה  יוח על העובד יקים כיצד לדו ח לאומי הוראות למעס וטרי, פרסם המוסד לבי שהסגר הכללי בחגי ת לקראת  
 העסקתם. 

קובץ הפסקת עבודה, לאחר  ידווח על הפסקת העבודה של העובדים ב  שהמעסיקככלל, המוסד לביטוח לאומי מעדיף  
נם  יאים שעבודתם הופסקה  דבדיווח. רוב העוב  נוע טעויותהתפטרו, כדי למ  או  ועל לחל"ת, פוטרושהעובדים יצאו בפ

 בעדם. 100אינו משדר טופס  ולכן המעסיקה לדמי אבטלה מגישים מחדש תביע

הפסקת העבודה )ולא את היום הראשון פני  את יום העבודה האחרון של העובד ללאומי    המעסיק משדר למוסד לביטוח
 העבודה.קת "ת( ואת סיבת הפס של החל

  ת נרשמים בלשכינם ומעלה א 67דים בני תעסוקה )עובזמן בלשכת היירשם ב  דד שהעובוחשוב מא -לעניין דמי אבטלה  
מאפשרת התעסוקה  לשכת  למענק(.  לזכאות  כתנאי  שהוצאלמעסיק   התעסוקה  או  מפוטרים  עובדים  על  לדווח  ו ים 

בתנאים    50-ל  –לחל"ת   ומעלה  לרי  מים,מסויעובדים  מספר  שוםוהאישור  תוך  לעובדים  באתר  י  יישלח  )עדכון  מים 
 כת התעסוקה(. של

על התעסוקתי מעודכן. העובד יכול לעדכן    ולראות אם מצבו  חי המעסיקוודיבוח הלאומי  צפות באתר הביטיכול להעובד  
הטהפסק באמצעות  לעבודה  חזרה  ועל  הלאומי. חשוב  ת העבודה  שבאתר הביטוח  יבדוק את  ופס הדיגיטלי  שהעובד 

עובד ק דיווח או שההקובע, בין אם המעסי  אן לביטוח הלאומי הוומי כי הדיווח האחרח הלאודע לגביו באתר הביטוהמי
 דיווח.

אבטלה,    א לחל"ת בזמן משבר הקורונה וקיבל דמיבד שהוצהמוסד לביטוח לאומי פרסם לעובדים כי עו  -  דמי אבטלה
 ימים.   14-מ טלה אם משך החל"ת לא יפחתאב , יהיה זכאי לדמיחזר לעבוד והוצא לחל"ת פעם נוספת

אינו זכאי לקבל דמי    –שבועיים    בבידוד למשךנמצא    או שהוא צומצמה  ם שמי שמשרתו  לאומי פרסם ג  לביטוח  המוסד
 אבטלה. 

בני  הזכאות למענק הסתגלות מיוחד למובטלי  -  מיוחדמענק הסתגלות   ע  67ם  ף סוד  ומעלה, שהופסקה עבודתם, היא 
 .  31.12.2020לפחות עד ת ו התקופה הקובע

אוגוסט    החל להגיש    2020מחודש  רשאי  הסתגלקבואילך  למענק  חדשה  משה  רק  מיוחד  )כולל  ות  שליטה(  ב ובטל  על 
מענק הסתגלות מיוחד  התפטר, בשל משבר הקורונה.  , פוטר או  פחותם לימי  14שהוצא לחל"ת כפוי לתקופה רצופה של  

 החודש. לא עבד באותום שבהם העובד ימיאם למספר הקי בהתמשולם בחודש עבודה חל

 הקורונה תקופת משבר י אבטלה בום ועל דמשה ללא תשלפרקע על חו

ניתוק של יחסי  הפסקת    -במילים פשוטות, השעיית חוזה עבודה    -  תשלום )חל"ת(  שה ללא ת חופמשמעו החוזה ללא 

לתקו איןהעבודה  העובד  ביוזמת  בחל"ת  ככלל,  החופשה.  אבטל   פת  לדמי  כזכאות  לעה  לחזור  יכול  העובד  אצל בוד  י 

 נו דורש עבודה.י המעסיק ולכן א
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ק  עובד אינו יכול לעבוד אצל המעסי א את העובד לחל"ת, ה ימוצ  המעסיק  כאשר  -  כפוי(  זמת המעסיק )חל"תביו  חל"ת
ם פרססד לביטוח לאומי  במקום אחר )לרבות דרך לשכת התעסוקה(. המו א אותו לחל"ת הכפוי והוא יכול לעבוד  שהוצי

כל חוקי החירוםפדמי אבטלה בחל"ת כאות לתשלום  כבר בעבר הור ל  וי.  טלה  זכאות לדמי אבקבעו תנאים מקדמיים 
 ר הקורונה. בבזמן מש

כי הם   ללא תשלום  בילדים  מעדיפיםעובדים שנמצאים בחופשה  כדי לטפל  )למשל,  לפי  להישאר בבית  ( במקום לעבוד 
או לחל"ת כפוי )הם  צי לא פוטרו ולא הו, כ אינם זכאים לדמי אבטלה  וד,דים שנמצאים בביד הוראות המעסיק וגם עוב

 נם דורשי עבודה(. יא

חל"ת( והעובד אינו  )כמו ב  י עבודה או השעייה של יחסי העבודה ו מהווה ניתוק יחסנשרה אי צום מצמ  -  ם משרהצוצמ
ולפיכ עבודה,  אבטלהדורש  דמי  בתשלום  מזכה  אינו  משרה  צמצום  הביטוח    ך  חוק  בזמן  ו  ומי.הלאלפי  עבודה  אולם, 

 לה מופחתים.טבמאפשרת לקבל דמי א –"ת אצל מעסיק אחר חל

אי חוקיזוז    המשך  אבימי  מדמי  לרטפשה  כפוי  לחל"ת  שהוצאו  למובטלים  שהוצא    -  אשונהלה  במי  עקבות  לחל"ת 

ד החלטה  י שעומ אלנמסר מהביטוח ה  -גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופש שלו  לקבל דמי אבטלה    הקורונה, יכול
 .החדשים את ימי החופש לא מנכים ממובטליםחדשה בעניין, 

ם זכאי )ז( לחוק הביטוח הלאומי קובע שלא יהיה אד 320סעיף    -  לדמי אבטלה  חופשה לזכאות  כפל בתשלום בעד ימי
י הסכם לפ   ק חופשה שנתית אוהיתר, לדמי חופשה שנתית המשתלמים לפי חו  לדמי אבטלה בעד תקופה שהוא זכאי, בין

  ת לל את הזכאודמי אבטלה, שו בתקופה שהעובד זכאי ל  עובד בעד ימי חופשהלדה. כלומר, תשלום  קיבוצי או חוזה עבו
 לדמי אבטלה. 

שום בלשכת התעסוקה  תנאי בסיסי לזכאות לדמי אבטלה הוא רי  -  וקה(רישום בלשכת שירות התעסוקה )לשכת התעס
ה, הביטוח הלאומי  דסוקה לא מוצאת עבות התעדה מתאימה". ככל שלשכעבוזמין לקבל כל "   תוכדי לדרוש עבודה ולהי

או  ית  העבודה מוצאת עבודה למובטל, היא מפנה אותו טלפונ   ות. אם לשכתיתר תנאי הזכא ם דמי אבטלה, כפוף ללשמ
 ן לעבודה במשך כל התקופה.  כה. המובטל אמור להיות זמי ת אותו ללשמזמנ

  הקעבודה בלשכת התעסו  שבטל היה רשום כדורמספר הימים שבהם המודע על  המי - לה במשך החודשמספר ימי האבט 
למוס מגיע  חודש  לאומ בכל  לביטוח  מלד  ישירות  התעשי  ללשכת  לדווח  חייב  מובטל  כל  לכן,  התעסוקה.  עסוקכת  ל  ה 

 ם שגויים. אישוריכת התעסוקה לא תעביר למוסד לביטוח לאומי  ועל החזרה לעבודה, כדי שלשסקת עבודה  הפ

 לדמי אבטלה.   תולאו כל התנאים לזכא מטלה הראשון שבו הת יום האב  - תקופת האבטלהלת תחי

תקופת האבטלה,  התחילה  בחודש שבו    1-התאריך הקובע הוא הוק הביטוח הלאומי,  ח ל  158סעיף    לפי  -  בעך הקוהתארי
 .ג, כמפורט בחוק(חרילה הקודמת )למעט בחודש שבו התחילה תקופת האבט  1-לפחות מה  חודשים 12ובלבד שחלפו 

קופת  תרשת ממובטל  לא נדהקובע.    ר התאריךרצופים שלאח  חודשים  12  -  זכאות ת  נש  שנת אבטלה/  טלה/ תקופת אב
 ו השלים את תקופת האכשרה.  יע, שלגבחודשים שלאחר התאריך הקוב 12אכשרה נוספת במשך 

בטל שמיום  לפיו, מו  -גרת הוראת השעה  במס  -הביטוח הלאומי  ( לחוק  2ד)179ע כלכלי נוסף סעיף  נית לסיובחוק התכ

ביו )הסתיימה שנת האבטלה שלו  גובע שנקבע לים מהתאריך הקהחודש  12עת הסתיימו  בוועד תום התקופה הק 1.3.2020
  1.3.2020ו דמי אבטלה בתקופה שהחלה ביום  דמי אבטלה )כלומר, שולמו ללו במהלכה  ושולמו  (,  בתוך התקופה הקובעת

   .ה חדשה לדמי אבטלהנו מגיש תביע אי –המובטל(  של שנת האבטלהובתוך 

עברה שנה מיום ההתייצבות לראשונה בלשכת   י אבטלה. אםחוזרת שלו לדמטל שזו תביעה  נה למוב הכוו   -  מובטל חוזר
והת אי נאיהתעסוקה  מם  התוכנית נם  לפי  התקופה  הארכת  ש  אפשרים  אבטלה  לימי  הזכאות  תקופת  כלכלי,  ל  לסיוע 

הסתיימה כהמובטל  מובטל .  עדיין  שהוא  הזכאות,  לאחר    כל  שנת  חדע סיום  תביעה  להגיש  אם    ה שליו  אבטלה.  לדמי 
 יוכל להמשיך ולקבל דמי אבטלה.   ,ה פעם נוספתור תקופת אכשריצב

או עד תאריך מוקדם    30.6.2021ועד    1.3.2020התקופה שמיום    -  ייחס לאורך התקופהעת" בהתהגדרת "התקופה הקוב
ר הבלתי מועסקים  ועיסטיקה פרסמה כי שי טהלשכה המרכזית לסטימים לאחר המועד שבו    30:  30.6.2021יותר מיום  

ימים   30-הכוונה ל  י כיאומהל והודעה על כך פורסמה ברשומות. נמסר מהביטוח   7.5%-ורונה פחת מדשי בתקופת הק החו

 . 7.5%-ריז ברשומות כי שיעור האבטלה ירד מתחת ללאחר ששר האוצר הכ
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בטלה  להיות הפחתה בדמי הא  הי יהיו בתוקף )יכולל בתכנית לסיוע כלכ בה כל ההטבותהיא התקופה ש בעתהתקופה הקו
 ים שסיימו את ימי האבטלה לפי זכאותם האישית(. ללמובט 10%ל  בשיעור ש

מועסק  ור"שיע  הגדרת הקורונהבלתי  בתקופת  החודשי  המו   -  ה"ים  מספר  בתוספת  מועסקים  הבלתי  עסקים  מספר 
, מתוך שנמצאים בחל"ת כפוי(  םקורונה )כמו העובדיהות הקשורות בנגיף  מעבודה כל השבוע בגלל סיב  ניתהנעדרים זמ 

 קה. יסטיסטט ת לרסום החודשי בירחון סקר כוח אדם של הלשכה המרכזיפבודה, לפי הכוח הע

  –החודש  לת  ף החודש ולא בתחי שנת הזכאות מסתיימת בסושהלאומי כי היות    הובהר מהביטוח  -  סיום שנת הזכאות
מת  הקובעת  ביום  והתקופה  שהב1.3.2020חילה  הראשון  המועד  שנתטי ,  מאריך  הלאומי  כנ  וח  מאז  החוק  זכאות  יסת 

 . 31.3.2020קף, בהתייחס לתקופה הקובעת, הוא ולת

ל הביטוח ש  1469כלכלי )מבוסס על חוזר אבטלה מספר    לים לפי התוכנית לסיועי האבטלה למובטארכת ימתמצית ה
 ( 2.8.2020ם מיולאומי ה

ששנת .1 מסתיי  מובטל  שלו  ביום  מהזכאות  אב י או  31.3.2020ת  דמי  לו  ושולמו  יוםלך  לפחות  בתקופה   טלה    אחד 

כסת קובעת, גם אם לא ניצל את מם התקופה הד תוו עשל  הקובעת, המוסד לביטוח לאומי יאריך את שנת האבטלה 
 ה. בטללקבל דמי אימשיך ימי האבטלה עד סוף שנת הזכאות, והוא 

ש .2 ביום  מובטל ששנת הזכאות  ניצ  31.3.2020לו מסתיימת  ימי האבטלה    לואילך,  קופה  לפני תחילת התאת מכסת 
הופסקה במהלך התקופה הק1.3.2020)לפני    הקובעת  ועבודתו  וובע(  הזכאו  בתוך ת  לאומי  שנת  לביטוח  המוסד  ת, 

 מי אבטלה. ל דימשיך לקב ת והואיך לו את שנת הזכאות עד תום התקופה הקובעיאר

, הבחודשים אל   מי האבטלה שלווניצל את י  2020ואר  רבבחודשים ינואר או פ  אבטלה שלו הסתיימהמובטל ששנת ה .3
ע יאריך את שנת האבטלה שלו  ום תשלום דמי האבטלה יהיה מי  פה הקובעת.התקוום  ד תהמוסד לביטוח לאומי 

 . 2020יולי  בחודש , כפוף לרישום בלשכת התעסוקה 1.7.2020

ששנת הא  עןלמ.1 מובטל  הסתיימה  הסר ספק,  שלו  ניצלבבטלה  הקובעת,  בי   תקופה  שלו  ימי האבטלה  או  את  נואר 
ך לו את שנת  לאומי יאריטוח  לביסד  ודתו הופסקה בתקופה הקובעת בתוך שנת הזכאות, המוב, וע2020אר  בפברו

ייתה לפני  פסקת העבודה הם הודתו )גם א סקת עב התקופה הקובעת והוא יקבל תשלום ממועד הפ   האבטלה עד תום
 (. 2020לי יו

 

 וזר:פרסום בחל הבהרות

סיים את שנת האבטלה עד   -  2019נה עד חודש ינואר  וש עבודה לראשהתעסוקה כדור  שהתייצב בלשכת מובטל  כל   .1
הקורונה31.12.2019 משבר  בשל  עבודתו  הופסקה  אם  תב  –  .  ולהגיש  התעסוקה  בלשכת  להירשם  חדשה יעחייב  ה 

 מי. למוסד לביטוח לאו טלהלדמי אב

ב  כל .2 עלשמובטל שהתייצב  כדורש  בחודשיםובכת התעסוקה  לראשונה  מר  דה  או  שנת    םסיי  -  2019ץ  פברואר  את 
)לא    2019סוף  את מכסת ימי האבטלה שלו עד    . אם סיים, בהתאמה2020האבטלה שלו בחודשים ינואר או פברואר  

  -הקורונה    בר קה עבודתו בשל משבהתאמה(, והופס,  2020או ינואר ופברואר    ם ינוארנשארו לו ימי אבטלה בחודשי
 ה למוסד לביטוח לאומי. לדשה לדמי אבטלהגיש תביעה חשם בלשכת התעסוקה ו ריחייב לה

ניצל את ימי האבטלה שנותרו לו    ,2019עסוקה כדורש עבודה בחודש פברואר  בלשכת הת  מובטל שהתייצב לראשונה .3
בלשכת   םוכפוף לריש  2020ולי  ל דמי אבטלה החל מייקב  -הקורונה    ולא חזר לעבוד בשל משבר  2020ואר  בחודש ינ

  חודש יולי עה חדשה לדמי אבטלה. אם לא נרשם בלשכת התעסוקה ביללא הגשת תב  ,2020דש יולי  התעסוקה בחו
 . 2020בטלה החל מחודש אוגוסט  , יקבל דמי א2020ודש אוגוסט ונרשם בח

ותרו  נש ת יתרת ימי האבטלה  , ניצל א2019ש מרץ  לראשונה בלשכת התעסוקה כדורש עבודה בחודמובטל שהתייצב   .4
כפוף   2020יולי  יקבל דמי אבטלה החל מ  -לעבוד בשל משבר הקורונה    ר ולא חז  2020  ואר או פברוארלו בחודשים ינ 

יול לרי בחודש  התעסוקה  בלשכת  חדשה  2020י  שום  תביעה  הגשת  ללא  לא,  אם  אבטלה.  בלשכת   לדמי  נרשם 
 .2020מחודש אוגוסט   יקבל דמי אבטלה החל,  2020חודש אוגוסט התעסוקה בחודש יולי ונרשם ב

בל דמי אבטלה החל  ואילך וקי 2019חל מחודש אפריל דורש עבודה בלשכת התעסוקה הכ יצב לראשונה מובטל שהתי .5
 . ללא הגשת תביעה חדשה ך לקבל דמי אבטלה,ימשי -ו עבור יום אבטלה אחד( )אפיל 1.3.2020מיום 
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  ת ימי האבטלה ואילך, סיים א  2019מחודש אפריל    לחדה בלשכת התעסוקה הלראשונה כדורש עבו  מובטל שהתייצב .6
פברואר   סוף  עד  מ2020שלו  החל  עבודתו  הופסקה  אך  מההתייצבות  12שחלפו    ולפני  1.3.2020יום  ,   חודשים 

)למשל, הוצא לחל"שיך לקבל דמי אבטלימ  -לראשונה )התאריך הקובע(   ת כפוי ביום ה ללא הגשת תביעה חדשה 
15.3.2020 .) 

ואילך, סיים את ימי האבטלה    2019דש אפריל  ועסוקה החל מח לשכת הת בודה בדורש עיצב לראשונה כמובטל שהתי  .7
 -יך הקובע(  )התאר חודשים מההתייצבות לראשונה    12, והופסקה עבודתו אחרי שחלפו  2020אר  סוף פברו  שלו עד

 מוסד לביטוח לאומי. חדשה לדמי אבטלה ל חייב להירשם בלשכת התעסוקה ולהגיש תביעה

האבטלה  דמי  הד   -  סכום  מחומי  מאבטלה  כאחוז  חודשימשבים  בששת  המובטל  של  השכר  האחרונים   מוצע    העבודה 
חו התעסוקשלפני  בלשכת  ההתייצבות  מדרדש  בשתי  חה,  תביעה  מוגשת  לא  עוד  כל  לבגות.  אבטלה  לדמי  יטוח  דשה 
 מחדש.  ום דמי האבטלה לא יחושבסכ –הלאומי 

 בודה.  עקצבת פרישה מומ, ממשלח יד נסות מעבודהמנכה הכ  וח לאומיהמוסד לביט  מדמי האבטלה

גבוה בסכום  מוקדמת  פנסיה  שמקבלים  מובטמובטלים  או  ה,  בתקופת  כעצמאי  גבוהות  הכנסות  עם  לדמי  לים  זכאות 
 טלה בפועל בשל הקיזוזים.  יקבלו את דמי האב ייתכן שלא –אבטלה 

עו זה:  בשנלעניין  ופובד שעבד במקביל  עבודה  כפו  רטי מקומות  הוצא לחל"ת  עבאו  רק ממקום  יקבי  דמי    לודה אחד, 
ה(. חישוב דמי  ניכוי ימי העבודה מימי האבטלעבוד או בא ממשיך לאבטלה, בניכוי המשכורת במקום העבודה שבו הו

 קומות העבודה. פי המשכורת בשני מהאבטלה ייעשה ל

 טורים והתפטרות( יפעבודה )כולל חל"ת, סקת עבודה ובחזרה לפדיווחי המעסיק והעובד בה

)ומי בקובץ המתאים על השינוי האמוסד לביטוח לעסיק מדווח למה העובד  ר שהעובד הפסיק  עדיף לאחתעסוקתי של 
בפועל,לעבוד/חזר ל ש  עבוד  יכול  באתר האישי של העובדל המעסיק מתעדכן  כדי למנוע טעויות(. הדיווח  , כך שהעובד 

 ות את העדכון.  אלר

 אתר הביטוח הלאומי. בשכת התעסוקה וודכן באתר למעו מעמד התעסוקתי שלת העובד לוודא שהריובאח

 ך המאמר.  רות בהמשלעניין תיקוני טעויות יש הבה

מע או  אבטלה  דמי  שמקבל  לדווחמובטל  יכול  מיוחד  הסתגלות  במצב  נק  שינוי  כל  דיגיטלי  על  בטופס  התעסוקתי  ו 
גב משוכלל באתר ה לפי  גיל  יטוח הלאומי,  עד  פיצו   67  לומגי  67יל:  יש  ה   ל באתר הביטוחומעלה.  בין  יווחים  דהלאומי 

 המקוונים.  

 תאריכים הבאים:שה לפי ה הדיווח למוסד לביטוח לאומי נע

 ני הפסקת העבודה. ון שלפהוא על יום העבודה האחרהדיווח   –בהפסקת עבודה 

 ה.נ וה לעבודה בפעם האחרה הראשון לאחר החזרדהדיווח הוא על יום העבו  –בחזרה לעבודה 

   התעסוקה.צב התעסוקתי שלו גם בלשכת בטלה חייב לעדכן את המאל דמי  טל שמקב המוב  - תעסוקההדיווח ללשכת ה

ים באתר האינטרנט  רטים מוצגוני. הפרישום זהה לתהליך הרישום הראשלשכת התעסוקה פרסמה כי תהליך חידוש ה
והמוב  התעסוקה  לשכת  הטשל  את  להשלים  אמור  שהל  לב  לשים  יש  או ומחסר.  מסרון  מקבל  אלקטרונ  בטל  י  דואר 

 שום הסתיים בהצלחה. יהמאשר כי הר 

ל  אפשרות  פרסמה  התעסוקה  לד לשכת  )למעסיק  עבודתם  שהופסקה  עובדים  על  בתנאים  עו  50-ווח  ומעלה(,  בדים 
 קה. באתר לשכת התעסו המפורטים

 הדיווח של העובד 

אבטלה יש    כדי לקבל דמי  ענק הסתגלות מיוחד.מ להתביעה לדמי אבטלה/ונה העובד מגיש את  בהפסקת העבודה לראש 
 להירשם בדחיפות בלשכת התעסוקה.  גם

על לדיווח  ב  האחריות  העובשינוי  על  היא  העובד  של  ממצבו  הוא  כי  הסתגלוד,  האבטלה/מענק  דמי  את  מיוחד  קבל  ת 
 .   ןכ מעוד  -ביטוח לאומי ת התעסוקה ובמוסד לחייב לוודא שהמידע בלשכהלאומי ולכן הוא  מהביטוח 
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 , כדלקמן:בנפרד בי כל מעסיקגלכולל דיווח   הטופס הדיגיטלי 

במערכת, כולל תאריכי  כן המערכת מפרטת את המעסיקים הקיימים  . לאחר מהמערכת מבקשת לעדכן על עבודה חדשה
 לעבודה. לום( ותאריכי חזרה ללא תש   סיבת הפסקת העבודה )למשל: חופשה דה אצל כל מעסיק,הפסקת עבו

 ק: מעסי  לגבי כל אפשרויותש לסמן את ההמובטל מתבק •

 בנתונים  אין שינוי •

 חזרתי לעבודה  •

 יטורין/התפטרות(ך חל"ת/פלא חזרתי לעבודה )כולל: המש •

 שך פוטרתי חזרתי לעבודה אבל בהמ •

 יצאתי לחל"ת  •

ההמובטל   על  לדווח  בכמתבקש  מהמעסיקים,  אחד  כל  לגבי  העדכני  מצב  סטטוס  )בכל  שלבים  חדש  מה  "חלון"  נפתח 
ס ו ילד נניח המובטל  היום האחרון שבו שולם שכע יפתח "חלון"  י  –ימן שפוטר  וח(.  בתום    רם תאריך הפיטורין, שהוא 
 דמת. ודעה המוקהה

 להלן ההסברים:

ווח ד ל שינוי אצל מעסיק אחר ובהזדמנות הזאת מאשר הוא מדווח ע א ממשיך להיות בחל"ת כדווח שהוהמובטל מ •
 רך. שהחל"ת שלו הוא

 וד.  לעב יך חזר לעבוד וממש המובטל מדווח אם •

 התפטר, או יצא שוב לחל"ת.  לעבוד ובהמשך פוטר, רוח אם חזל מדוהמובט •

 טר.ווח אם פו ובטל מד המ •

 המובטל מדווח אם התפטר. •

תעסוקתי    בצבו אצל המעסיק, בכל מקרה שהוא מעדכן מצלא חל שינוי במ  ובטל מדווח בטופס הדיגיטלי אםמה •
 נוי. יק שלא חל אצלו שי סעאחד או יותר ויש מ  אצל מעסיק

 שמקבל דמי אבטלה  ל עובדדיווח שדגשים ב

 לקמן: במצבו התעסוקתי אצל כל מעסיק בנפרד, כדשינוי  עובד שהופסקה עבודתו מדווח על כל 

 יטוח הלאומי.מעודכן באתר הב מוודא שהמצב התעסוקתי א.

 בהתאם להוראות.  אתר לשכת התעסוקה,  ללשכת התעסוקה, באמצעות ב.

פי  למך בשלב זה בדיווח של מובטלים שמקבלים דמי אבטלה  ו יגיטלי אינו ת ר כי הטופס הדלביטוח לאומי מססד  המו

 את נמצאת בפיתוח. צו סיווג מבוטחים, אך האפשרות הזלים שבהכל

להדגיש   מדווח  חשוב  העובד  כשיכי  רק  הלאומי  הביטוח  של  הדיגיטלי  התעסו   שבטופס  במצבו  כשהוא  שינוי  או  קתי, 
 אי התאמה.   מגלה

מעסיק אחד )למשל,    נוי אצלחל"ת. כשיש שיכל עוד לא חל שינוי, כולל על הארכת    לביטוח לאומי  למוסד  ך לדווחאין צור
 דה.ל מקומות העבואת המידע לגבי כר(, העובד מתבקש לבדוק ולעדכן סקת עבודה בשל הסגהפ

 :המפורטים להלןהלאומי את המסמכים  רצוי לשלוח לביטוח מד בטופס הדיגיטלי,עככלל, בהמשך לעדכון המ

 עה המוקדמת, אם קיבל. את ההודדיגיטלי את מכתב הפיטורים, שכולל גם צרף לדיווח ה מעובד שפוטר  •

לחל"ת • שיוצא  הדי   עובד  לדיווח  מכתב מצרף  את  תקופ  גיטלי  על  קיבל המעסיק  שהעובד  ככל  הצפויה,  החל"ת  ת 
 את המכתב.  ק מהמעסי
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רת או מכתב, כפי  תלושי המשכו  תהדיגיטלי א  וחרף לדיו לה, מצמי אבט שהוא מקבל ד  דה חדשה בזמןוצא עבועובד שמ
 שמוסבר בהמשך המאמר. 

של נפתחככל  ה   א  להעלאת  "חלון"  הדיגיטלי  המסמכיבטופס  את  להעביר  אפשר  האימסמכים,  האתר  דרך  של  שם  י 
לץ( לשלוח  אפשר )אך פחות מומ  .ובחירת נושא אבטלה  צה על העלאת מסמכיםיהמובטל או באתר האינטרנט הכללי בלח

 אבטלה בסניף.  בפקס למחלקת ם אות

ח לאומי דרך האתר או בפקס,  יים במצבו התעסוקתי, מדווח למוסד לביטול השינו כל מי שאינו מדווח בטופס הדיגיטלי ע 
 אוטומטית(.    וון כי העדכון נעשה קוח משינוי במצב התעסוקתי )יש יתרון בדיורף אישורים על הומצ

 המעסיק ח של הדיוו

צים עיקריים:  שני קב  במצבו התעסוקתי של העובד באמצעות  השינוייםומי על  אסד לביטוח למו לדווח לאמור    המעסיק
 יום/ביטול חל"ת.  קובץ הפסקת עבודה וקובץ ס

 אומי. ודה למוסד לביטוח לבוקובץ הפסקת ע  100המעסיק משדר טופס  –ה תביעה לדמי אבטלכשעובד מגיש  

לביטוח   באהמוסד  פרסם  האלאומי  וברשתוינטרנתר  הות  ט  למעסיקים  ד החברתיות  על  עה  לדיווח  בנוגע  הנחיות  עם 
 ופסקה עבודתם. עובדים שה 

 WCF –השכר באמצעות מערכות  100דיווח טופס 

לות מיוחד.  לה ועבור מענק הסתגבטכנת השכר למוסד לביטוח לאומי עבור דמי א ישירות מתו  100המעסיק משדר טופסי  
 יק.  ס ובד אצל המעהע ילת העבודה שלכולל את תאריך תח 100טופס 

לבטל את הטופס    פעם נוספת אמור  100לביטוח לאומי, שידור טופס    לא נקלטו נכון במוסד  100נתונים מטופס  כאשר ה
 הקודם. 

  בעבור  100ספת טופס  ק אינו משדר פעם נוסיבעבור עובד שמגיש תביעה לדמי אבטלה )המע  100משדר טופס  המעסיק  

מהגשת   שפטור  לדעובד  חדשה  כמו  מי  תביעה  עובבאבטלה,  של  מרץ    דמקרה  בחודש  לראשונה  לחל"ת    2020שהוצא 
 (.2020לחל"ת בחודש ספטמבר  ואילך, קיבל דמי אבטלה, חזר לעבוד והוצא שוב 

 ונים נוספיםן הדיווח על נת אופ

 . רדה של כל עובד בנפדודה וסיבת הפסקת העבעל תאריך הפסקת עבוח דיוו -קובץ הפסקת עבודה  .1

בחל"ת, חזר לעבוד והופסקה עבודתו  תו הופסקה לראשונה וגם על עובד שהיה  ד ל עובד שעבוכ ח בקובץ על  דווהמעסיק מ
 .  ל"ת נוסף, פיטורים או התפטרות(פעם נוספת )ח 

של החל"ת    ולא את היום הראשוןלפני הפסקת העבודה  ש  ש לרשום את התאריך של יום העבודה האחרון בקובץ הזה י
ומר, בדרך כלל יום  עבודה הוא לפי המוסכם אצל המעסיק, כלהיום הפסקת    ,א יום ראשוןהו  ההוצאה לחל"ת  )אם מועד

 חמישי או יום שישי(. 

 המעסיק מוסר לעובד במכתב.את המידע הזה  ולל את משך החל"ת הצפוי.אינו כהקובץ 

ם,  יעובד, פיטורת ה רונה או ביוזמסיק בשל משבר הקועמיאה לחל"ת ביוזמת הדה יכולה להיות: יצבוסיבת הפסקת הע
 פרישה לפנסיה וכדומה.   התפטרות,

ביטול/ .2 חל"ת  קובץ  ודו  -סיום  לעבודה  שחזרו  עובדים  על  בעקבודיווח  לחל"ת  שיצאו  לכן  קודם  משבר וח  ת 
  .הקורונה

סיום    אריךאת ת   האחרון( ולא  ה)תאריך תחילת העבודחזר העובד לעבודה    בובקובץ הזה יש לרשום את היום הראשון ש
 "ת. החל

 הפסקת התשלום של דמי האבטלה.   טלה לצורך ביטול התביעה לדמי אבטלה אוץ לתחום האבפקובץ זה מו
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 לעיל  2עד  1הדרכים לדווח על הקבצים  

 . פותוכן באמצעות כס B2B-" ר/מעסיקים מקושרים למערכת "קשרים עסקייםאמצעות לשכות שכדיווח ב •

מעסיקים/שידור נתוני אבטלה  / שלומיםתר התא)  -  מעסיק  ייד ל  שלומים" עאתר התלעיל באמצעות "דיווח כל קובץ   •
ניתן לאחזר  ירום(. יש צורך בהזדהות באמצעות  וחל"ת בח את המזהים עבור  מזהה פנקס )במערכת ייצוג לקוחות 

 המעסיקים(.

כל קובץ לעיל • ייצוג לקוחות"ב  דיווח מרוכז של  קובצי אב)  -  נפרד באמצעות "מערכת  וחל"ת(. הוד שידור  עת  טלה 
מפורסמע ייצ  תדכון  להכיןובמערכת  ניתן  מרוכזים  קבצים  לקוחות.  טמל  ג  מיכפל,  ר-במערכות:  ווחית שקלולית, 

ה למערכת  להיכנס  יש  הסבר  לקבלת  תוכועוקץ.  בית  כל  לשכר.  לפנות  אין  מפורטים.  הסבר  דברי  פרסם  סד מו נה 
 לביטוח לאומי. 

 ודה  ת עבאריך הפסקו על תחזרה לעבודה א דיווח בטעות על תאריך

ד  וחשוב מאגויים.  לעבודה או תאריכי הפסקת עבודה ש  מדווחים לפעמים בטעות על תאריכי חזרהקים  או מעסי  עובדים 
. כל דיווח משפיע על  םקילאומי )עובד ומעסיק( על התאריכים המדוי  ה ולמוסד לביטוחלהקפיד לדווח ללשכת התעסוק

 עובד.  ל יצור חובות  ל המועד עלול קון תגלות מיוחד. תיאבטלה/מענק הס  זכאות העובד לדמי

ידווח רצוי שהמעסיק  ה  לכן תמיד  במצב  על השינוי  חזרה  לביטוח הלאומי  או  עבודה  )הפסקת  העובדים  של  תעסוקתי 
כן אצל  אתר הביטוח הלאומי אם המידע לגביו מעודק בבצים הרלוונטיים, ולאחר מכן העובד יבדוקבודה( בשידור הלע

המע קשור כל  שהוא  ה אליה  סיקים  העדכון  יקבע  אם.  מיבעחרון  קשר  בלי  לאומי,  לביטוח  המוסד  עליו    בור    –דיווח 

 המעסיק או העובד. 

 כת התעסוקה. העובד בלבד אחראי על עדכון השינויים באתר לש

ב גמלת  טוח לאומי )חו דמי האבטלה באתר התשלומים של המוסד לביאת  יכול להחזיר    –ד שקיבל דמי אבטלה ביתר  בעו
 סד לביטוח לאומי.מוול חובות בט לוועדה לבי לפנותיתר( או 

תר הביטוח  עבודה או של החזרה לעבודה בטופס הדיגיטלי באלעדכן את המועד הנכון של הפסקת ההעובד יכול לתקן ו
 י.  מ הלאו

 המעסיק מתקן דיווח כדלקמן:

ד  • או  יוותיקון  מחל"ת  עובד  של  חזרה  על  המעסיק  של  חל"תח  ביטול  מדווח  –  על  ה  המעסיק  הנכון  את  ל שמועד 
 דה של העובד בקובץ סיום/ביטול חל"ת. בוהחזרה לע

סיום חל"ת  /לווח בקובץ ביטוהמעסיק מד  –זר לעבוד, אך העובד עדיין בחל"ת  אם המעסיק דיווח בטעות שהעובד ח •
 , הוצא לראשונה 1.1.2018ביום    אצלו. למשל, עובד החל לעבוד אצל המעסיקון  את תאריך התחלת העבודה הראש

ביום לחל" כפוי  דיוווט  15.3.2020  ת  בטעות  המעסיק  לעבודה.  הוחזר  ביום רם  לעבודה  חזר  שהעובד  בקובץ  ח 
ום )הסבר: רש   1.1.2018ה לעבודה את התאריך  ר בקובץ כמועד חז. כדי לתקן את הדיווח, המעסיק משדר  1.5.2020

 (.15.3.2020מאז   א שב לעבודהול  15.3.2020"ת ביום  העובד יצא לחל 1.1.2018כעת במוסד לביטוח לאומי שמאז 

שתיקון הטעות במוסד לביטוח לאומי עלול    שהטעות תוקנה וראוי שיודיע לעובדלאחר התיקון המעסיק אמור לבדוק  
 ה שמגיעים לו. ליע על דמי האבט להשפ

 ללא חל"ת(ה )הוצא לחל"ת לראשונה, או פוטר/התפטר  שונעובד שהופסקה עבודתו לרא

חדשה לדמי אבטלה    בתקופת הסגר, למובטל חוזר שמגיש תביעהתו לראשונה  מופסקת עבודובד שבר להלן נכון לע ההס
שהגי לעובד  )לוגם  נדחתה  תביעתו  אך  אבטלה  לדמי  תביעה  בעבר  חוסר  ש  בשל  לו  במשל,  היו  שלא  או  עבודה  חודשי 

 ה. אבטל ת של העובד לדמיבדוק את הזכאופים בחל"ת כפוי(. המוסד לביטוח לאומי ירצו מספיק ימים 

 מקוונת(.  למוסד לביטוח לאומי )עדיף תביעה בלשכת התעסוקה ומגיש תביעה לדמי אבטלה העובד נרשם  -העובד 

ומעלה אינו מותנה    67ל  רגיל או מקוון )המענק לגי   489חד בטופס  וענק הסתגלות מי ומעלה מגיש בקשה למ  67עובד בגיל  
 דה של המובטל(. קה ודרישת עבוברישום בלשכת התעסו



 

(c)  חליף  ו/או ת דע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי אין במי "מ.מידע עסקי בע   ..סות שמורות לחברת חשבים ה.פהזכויכל 
 להביע עמדה ביחס  דעה או  ת, לחוותוספציפי ות מקרה קונקרטיות ו/אובהוות מענה לנסיואין באמור כדי לייעוץ משפטי ל

 בר  ך זה כפי שהועממסו להסיר שום מידע המופיע ב נות א העתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לש אין ל למקרה מסוים
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כי הלביטוח לאו  המוסד רצוי שעובד שהוצא ל1.7.2020חל מיום  מי מסר  לתביעה לדמי אבטל,  יצרף  כפוי  ה את  חל"ת 
 יה. ו קופת החל"ת הצפאישור המעסיק על תאריך ההוצאה לחל"ת ות

וגם קובץ    100  וח לאומי טופסואילך, המעסיק משדר למוסד לביט  1.6.2020ם  בהפסקת עבודה לראשונה מיו  -  המעסיק
 קת עבודה. ל הפס ע

אינו  מה עובדעסיק  על  רטרואקטיבית  נתונים  לשדר  עד    יכול  עבודתו  זה.  ול   31.5.2020שהופסקה  יום  עד  עליו  דווח  א 
 עה לדמי אבטלה.יעבור התב 1514 אפשר לתת לעובד טופס

דור  ול שי, יכלעם הראשונהין/התפטרות בפדיווח של המעסיק על יציאה לחל"ת/פיטור  כי  המוסד לביטוח לאומי מסר
תא  100טופס   וכ )הכולל  המעסיק(  אצל  ראשון  עבודה  תחילת  הכולל  ריך  עבודה  הפסקת  קובץ  שידור  הפסקת  ן  סיבת 

 שבו עבד העובד(.   העבודה האחרון  העבודה ותאריך הפסקת העבודה )יום

  לפני החל"ת( חרון  )יום העבודה הא   13.9.2020יום  ויצא לחל"ת לראשונה ב  1.1.2018וד ביום  לעב לדוגמה, על עובד שהחל  
  13.9.2020עבודה מתאריך    ודה הראשון וכן שידור קובץ הפסקתהכולל תאריך תחילת העב   100לגביו טופס  יש לשדר    -

 סיבת הפסקת העבודה: יציאה לחל"ת.   לה האחרון( וכול)עם ציון יום העבוד

 ומילחוק הביטוח הלאו 179סעיף  - ימים ראשונים מדמי האבטלה רק פעם אחת 5וי ניכ

אבטלה    5 הלאומי:  )המ  ראשוניםימי  בביטוח  אמתנה"כונים  תק  -  ("ימי  בכל  הלאומי,  הביטוח  חוק  פי  של  על   4ופה 
יך הקובע  תארימי האבטלה הראשונים, שתחילתם ב  5בטלה  אורך תשלום דמי  חודשים רצופים לא מביאים בחשבון לצ

 דה(. מצאה לו עבועסוקה ולא נכת התככל שהתייצב בלש)הימים האלה משולמים למובטל בהמשך התקופה, 

ולאח החירום  חוק  לפי  שעה  מבהוראת  החל  כלכלי,  לסיוע  בתכנית  מכן  יוני  ר  לחודש  אבטלה  לדמי    2020הזכאות 
כים רק בפעם הראשונה, לפי התאריך הקובע  מנו( ועד תום התקופה הקובעת, ימי האמתנה  2020בחודש יולי    )שמשולמת

 ותר.  מי אבטלה, ולא ישל התביעה לד

מוב בחודש    5  טל שהופחתו כלומר,  אמתנה מדמי האבטלה שקיבל  א  2020מרץ  ימי  ימי  יופחתו  לא  פעם  ואילך,  מתנה 

 נוספת בתקופה הקובעת. 

 ודש האבטלה הראשון: חוי ימי אמתנה בדוגמאות לניכ

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

ביום   • נוכו  2020יל  באפר  1מי שנרשם לראשונה בלשכת התעסוקה  ימ  5מנו  מ,  ולכן מספר  י  ימי אבטלה ראשונים, 
 ספת. מתנה פעם נו ימי א לא ינוכו ממנו   . בחודשים הבאים21אבטלה המירבי שלו בחודש אפריל הוא ה

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

 ובטל שמוצא עבודה זמנית בתקופת החל"ת אצל מעסיק אחר מ

צא עבודה חדשה כשליח  )למשל, עובד בחל"ת כפוי שמו  מעסיק אחראצל  נית בתקופת האבטלה  דה זממובטל שמוצא עבו
 הזו: משתי אפשרויות לדווח על העבודה   אחת (, נוקט בתקופת הסגר

על תאריך התחלת העבודה ופרטי המעסיק החדש )שאינו  לי  מדווח למוסד לביטוח לאומי בטופס הדיגיט  המובטל .1
הביט מופ ברישומי  הליע  נוח  תיק  מספר  כולל  חודשיאומי(,  במשכורת  מדובר  כלל  בדרך   ת.  יכויים. 

בפקס )לפי    תר האינטרנט או)או התלושים( למוסד לביטוח לאומי באמצעות א  המובטל שולח את תלוש המשכורת
 . המוסד לביטוח לאומי מנכה את המשכורת מדמי האבטלה. יף(מספר הפקס במחלקת האבטלה בסנ 

מבקש שלא ירשמו את תאריכי הימים שבהם עבד באותו החודש, וחודש ללשכת התעסוקה על  בכל    המובטל מדווח .2
   ד כימי אבטלה. בדרך כלל מדובר בעבודה יומית.הימים שבהם עב
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 להביע עמדה ביחס  דעה או  ת, לחוותוספציפי ות מקרה קונקרטיות ו/אובהוות מענה לנסיואין באמור כדי לייעוץ משפטי ל
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בחו לפי אתר הביט בודדים  ימים  מי שעבד מספר  ליום,  ודשח הלאומי:  נמוכה מדמי האבטלה  הייתה  בהם  וההכנסה   ,
ל בקה שלבקש מלשכת התעסו רשאי  ימי אבטלה  לו  ירשמו  בא  רק  דמי אבטלה  יקבל  הוא  כך  הימים  ימים אלה.  עבור 

 ינוכו מדמי האבטלה ההכנסות מעבודה. שבהם הוא לא עבד ולא 

רו למוסד לביטוח לאומי אישור אבטלה  עביאת לשכת התעסוקה בימי העבודה כדי שהם י  וטח בוחר לעדכןככל שהמב
 הסבר במקום את תלושי המשכורת.  אתר הביטוח הלאומי מכתבלות לה, הוא יכול להעעם פחות ימי אבטל

בעבודה שהחל  25שעובד  מובטל   לפחות  ב  ימים  מובטל,  להיות  בה לאחר שהחל  נמשר  50%-לעבוד  יומי  ובשכר  וך  מה 
 לאומי תביעה למענק למובטל העובד בשכר נמוך. ח המדמי האבטלה ליום, יכול להגיש לביטו

 "ת  הארכת חל

ם ואין צורך לדווח על הארכת  כי החל"ת מוארך באופן אוטומטי למובטלי  9.7.2020מי פרסם ביום  ח לאוהמוסד לביטו 
 ת. ההודעה הזאת ממשיכה להיות בתוקף. החל"

מע  -  העובד שהעובד  בטופסד ככל  מסויים  מעסיק  אצל  תעסוקתי  מצב  הוא  הד   כן  ההזדמנות  באותה  החדש,  יגיטלי 
 ל המעסיק הנוסף.  "ת אצממשיך להיות בחלמתבקש להצהיר שהוא 

הארכת    -  קהמעסי על  מכתב  לעובד  נותן  ואינוהמעסיק  הצפויה  החל"ת  ותקופת  החל"ת    החל"ת  הארכת  על  מדווח 
 למוסד לביטוח לאומי. 

 קבלת שכר(אי לדמי אבטלה בזמן חל"ת )מספר ימי חל"ת ו תנאי סף לזכאות

יש 179סעיף   שלא  קובע  הלאומי  הביטוח  לחוק  אבטלה  ה  דמי  ביוזמת  לעובדולמו  הופסקה  בשל   שהעסקתו  המעסיק 
)כמובן  הוצאתו לחל"ת, אלא אם מתק שלצורך זכאות לדמי אבטלה חייבים להתקיים כל  יימים שני התנאים כדלקמן 

 דמי אבטלה(:בהתנאים המזכים 

 לפחות ימים    14ופה של  , לתקופת חל"ת רצ1.8.2020ום ביוזמת המעסיק החל מיום  תשלהעובד הוצא לחופשה ללא   .1

לים גם ימי  (. בספירת ימי החל"ת הרצופים נכלימי חל"ת רצופים לפחות  30נדרשו    31.7.2020)ביציאה לחל"ת עד  
 שישי, שבת וחגים.  

ש לציין במחשבון את היום הראשון  )י   בעזרת מחשבון שנמצא באתר הביטוח הלאומי  חל"ת ניתן לחשבאת מספר ימי ה
 של החל"ת(.

 פי המחשבון:  לדוגמה ל

בדק (, כדי שתי16.9.2020א יום רביעי  )יום עבודה אחרון הו  17.9.2020חמישי    ך היציאה לחל"ת הוא יוםתארי  אם •
 . )כולל יום זה( 30.9.2020פחות עד תאריך ל ש להיות בחל"ת הזכאות לדמי אבטלה )או למענק הסתגלות( י

תיבדק (, כדי ש17.9.2020מישי  יום ח בודה אחרון הוא  )יום ע  18.9.2020ם תאריך היציאה לחל"ת הוא יום שישי  א •
 )כולל יום זה(.  1.10.2020תאריך תגלות( יש להיות בחל"ת לפחות עד הזכאות לדמי אבטלה )או למענק הס 

 קופת החל"ת. תנו זכאי לשכר ב העובד אי .2

 ת מאת המוסד לביטוח לאומיהרוהב  –העובד אינו זכאי לשכר 

העוב • את  מחזיר  שהמעסיק  אככל  אצלו,  לעבוד  עבפילו  ד  ליום  או  חלקית  אחד:למשרה  והמעסיק   ודה  העובד 
למוסד ל  מדווחים  גם  מדווח  )העובד  לאומי  תילביטוח  האבטלה  דמי  לתשלום  והזכאות  התעסוקה(  בדק לשכת 

 ח לאומי. ובמוסד לביט

ת, ויש לייחס  שלהם, המשולמים בחודשים מלאים של החל"ת, אינם משכור  לוםהטבות שכר ושכר נוסף כולל הגי •
לחאו שלפנתם  האחרון  העבודה  מודש  שהתקבלו  הוראות  פי  על  זאת,  החל"ת.  הנהלים י  פי  ועל  הלאומי  הביטוח 

 (. 2015ילים בשגרה )חוזר הביטוח הלאומי משנת הרג

משולם לאחר תקופת החל"ת, יש לפרוס לפי תקנות  ף היטוח הלאומי בעניין פריסת שכר, שכר נוסב על פי תקנות ה •

העובד ש מלא )הפריסה נעשית רק בחודשים שבהם  ובד היה בחל"ת במשך חודהם הע ללא החודשים שב   הפריסה, 
 . עבד, אפילו יום עבודה אחד(
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ם ה בשל הטבות שכר ושכר נוסף בעבור עובדיל הפרשי דמי אבט  לתבוע בשלב זה   שלאהמוסד לביטוח לאומי מסר   •
ממרץ  ש החל  בחל"ת  ש  2020היו  כיוון  הקורונה,  משבר  אתבזמן  לתקן  לתקופת  התקנ  בכוונתו  שעה  בהוראת  ות 

 שבר הקורונה. מ

לכל    15.12.2020בחודשים המלאים נדחה ליום    בעד החל"ת  613ח של המעסיק בטופס  הדיווח ותשלום דמי הביטו  •
מה בחל"ת  אוקטובר  לעובדים  ועד  אפריל  בחודשים  מעס2020א  אי  יק  .  לדווח  חייב  לחל"ת  יצאו  עובדיו  שכל 

 העסקה. 

פרטיהדיווח   • על  הואהעוב  הרבעוני  גם  נדחה  שבחל"ת  ליום    דים  בכך  שמעוניין  מעסיק  )כדי    15.12.2020לכל 
 (.יבו בסכום שעדיין לא שולם ולא ידוע אם ישתנהשכרטיסי העובדים לא יחו

ולכן מעסיקים שלא שידרו את   2019סופי לשנת    126פס  טו  ובשידור   1-6/2020חציוני    126ידור טופס  שאין דחייה ב •
 ע קביעות בהיעדר דיווח. ו באופן מיידי כדי למנור אותופס מתבקשים לשדהט

 חל"תחזרה לעבודה מ

 העובד 

דה, כדי שלשכת התעסוקה  וועל החזרה לעב  העובד מדווח על הפסקת החל"ת או על ביטולו,  –  דווח ללשכת התעסוקה
 טוח לאומי אישורי אבטלה שגויים.לבילא תעביר למוסד  

 תחילת עבודה, כדלקמן: חזרה/ בקשר לדיווח על לשכת התעסוקה פרסמה 

 לת העבודה בפועל. נדרש לדווח תחילת עבודה רק לאחר תחי .1

 ד תחילת העבודה.  עהלאומי החל ממוזרה לעבודה במשרה מלאה יופסק הדיווח לביטוח  בדיווח על ח .2

 לאומי. ה במשרה חלקית, ימשיכו לדווח על ימי האבטלה לביטוח הבודבדיווח על חזרה לע .3

העצמאי. העדכון נעשה במוסד   לדווח ללשכת התעסוקה על תחילת העיסוק  אין  –החל לעבוד כעצמאי  ובטל  אם המ .4

 וח לאומי. לביט

י )ככל שהמידע  אומלעבודה בטופס הדיגיטלי באתר הביטוח הל  המעדכן על החזר   העובד  –  דיווח למוסד לביטוח לאומי 
 וד.  ד חזר לעבוד וממשיך לעבהעוב אפשרות לדווח אםלא עודכן על ידי המעסיק(. הטופס כולל 

ל ליוםחזרה לעבודה אצל המעסיק שהוציא  עבודה אחד, מפסיקה את הזכאות לדמי    חל"ת, אפילו למשרה חלקית או 
 פוי.ת כ ות לפי מספר הימים שבהם העובד היה בחל"או שוללת את הזכ האבטלה א 

נו דורש עבודה  לקבל דמי אבטלה )הוא איזכאי  תו לחל"ת, אינו  מובטל שמסרב לחזור לעבודה אצל המעסיק שהוציא או 
 מובטל(.ולכן אינו כלול בהגדרת  

 המעסיק

ום חל"ת. המוסד לביטוח לאומי  יבקובץ ביטול/ס  סד לביטוח לאומי על החזרה לעבודה של העובדיםהמעסיק מדווח למו

 בודה האחרון. לעבודה מתקופת חל"ת המעסיק מדווח את תאריך תחילת הע זרה מסר כי בח

 פעם נוספת )כולל צו סיווג מבוטחים( הוצאת העובד לחל"ת -זר "ת חוחל

יהעובד מעדכן את התא  -  ובות העובדח הוא  שבו  ואת התאריך  לעבוד  חזר  הוא  שבו  נריך  שוב לחל"ת  בטופס  וצא  סף 
)ככל שהמעסיק לא עדכ צפוי    ן(.הדיגיטלי  לקבל מהעובד מידע על תאריך חזרה  ד  לעבודה, אם העובהמערכת מבקשת 

הצפוייוד החל"ת  תקופת  על  להע ע  ניתן  שדרכו  "חלון"  להיפתח  אמור  המכתבה.  את  הלאומי  הביטוח  לאתר  של    לות 
 המעסיק הכולל את תקופת החל"ת הצפויה. 

 יש כמה מעסיקים.שר ובד מעדכן את הסטטוס לגבי כל מעסיק, כאעופס הדיגיטלי הבט

פעם נוספת בחודש ספטמבר  עסיק הוציא אותו לחל"ת  ד והמ, חזר לעבו2020  לדוגמה, עובד שהוצא לחל"ת בחודש מרץ 

מעודכן אצל כל  תר האישי במוסד לביטוח לאומי אם המידע לגבי  הרישום בלשכת התעסוקה ויבדוק בא  , יחדש את 2020
 מעסיקים.  ה
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י  , לגבקים שלו. לדוגמהופס הדיגיטלי על מצבו התעסוקתי המעודכן אצל כל המעסיבט  ככל שהמידע לא מעודכן, ידווח
 טל.מהמעסיק הספציפי וחזר להיות מוב חל"ת פעם נוספת ידווח שיצא לחל"ת נוסףהמעסיק שהוציא אותו ל

בלשכת שם  "ת חוזר בשנת האבטלה, חייב לחזור ולהירלכי מי שהוצא לח  7.7.2020המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום  
האי אתר  באמצעות  האבטלה  למחלקת  ולשלוח  הביטוחהתעסוקה  של  הכולל  הלאו  נטרנט  מהמעסיק  מכתב  את  מי 

 ש תביעה חדשה לדמי אבטלה. תקופת החל"ת הצפויה. אין צורך להגי

ד  "ת משני מקומות העבודה, חזר לעבודה באחלעבודה, הוצא לח , מי שעבד בשני מקומות  7.7.2020הפרסום ביום  על פי  
ופת  תב מהמעסיק הכולל את תקת המכהביטוח הלאומי אהמקומות ושוב הוצא לחל"ת, שולח דרך אתר האינטרנט של  מ

 עה חדשה לדמי אבטלה. החל"ת הצפויה. אין צורך להגיש תבי 

גם מהמקום השני, שולח למחלקת    ת מכן הוצא לחל"  י מקומות עבודה, הוצא לחל"ת ממקום אחד ולאחרמי שעבד בשנ
תביעה חדשה לדמי  הגיש  ויה. אין צורך לות האתר מכתב מהמעסיק השני הכולל את תקופת החל"ת הצפמצעאבטלה בא

 אבטלה. 

מבוטחים סיווג  חלו  -  צו  לעיל  דמי  ההנחיות  מהם  שמנכים  מבוטחים  על  גם  סיווג  ת  צו  לפי  שכירים  כעובדים  ביטוח 
שמקבל  מבוטחים. מבוטחים  ימובטלים  סיווג  צו  לפי  אבטלה  דמי  בטופס  נם  אי  -ם  זה  בשלב  המעמד  את  מעדכנים 

 וח(. הדיגיטלי )נמצא בפית 

ות אתר האינטרנט של המוסד  חל"ת, עליהם לשלוח למחלקת אבטלה באמצעים לפי הצו הוצאו שוב להעובד כלומר, אם  
לחל  לביטוח נוספת  יציאה  על  הצהרה  בפקס(,  )או  אישולאומי  )במקום  טופס    ר"ת  של    1516מעסיק(. למשל,  להצהרה 

 חקן התובע דמי אבטלה.  ן/שאמ

המעסיק ל  -  חובות  נותן  הודעההמעסיק  מכתב  ת  עובד  ומשדרעל  הנוסף  החל"ת  קובץ    קופת  לאומי  לביטוח  למוסד 
העבוד וסיבת הפסקת  העבודה  הפסקת  מועד  שכולל  החזר  ה  על  דיווח  אין  אם  )חל"ת(.  העבודה  מהחל"ת  הפסקת  ה 

 עבור החל"ת החדש.ה בהמעסיק אינו יכול לשדר קובץ הפסקת עבוד הקודם

יתבצע באמצעות שידור    ילךהשנייה וא  א לחל"ת בפעםד שיצל המעסיק על עובהמוסד לביטוח לאומי מסר כי דיווח ש

 אחרון. ודה ואת תאריך הפסקת העבודה של יום העבודה הבודה, שכולל את הסיבה להפסקת העב קובץ הפסקת ע

ביום    לדוגמה,  ביום  קי   , 15.3.2020עובד שיצא לחל"ת ראשון  חזר לעבודה  לח  1.5.2020בל דמי אבטלה,  ל"ת  ויצא שוב 
ספטמב בקובץ  –  2020ר  בחודש  ידווח  ה  המעסיק  מהיום  העבודה  הפסקת  על  עבודה  עבד  הפסקת  העובד  שבו  אחרון 
 ואת סיבת הפסקת העבודה: חל"ת. 2020ר  בחודש ספטמב

 . להשאיר אותו ריק –שדה של תחילת העבודה בכזה אין לדווח במקרה 

 החל"תהודעה שהעובד מקבל מהמוסד לביטוח לאומי לאחר החזרה מה

למי שהרישום שלו    28.2.2021ועד    1.3.2020נת האבטלה הכוללת שלו )למשל,  מודיע למובטל בכתב על שאומי  הביטוח הל
ות  עבודה בתום החל"ת הוא מקבל הודעה שהזכאלכשהעובד חוזר    (.2020בלשכת התעסוקה לראשונה היה בחודש מרץ  

הלאומי  המידע שיש בידי הביטוח  י זה  ם שנת האבטלה, כ שלו לדמי אבטלה מבוטלת מהיום שבו חזר לעבודה ועד סיו
 באותו הזמן.  

(  ןם העבודה הראשו)יו  27.4.2020. החל מיום  26.4.2020ועד יום    15.3.2020יה בחל"ת לראשונה מיום  לדוגמה, המובטל ה
 לדמי אבטלה כי הוא עובד.   ותרועד סיום שנת האבטלה הוא אינו זכאי י 

נוס פעם  מופסקת  עבודתו  בחודש ספטמבראם  על הפסקת2020  פת  להודיע  עליו  ולביטוח    ,  ללשכת התעסוקה  העבודה 
 ך להגיש תביעה לדמי אבטלה לביטוח הלאומי.)רצוי בטופס הדיגיטלי(. אין צור הלאומי

 חל"ת כפוי  טורי עובד לאחרפי

את , המעסיק שמפטר  לחוק הודעה מוקדמת  2לפי סעיף    -  2001-תשס"אהתפטרות,  ולהחוק הודעה מוקדמת לפיטורים  
העובד שמתפטר חהע וגם  לצייובד  יש  בכתב.  מוקדמת  הודעה  ואייבים לתת  הוצאת ההודעה  יום  בהודעה את  יום  ן  ת 

 . הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות
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ים מתן הודעה מוקדמת, החל מיום אחד ועד חודש ימים,  ייב לחוק זה, כל פיטורים או התפטרות מח  4-ו   3לפי סעיפים  
 ק העובד. הועס פי פרק הזמן שבול

נותקו מיד ביוזמת המעסיק, המעסיק אמאם יחסי העבוד פיצוי בשל אי ה  מתן הודעה מוקדמת    ור לשלם על פי החוק 
 )חלף הודעה מוקדמת(. 

ת או התקופה שבעדה שולם הפיצוי בשל אי  קדמ תקופת ההודעה המו  -  ופת ההודעה המוקדמתקת דמי אבטלה בתשליל
כפיצוי  טוח הלאומי )ביטוח אבטלה( )תשלום הבא  י אבטלה, בהתאם לצו הבית לדמדמת שוללים זכאומתן הודעה מוק

 .  1981-על הפסד שכר(, התשמ"א

על   מידע  לאומי  לביטוח  למוסד  מוסר  ההעובד  ההודעה  מתן  מתקופת  אי  בשל  פיצוי  קיבל  אם  )כולל  עה  הודוקדמת 
 מוקדמת( לצורך שלילת הזכאות לדמי אבטלה. 

פוטר ממעסיק  שלול את הזכאות לדמי אבטלה של העובד שיטוח לאומי מסר כי לא יסד לבוי מעסיקים, המו כשיש ריב
לא יותר, אך  )או  ינכה את סכום ההוד  אחד  העובד אמור    יעה המוקדמת מדמפוטר מכל המעסיקים(, אלא  האבטלה. 

 לאומי את האישור מהמעסיק על סכום ההודעה המוקדמת. וח להעביר למוסד לביט 

מפרט את המצבים    21.2.2019מיום    1479חוזר מעסיקים    -  דמתצויים ובשל ההודעה המוקשל פי לום דמי ביטוח בתש
תשלומים   משבהם  ניתוק  ועקב  כדי  תוך  לעובד  המשולמים  הסבירים  יחסי  של  דמי עוחלט  מתשלום  פטורים  בודה 

 פיצויי פיטורים סבירים ופדיון חופשה(. של הביטוח )כמו למ

לפי החוק  ה מוקבשל אי מתן הודעתשלום פיצוי   )חלק עובד וחלק מעסיק(,  בתשלחייב  דמת  ויש לייחס  ום דמי ביטוח 
 ם. אותו לתקופה שבעדה שול

עט  למ  ימי שלילה של דמי אבטלה,   90מוצדקת יש    השמתפטר ללא סיבלעובד    -  התפטרות מסיבה מוצדקת/לא מוצדקת
כשה העובד,  לאותו  מעסיקים  ריבוי  של  חריגים  מבמקרים  רק  התפטר  מעובד  לביטוח  חלק  )המוסד  לאומי  העבודות 

 דמי האבטלה(.  מפחית את סכום ההודעה המוקדמת מ

)פסק דיןרות שאינה שוללת דמי אבטלה היא, למשל, הרעת  סיבה מוצדקת להתפט לדוגמה בבית הדין הארצי    תנאים 
 בעניין גליה פיליפוביץ(.   21.2.2005לעבודה: מיום 

דה אחד כדי להתחיל עבודה במקום חדש, שעובד שהתפטר ממקום עבורנט,  פרסם באתר האינטהמוסד לביטוח לאומי  
התפטרות  כו את ההתפטרות  ירא  –ויש לעובד הסכם עבודה עם המעסיק החדש    ך המעסיק החדש הפסיק את הפעילות,א

 ימים.  90ת לדמי אבטלה בלי לחכות  כאומוצדקת וניתן יהיה לבחון את הז

בד  ו מתפטר לאחר תקופה של חל"ת כפוי, העוכאשר העובד מפוטר א   -  ית כפולעבוד לאחר חל"  חובות עובד שלא חזר
 ביטוח לאומי על שני תאריכים:  מדווח ללשכת התעסוקה ולמוסד ל

 אריך עתידי בשדה זה(. ל תהחל"ת )לא ניתן לדווח בטופס הדיגיטלי ע  ה לעבודה בסיוםתאריך החזר  .1

)ניתוק יחסי .2 )בטוקת הע העבודה( או הפס  תאריך הפיטורים  פס הדיגיטלי הוא היום האחרון  בודה בשל הפיטורים 

 . תאריך זה יכול להיות תאריך עתידי(. לעובד שכר, בתום ההודעה המוקדמת שבו שולם

של, וימי ההודעה המוקדמת שהיו בפועל, או ימים  למ  ם נובע מימי העבודה לצורך עריכת שימוע,יבין שני התאריכהפער  
ח שלא קיבל הודעה  וסד לביטוח לאומי מסר שעובד יכול לדווהודעה מוקדמת חוקית. הממתן    ם בפיצוי בשל אישכלולי

 מוקדמת. 

דר בקובץ ביטול/סיום חל"ת את תאריך  של"ת(, המעסיק מכאשר העובד הוחזר לעבודה )הפסקת הח  -  המעסיקחובות  
  עסיק מדווח בקובץ הפסקתך, המוטר/התפטר אחר כהעבודה, שהוא היום הראשון לחזרתו לעבודה. אם העובד פלת  תחי

 טרות(.   פסקת העבודה )בשל פיטורים או התפעבודה על תאריך הפסקת העבודה וסיבת ה 

 ת הפיטורים:  יש למעסיק שלוש אפשרויות לדווח בע

נאכ • ותקופת ההודעה המוקדמת  פוטר  יחסי העבודה  יתנשר העובד  ניתוק  לפני  לעובד  ה תאריך הפסקת העבוד  -ה 
 העבודה. ון שלהוא היום האחר



 

(c)  חליף  ו/או ת דע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי אין במי "מ.מידע עסקי בע   ..סות שמורות לחברת חשבים ה.פהזכויכל 
 להביע עמדה ביחס  דעה או  ת, לחוותוספציפי ות מקרה קונקרטיות ו/אובהוות מענה לנסיואין באמור כדי לייעוץ משפטי ל

 בר  ך זה כפי שהועממסו להסיר שום מידע המופיע ב נות א העתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לש אין ל למקרה מסוים
 47        והכותבים עצמם. מחברת חשבים ובכתב  ת מראששבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשומחברת ח

פו  • )פיכאשר העובד  תאריך הפסקת   -צוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת(  טר והמעסיק משלם חלף הודעה מוקדמת 
 ימים לפי החוק.   30-לא יותר מ יתן הפיצוי, אךהעבודה הוא היום האחרון שבעדו נ 

 ה. תאריך הפסקת העבודה הוא היום האחרון של העבוד  -תפטר ד הכאשר העוב •

 

חשברו   -  הכותבת  פרטיאת  פרקטיקה  בעלת  ולהכון,  זכויות  למיצוי  לייצוג,  לייעוץ,  הלאומי  ת  הביטוח  בתחומי  שרה 
חוקלמעסיק לפי  פתרונות  ולמתן  וליחידים  לעצמאים  הלאומ  ים,  נשיאות  י הביטוח  חברת  הציבוריים:  תפקידיה  בין   .

א  ציגת הלשכה בכנסת בנושומי ונ המוסד לביטוח לא רואי חשבון, יו"ר ועדת הקשר של לשכת רואי חשבון עם    כת של
 זה.  

א  אינו מחליף  ן או את הנוסח המלא של פרסומי הביטוח  ת החקיקה, את התקדימים מפסקי הדיהנוסח המובא לעיל 

 את תשומת הלב לאמור בהם.   , אלא בא להסבהלאומי 

נקיטת הליכים או  מלצה לו חוות דעת או ה אמר הוא מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/אבמ   כל המידע המוצג 

כ להימנ  באחריות  נושאת  אינה  הכותבת  מהם.  ל עות  נדרשים  ואלה  הקוראים  כלפי  כל  לשהי  לפני  מקצועית  עצה  קבל 

 מידע האמור. פעולה המסתמכת על ה

 כל הזכויות שמורות © ט.ל.ח.  ת. בן להעתיק ממאמר זה ללא אישור מראש מהכות יא

 

 מיסוי מקרקעין 

 החודשים   18לא תחשב במניין  1.10.2020ועד  1.3.2020התקופה בין 
 שת דירה חדשה למכירת דירה ישנה בעת רכי

ת תקופות ודחיית מועדים  הצעת החוק להארכשנייה ושלישית את  ( בקריאה  20.7.2020מליאת הכנסת אישרה אתמול )

החודשים מיום    18ס, ובכלל זה נקבע כי רוכשי דירות מגורים, אשר היו אמורים למכור את דירתם בתוך  בענייני הליכי מ

מ  רכישת משיעורי  ליהנות  כדי  החדשה,  למכירהדירה  האחרון  והמועד  יחידה",  דירה  ב"רכישת  מופחתים  רכישה  ת  ס 

 לא תילקח בחשבון.  , התקופה האמורה1.10.20-עד ה  1.3.20בין סתיימה בתקופה שהדירה "הישנה" ה 

  18הישנה תוך תקופה של    לגבי מי שהיה עליו למכור את דירתוהחוק קובע גם כי התקופה האמורה לא תילקח בחשבון  

 .ד רכישת הדירה הנוספת, על מנת ליהנות מפטור ממס על מכירת הדירה הישנה חודשים ממוע

להורא  נזכיר בהתאם  חדשכי  דירה  שרכש  מי  מקרקעין,  מיסוי  חוק  זכאי  ות  יהיה  הישנה,  הדירה  את  שמכר  לפני  ה 

ימכור   טור ממס שבח במכירת הדירה הישנה, אםיחידה" בעת רכישת הדירה החדשה ולפלמדרגות מס רכישה של "דירה 

יאה התקופה שבין  ק שאושר אמש במל את דירתו הישנה במועדים שנקבעו בחוק ובכפוף ליתר התנאים. ובמסגרת החו

  .לא תחשב במניין התקופה לפטור 1.10.2020ועד  1.3.2020

 

 21.7.2020ות המסים יום  הודעת רש

 

 ארנונה 

 רנונה לעסקיםנחה באה

 מאירה טולדו

רן  בגד  2020-(, התש"ף4תיקון מס' )  תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( סמופור 8761בק"ת  16.9.2020 –ב 

 מסך חיוב הארנונה.  95%ור של ו להקלה בשיע פיהם יזכ  ם שעלשוני  לעסקיםים של התקנות נקבעו תנא



 

(c)  חליף  ו/או ת דע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי אין במי "מ.מידע עסקי בע   ..סות שמורות לחברת חשבים ה.פהזכויכל 
 להביע עמדה ביחס  דעה או  ת, לחוותוספציפי ות מקרה קונקרטיות ו/אובהוות מענה לנסיואין באמור כדי לייעוץ משפטי ל

 בר  ך זה כפי שהועממסו להסיר שום מידע המופיע ב נות א העתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לש אין ל למקרה מסוים
 48        והכותבים עצמם. מחברת חשבים ובכתב  ת מראששבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשומחברת ח

 מוסף מס ערך 

 ר ת עבווות בהוצאות קבועהשתתפקורונה בגין מענק  
 המדווחים למע"מ על בסיס מזומן 

מס'    החלטת)  האישרה הממשל  .6.202028-ב ות   (152ממשלה  כ"ץ,  ישראל  יקנה את החלטתה  את החלטת שר האוצר, 
על בסיס  ועות. התיקון מאפשר לעוסקים המדווחים ות קבאור השתתפות בהוצהקודמת בנוגע למענקי הסיוע לעסקים עב

שים מאי  בחוד  יו ת במשק, באה לידי ביטונה וההגבלו נגיף הקור   עה הכלכלית בעסק שלהם בשל התפשטותמזומן, שהפגי 
 בין שני מסלולים לקבלת המענק:)בשל שיטת "שוטף פלוס"(, לבחור  2020ויוני 

 . 2019אפריל  -בהשוואה למרץ 2020אפריל -מרץ ודשיםחרידת המחזורים בחישוב י –מסלול מיידי  ●

ושב ק יחנעמ. ה 2019למרץ עד יוני  בהשוואה    2020עד יוני  ורים בחודשים מרץ  ישוב ירידת המחז ח   -מסלול מאוחר   ●
 . 2-לפי המחזורים בארבעת החודשים מחולק ב

אםבהתאם   המאוחר  במסלול  לבחור  יוכלו  עוסקים  הממשלה,  במ  להחלטת  מתחייבים  ק  סהם  התמורה,  עם  בלת 
ול  אות לפי מסלסף לזכי נוימים מיום ביצוע העסקה. תנא  30-השוטפים לעסקם למעלה מ  את עיקר התקבוליםומקבלים  

ירידת המחזורי  וכן    60%תקד אינה עולה על  לעומת התקופה המקבילה אש  2020ם בחודשים מרץ ואפריל  זה קובע כי 
 לו. , המוגשים בימים א2020וני י לחודשים מאי "מ הגשת הדוחות התקופתיים למע

אות קבועות  ת בהוצו פתשתקים עבור ההאפשרות להגיש בקשות למענק לעסאת      19.7.2020ביום  תחה  רשות המסים פ
ירידת המחזור  לטובת בעלי עסקים על בסיס מזומן. חישוב  ירידת  המדווחים למע"מ  על  ים עבור עסקים אלה יתבסס 

ה האפשרות לעוסקים שטרם וואה לחודשים אלו אשתקד. בשלב זה, נפתחבהש  2020מרץ עד יוני  המחזורים בחודשים  
 הגישו בקשה למענק. 

ל  אוחר תתאפשר במסלול המ   הגשת הבקשות  ● עד   -.15.11.2020-עד  פורסמה    15.9.2020  במקום  )הארכה הנוספת 
 ( 16.9.2020יום באתר רשות המסים ב

המס ● בשני  למענק  לבקשות  מתייחסת  ההארכה  במסלול  בו   מיידילולים:  במסלול  גם  קרי  המאוחר,  ובמסלול 
חים למע"מ על בסיס  וסקים המדוו המתאים לע  וגם במסלול,  2020אפריל  -דת המחזורים בחודשים מרץנת ירינבח

 . 2020יוני -נבחנת ירידת המחזורים בחודשים מרץ מזומן, בו 

 רתם. ת בחילשנות איהם ולא המועדף עלכלו לבחור את המסלול  העוסקים י  14.8.2020-מהחל  ●

 

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

 

   צמאים ולעסקיםרישום ותיעוד מענקי הסיוע לערות לעניין הבה

ומענק סיוע לשכיר בעל  לה)ב(, נקבע כי  מענק סיוע לעצמאי 18על פי הוראות החוק לסיוע כלכלי, בפרק ה: בסעיף  . 1
 לחוק מס ערך מוסף. 12ל עוסק לפי סעיף שליטה לא יחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו ש

נק לפי פרק זה, קרי מענק סיוע לעסקים בעד  , נקבע כי מע 19פרק ו: בסעיף וע כלכלי, בעל פי הוראות החוק לסי . 2
 לחוק מס ערך מוסף.  12לפי סעיף  השתתפות בהוצאות קבועות, לא יחשב לחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק

 לפיכך, נבקש להבהיר כאמור:

 ים.ניהול פנקס  א להוראות9ונית מס כאמור בסעיף תקבול המענק אינו חייב בהוצאת חשב •

 ם הלקוח חובת הוצאת קבלה על ש ב.

עליו    להוראות למעט, מי שחלות 5יש להוציא קבלה על שם הלקוח: "רשות המסים" על סכום המענק על פי סעיף   •

 ין צורך לשלוח ללקוח.  א)ד( להוראות ניהול פנקסים. את הקבלה א19הוראות סעיף  

https://www.kolmas.net/Document/Index/6570296
https://www.kolmas.net/Document/Index/6570296


 

(c)  חליף  ו/או ת דע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי אין במי "מ.מידע עסקי בע   ..סות שמורות לחברת חשבים ה.פהזכויכל 
 להביע עמדה ביחס  דעה או  ת, לחוותוספציפי ות מקרה קונקרטיות ו/אובהוות מענה לנסיואין באמור כדי לייעוץ משפטי ל

 בר  ך זה כפי שהועממסו להסיר שום מידע המופיע ב נות א העתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לש אין ל למקרה מסוים
 49        והכותבים עצמם. מחברת חשבים ובכתב  ת מראששבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשומחברת ח

ואינה    ק מס ערך מוסף,וד על פי פקודת מס הכנסה וחושחייב בתיע נבהיר כי הוצאת התיעוד מתייחסת לכל מי ו. 
 מתייחסת לשכירים.   

 

 4.8.2020הודעת רשות המסים מיום   

 

 חשבונית  בהעתק   הכרה -בות משבר הקורונה בעק
 31/12/2020 -עד ל  –בגין עסקה שבוצעה  

אבי  כ"ט  תש"ף  ום  מספר    25/3/2020דר  מיסוי  החלטת  חירום    6782/20פורסמה  לשעת  "הקלה  הכרה    –שכותרתה 
  –)להלן    31/5/2020ועד ליום ח' סיוון תש"ף    1/3/2020דר תש"ף  יום ה' אתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה החל מ בהע

 ."תקופת ההקלה"(

ניכ לצרכי  כי,  על וי מ החלטת המיסוי קובעת  ע   ס תשומות  יורשה ספק לשלוח  ידי  לעוסק עותק של חשבונית מס  וסק, 
אלקטרונית, חתימה  ללא  אלקטרוני,  בדואר  "מק  סרוקה  עותק  לעוסק  הספק  ישלח  בבד  חובד  של  המס  ור"  שבונית 

  .כעותק קשיח

 . פה מוגבלת לנוכח הקושי שנוצר בעקבות משבר הקורונהתנה לתקויובהר כי ההקלה האמורה ני 

לאויחד   זאת,  התמשכ ההגב  ר עם  בשל  הקיימות  בכפוף  לות  ההקלה,  תקופת  את  להאריך  הוחלט  הקורונה,  משבר  ות 
 .31/12/2020שפ"א בהחלטת המיסוי, עד ליום ט"ז טבת ת לתנאים המפורטים

 

 15/9/2020הודעת רשות המסים מיום 

 

 בשל   קים מענק הסיוע לעס   עלול מע"מ לא יח
   לישית ה שעימפ  -השתתפות בהוצאות קבועות 

בכנסת    .6.202022  םובי ישראבאושרה  האוצר,  שר  תקנהקשת  את  לתקן  המסים  ורשות  כ"ץ  מל 3 ל  כך ע"מתקנות   ,
עות, לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק הזכאי  תתפות בהוצאות קבושהסיוע לעסקים בשל הק  י מענכע  יקבש
ל לגביו  סק ולא יחו כי המענק לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של העו קון קובע התי מענק ולכן לא יחול לגביו מע"מ.ל

 . 31.12.2021 -ועד ל 12.5.2020-מע"מ. התיקון המוצע הוא בהוראת שעה מ

ית של  שפעה הכלכל ות בהוצאות קבועות בשל ההקבעה את המענק לעסקים בעד השתתפ   5015החלטת הממשלה מס'  

סעיף הקורונה.  נגיף  מע"מל )א(12 התפשטות  תרומה,   חוק  כי  שיקבל  קובע  אחר  סיוע  או  ייחשב תמיכה  כחלק  עוסק  ו 
ועדת הכספים  באישור  צר  שר האו  תחול על סוגי תקבולים שקבע   י הוראה זו לא, נקבע כממחיר עסקאותיו. יחד עם זאת

 של הכנסת. 

זיכוי ולדווח   עתודלהוציא ה  םרשאי בגין קבלת המענק, יהיו ונית  שב ר הוציאו חשכבוסקים כי עהודיעה   רשות המסים

 בדוח התקופתי בהתאם. 
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https://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2171?clause=12
https://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2171?clause=12
https://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2171
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 להביע עמדה ביחס  דעה או  ת, לחוותוספציפי ות מקרה קונקרטיות ו/אובהוות מענה לנסיואין באמור כדי לייעוץ משפטי ל

 בר  ך זה כפי שהועממסו להסיר שום מידע המופיע ב נות א העתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לש אין ל למקרה מסוים
 50        והכותבים עצמם. מחברת חשבים ובכתב  ת מראששבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשומחברת ח

   מאמרים ופרשנויותריכוז  -כללי 

 סה מס הכנ

 י שווי רכב צמודבעניין חיובפשרה עם פקיד השומה 

   אריה עו"ד רו"ח רמי

ניכויים בכל העסבימים אלו מתקיים מהלך מרוכז   רכב    שווירכב, וערכו    ומןי  קים שניהלו של פקידי השומה לביקורת 
ב המלא לפי תקנות  ם לפי יחסיות הנסיעות הפרטיות לעומת כלל נסיעות הרכב, ולא לפי שווי הרכצמוד יחסי לעובדיה
 ב זה.סתבר כי ניתן להגיע לפשרה בחיומס הכנסה. אלא שמ

ת  וצאוא לייחס את ה הו  ם,רשות המיסיוי רכב צמוד לבעלי שליטה, המקובל גם על  הפתרון לחיוב מס מופחת בגין שו

ו השליטה,  לבעלי  פתרון  הרכב  זהו  השווי.  הפרשי  על  שולי  במס  במקום  דיווידנדים,  במס  אותם  במיוחד  לחייב  טוב 
 וכן במקרים מסוימים נוספים. לחברות שיש להן הפסדים 

י  עורכ. טירר חברת  , א19447-06-17  האזורי לעבודה בעניין חברת א.טירר )ב"ל  ך עולה מפסק הדין אשר ניתן בבית הדיןכ
 (. 1.9.2020לאומי, ניתן ביום  דין נ' המוסד לביטוח 

ד  יים, הן מצד פקיד השומה והן מצ הליכי ביקורת ניכו  2015החלו בשנת    פסק הדין עוסק בחברת עורכי דין, אשר לגביה 

 המוסד לביטוח לאומי.  

ב  האמור  בשנת  מתוך  כי  עולה  הדין  הסכמי  2016פסק  הח  נחתמו  בין  ה  ברהשומה  פקיד  כי  שומהלבין  בהם  והוסכם   ,
המניות  הוצאות לבעלי  דיווידנדים  משיכות  ייחשבו  החברה,  בספרי  שנרשמו  רכב  במס אחזקת  יחויבו  ובהתאם   ,

 דיווידנדים.  

ה השומה,  הסכמי  על  החתימה  מתוקנת  לאחר  השגה  החברה  לביטוח גישה  אשר   למוסד  הסכום  כי  טענה  ובה  לאומי, 
 לכן הוא אינו חייב בתשלום דמי ביטוח.  ה במסגרת הסכם שומות, ו השומעל ידי פקיד נד סווג כדיוויד במחלוקת  

ם על ידו, המוסד  ע כי בעניין קביעת שומת ניכוייאזורי לעבודה ונתקבלה על ידו, ונקב השגה זו הגיעה להכרעת בית הדין ה
 חלוטין לקביעות של פקיד השומה.  לאומי כפוף ללביטוח 

חברת טירר, לפיה בעלי השליטה בחברה, אשר הסכים להגיע לפשרה עם    שומהים כי פקיד הלמדסק הדין אנו  בשולי פ
לפיו הוצאות  מס הכנסה, אלא יערך הסדר פשרה  יחויבו בשווי רכב צמוד לפי תקנות    החזיקו ברכב צמוד של החברה, לא

במקום במס   30%ל  לבד בשיעור שם במס דיווידנדין ייוחסו למשיכות בעלי השליטה ויחויבו ברו בחברה, וה הרכב לא יוכ
 . 50%שיעור שולי מלא ב

בתנאים  ישור החברה כהוצאות לא מוכרות, אך  אמנם המשמעות היא כי אי ההכרה בהוצאות הרכב תחויב במס גם במ

חבר אצל  בעיקר  מטעמים  מסוימים,  ו/או  מפסידות  מחיוות  פטור  פשל  ידי  על  שלהם  וגילום  לאומי  ביטוח  דמי  קיד  ב 
 הלא מוכרות רק תפחית בהן את ההפסדים.  ת, שכן, הגדלת ההוצאות  סוייכך כדאיות מי ש להשומה, י

י לבחון אותה  צמוד על ידי בעלי שליטה, שכדא ופה נוספת לחיוב במס בגין שווי רכבנראה כי בכך נתנה רשות המיסים חל
 ונים.ה בתנאים הנכ וליישם אות

 

ויועץ מיסועו"ד ר  -הכותב   צוני  בעל משרד לדיי,  ו"ח  ה   גובות של ות התמסים, חבר  מרצה  ,  דין בישראל לשכת עורכי 
 www.ralc.co.il קים ים ועסי של אתר האינטרנט מסבכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצוע

 



 

(c)  חליף  ו/או ת דע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי אין במי "מ.מידע עסקי בע   ..סות שמורות לחברת חשבים ה.פהזכויכל 
 להביע עמדה ביחס  דעה או  ת, לחוותוספציפי ות מקרה קונקרטיות ו/אובהוות מענה לנסיואין באמור כדי לייעוץ משפטי ל

 בר  ך זה כפי שהועממסו להסיר שום מידע המופיע ב נות א העתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לש אין ל למקרה מסוים
 51        והכותבים עצמם. מחברת חשבים ובכתב  ת מראששבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשומחברת ח

 חייבת במס הכנסה  –ים שיפוץ ומכירת בית בתוך חמש שנ  קנייה,

   אריהעו"ד רו"ח רמי 

-הרצליה, בעלות של כית פרטי בכש בניזרי בר  9.1.2007ה. ביום  וקר יים ודירות יבניזרי עוסק בתחום אחזקת בתים פרט
יולי    3.8   2.2-ה בנכס בעלות של כ, ביצע בניזרי עבודות שיפוץ והשבח2010לספטמבר    2008מיליון ש"ח. בתקופה שבין 

 מיליון ש"ח.  11.5-יו בנכס תמורת כ, מכר את זכויות 11.10.2011ש"ח. ביום  מיליון 

( לפקודה,  1) 2ותית חייבת במס הכנסה, לפי סעיף  הכנסה פירת הנכס הוא  ממכיר  ווח אשר נוצרהר  השומה קבע כיפקיד  
ון ש"ח, הוסף  מילי   5.3-מכירת הנכס, בסך של כראי בעלת אופי מסחרי. סכום הרווח מבשל היותה הכנסה מעסקת אק

רקעין  ות במקי מהשקעה בזכ הונ מדובר ברווח  . לשיטת פקיד השומה אין  2011ניזרי בשנת  להכנסה החייבת במס של ב
 פי חוק מיסוי מקרקעין.למיסוי ל הנתון

ע  בו  להתגורר  כדי  הנכס  את  רכש  הוא  בניזרי,  שביום  לטענת  לאחר  זאת,  משפחתו.  דירת    14.5.2008ם  את  מכר  הוא 

כל    נכסעסקת רכישת ה תה לעבור לאזור המרכז, ולא עמדה מאחורי  ש"ח. כוונתו היי  900,000ושלים תמורת  מגוריו ביר
 עו ממנו לעבור להתגורר בנכס, כך שלבסוף החליט למכור אותו. שונות מנ אולם, סיבות קית. וכוונה עס

נקבע   הבפסיקה  מסחרי"  אופי  בעלת  אקראי  "עסקת  אינה כי  אשר  בודדת  מסחרית  עסקה  הקבוע    יא  עיסוקו  בתחום 
 יד שומה גוש דן(.נ' פק   , חיים קרן1834/07עמית )ע"א אשר בדרך כלל מעורבות הנישום בה חד פם, והסדיר של הנישו

לב  כדי ומטרתם  בפסיקה  שהותוו  במבחנים  להיעזר  יש  כזו,  בעסקה  מדובר  אם  היא  לבחון  מסוימת  הכנסה  אם  חון 
 (. 16.3.2009תן ביום  ני  , רפאל מגיד נ' פקיד שומה פתח תקוה,9187/06נית" או "פירותית" )ע"א  הכנסה "הו 

הסובייקט הנישכוונתו  של  מום  יבית  משמשת  לצאינה  האםצפן  בשאלה  ההכרעה  או    ורך  "פירותית"  בהכנסה  מדובר 
 (. 21.10.2013נ' הדר מזרחי, ניתן ביום  3, פקיד שומה ירושלים  836/12"הונית"( ע"א 

 זר ויישם אותם בענייננו, כדלקמן: בית המשפט סקר את מבחני הע

ננו, מדובר כס למסחר שוטף. בענייאו כנ  י לטווח ארוך קעתהנכס כנכס הש ייבדק טיבו ואופיו של    -  מבחן אופי הנכס .1
 וך לצורכי השקעה. בבית פרטי, נכס מקרקעין שלפי אופיו מוחזק בדרך כלל לטווח אר

ה .2 תדירות  דו  -  עסקאותמבחן  פעולות  של  רב  אתמספר  להוכיח  עשוי  נכס  של  סוג  באותו  המסחרי    מות  טיבה 
פעולות של קנייה    יותר של עסקאות מאשר   נמוכה  תידרש תדירות ן,  קינן במקרקעי ו"הפירותי" של העסקה. כשעס

 ומכירה של נכסים סחירים יותר.

י מסחרי. אמנם פקיד השומה טוען שהיא בעלת אופ פעולה אחת בלבד של מכירת מקרקעין שבענייננו, בניזרי ביצע  

א לכן  קודם  מכר  מחלוקת  בניזרי  אין  אך  בירושלים,  מגוריו  דירת  אינת  זו  משעסקה  מבחן  ה    תדירות סחרית. 
 אם כן על היותה של העסקה פירותית. העסקאות אינו מצביע 

שהיקף העס  -  מבחן ההיקף הכספי .3 להיקף מככל  ביחס  בייחוד  יותר,  רב  עשוי  קאות  הנישום,  של  קורות ההכנסה 

 הדבר ללמד על אופי עסקי של הפעילות.

ב  גבוה.  העסקה  של  הכספי  ההיקף  אתבענייננו,  רכש  כהנ  ניזרי  של  בסך  תמורמי   3.7-כס  השביח  ש"ח,   2.2ת  ליון 
שנים גם ביחס להכנסות של בניזרי ואשתו במיליון ש"ח. ההיקף הוא משמעותי    11.5מיליון ש"ח ומכר אותו תמורת  

 שקדמו לרכישת הנכס. 

ההחזקה  תק .4 יותר,  -ופת  קצרה  שהתקופה  מ  ככל  הנובעת  בהכנסה  לראות  הנטייה  גוברת  הכנסה כך    מכירתו 
ש שנים. תקופת זו אינה תקופה ארוכה במונחי נכסי מקרקעין, אך גם ניזרי החזיק בנכס כחמננו, ב רותית. בענייפי

 ף לעבר אחת מעמדות הצדדים. רה. מבחן זה אינו יכול להטות את הכאינה קצ

ונמש .5 קבועים  ופעילות  מנגנון  של  חשבונות,    -  כיםקיומו  הנהלת  צוות,  משרד,  וכיו"בכגון  בשיווק  מדו .  בר ענייננו, 
 ן זה פחות רלוונטי. קה חד פעמית, כך שמבחבעס
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רכי השקעה. לעומת זאת, וע פיננסי, יעיד על עסקה הונית לצומימון העסקה מתוך הון עצמי ללא סי   -  אופן המימון  .6
תה  נדח קרן ההלוואה  שר שנים בלבד בהלוואת "בלון", כשפירעון  ו, בניזרי לקח את ההלוואה הראשונה לעבענייננ 

 נה מתאימה למימון נכס למגורים, אלא לרכישת נכס מסחרי. לל, שיטת מימון זו איפה. ככ לתום התקו

והב  .7 הידע  שבו    –  קיאותמבחן  בתחום  בקיא  הנישום  לראואם  תהיה  הנטייה  העסקה,  פעילות  נעשית  בפעילותו  ת 
 נה חייבת להיות של הנישום עצמו. עסקית. הבקיאות אי

ה כפירותית. בניזרי החזיק בעברו הרחוק במניות המובילים לסיווג העסקקיאות  זרי הידע והבבניו, נקבע כי לבענייננ 
סביב נושא ברה, אך הוא לא הפיג את הערפל  וכחה מידת מעורבותו בניהול עסקי החבחברה קבלנית, אמנם, לא ה

שנ עבד  בניזרי  כן,  כמו  תחזה.  מזאת,  יתרה  גיסו.  של  קבלנית  בחברה  העים  עיסוקו  באחזקכשוום  הוא  בתי  וי  ת 
 יוקרה. 

לישי המחזיק בידע נרחב ניזרי הסתייע בגיסו, קבלן בניין, להוצאת העסקה לפועל, קרי הסתייע בצד שנוסף על כך, ב
 . בתחום העסקה

ירתו, ההנחה היא שהמטרה היא העלאת ע בנכס פעולות שינוי והשבחה לקראת מכ נישום המבצ  -  מבחן ההשבחה .8
 ס. הנכוסחירותו של  ערכו 

ה משמעותית. הגיש בקשה להיתר בנייה ושיפץ את הנכס. מבחן זה מטה את י השביח את הנכס בצורבניזר  בענייננו,
 . לעבר היותה של העסקה עסקה פירותית הכף 

  ו מספיק ואינו הכרחי כדי לסווג את העסקהכל אחד ממבחני העזר אינ  -ת את העסקה  הנסיבות האופפו   -  מבחן על .9
 נסיבות העניין ועל פי מכלול המרכיבים.   בכל מקרה ומקרה על פיתיעשה תית. הקביעה ירו כהונית או פ

 בר היותה של העסקה פירותית. ד על כך שמבחן העל מצביע בבירור לעבענייננו, חומר הראיות בתיק מלמ

שפורבי כי בשקלול המבחנים  הית המשפט קבע,  לעבר  מובהקת  בצורה  נוטה  הכף  לעיל,  העסקהטו  של  רותית,  פי   ותה 
 נדחה.  2011רי". לפיכך, הערעור על השומה לשנת המס אקראי בעלת אופי מסח "עסקת כלומר

ממועד הרכישה, עלולה  מגורים בתוך כמה שנים בודדות    ל מימוש זכות במקרקעין לרבות בדירתללמדנו, כי כל עסקה ש
 בגין העסקה.  במס הכנסה, במע"מ ואף בדמי ביטוח לאומי  להביא לחיוב מלא

ם למבחנים שנקבעו בפסיקה לפעולות העתידיות, גם כאשר הייתה כוונה  יש להיערך מראש בהתא  וב זה,י להימנע מחיכד
 אל הפועל. להתגורר בבית החדש, שלא יצאה לבסוףלעבור 

 

בי   חבר צוות התגובות של י, בעל משרד לדיני מסים,  ויועץ מיסו  ו"חעו"ד ר  -הכותב   מרצה  ,  שראל לשכת עורכי הדין 
 www.ralc.co.il קים ינטרנט מסים ועסי של אתר האהל מקצועהמס ומנ בתחום דיני   כירב

 

 ין מיסוי מקרקע

 טפת" ל"דירת מגורים"  שיפוץ שהפך "דירת מע
   תית הרוכש, אינו עסקה מלאכו  על ידיונהרס בסמוך 

 רו"ח )משפטן( ישי חיבה 

דין  יתן  נ   19.7.2020ביום   הערר  (28079-10-15)ו"ע  פסק  ועדת  נירבע   של  של  מעין  ניינם  )להלןה  נחמה    : ושלמה 
שעניינ "העוררים" ב  ו(  דירת מעטפת אשר הושלמהפסק "מתחילת  כפי שמתואר  למכירה,  כירת  עובר  מגורים  לדירת  ה 

מהממכר ביחסים שבין הצדדים  הווה חלקאינו מעוניין בהשלמה זו, והיא אינה מהיה ידוע למוכר כי רוכש הדירה כאשר 
 ורים מזכה", שבנייתה הושלמה". ח למי שמכר "דירת מג ממס שב  קבל את הפטורר לאם זכאי המוכה –

   :בדות הרלוונטיותלהלן תמצית העו
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  16-ו  15  ותבקומ  חיבורן או פיצולן()עם אפשרות ל   יותשתי דירות ענק התקשרו העוררים עם קבלן לרכישת    2007בשנת  
 יה.יבתהליכי בנ שהיה בתל אביב,  מגורים בלבד לות ניין דיר בב

מיליון    שלושהם זוכו בהעורריובע כי הדירות ימסרו ברמת מעטפת בלבד,  ון להסכם הרכישה. נקעשה תיק נ  2010בשנת  
רים", ובסכום המעודכן. לא הוגשה על  הרכישה לרכישה שאינה "דירת מגועדכן את שומת    מנהל מיסוי מקרקעין  .ש"ח

 ך השגה. כ

 ין הפך ראוי לשימוש. , והבניירות נסתיימההד  קרי בניית כל, 4באותה שנה קיבל הבניין טופס 

ו  שנים, למי שאינ   ארבעירת מגורים כל  ניק פטור ממס שבח במכירת דסתיים משטר המס שהע ה,  31.12.2013כזכור ביום  
 בעל דירת מגורים יחידה. 

ש   3.12.2013  ביום קבלן  עם  העוררים  להתקשרו  )יפוצים  הדירות  באחת  גמר  עבודות  הפסק(:  ביצוע  ,  ותדלתנשוא 
סנ  ,קרמיקה מטבחכלים  ברזים,  ב  יטריים,  נסתיימה  העבודה  ביום  23.12.2013-ועוד.  מכר 25.12.2013.  הסכם  נחתם   ,

 תו.בשיפוץ שנעשה בדירה, והחל מיד בהריס עם רוכש אשר לא התעניין כלל  ח,ן ש"מליו   45-גבי דירה זו, בסך של כל

 ל. גות מס הרכישה כמקובבח ומדר הפטור ממס ש  על דירת מגורים,ים דיווחו עם מכירת ורכישת הצדדשני 

 ממס שבח.סירב להעניק את הפטור   מיסוי מקרקעיןמנהל 

מעטפת. השיפוץ נעשה רק   תכלית העסקה הייתה מכירת דירת  הצדדים, ונציין רק כי המנהל טען כילא נאריך בטענות  
העוררים שגם לא  ערב את  דעתו, מבלי לול  דירה לפי שיק בע הסכום, הקבלן רכש את אבזור הרוכש, נקלאחר שאותר ה

לא  התענ  המכר  תמורת  האדריכלית,  בתוכנית  וכיו"בהתחשביינו  ובאיכותו,  בשיפוץ  כי:  ה  היא  המנהל  עמדת  רציו   .
ו  "השיפוץ בלבד  עין  למראית  הינו  וידשנעשה  לסרטון  תפאורה  לשמש  הייתה  שנעשה תכליתו  קבלת    או  לצורך  בדירה 

 הפטור ממס". 

 ותית. קה מלאכ תו מדובר בעסטענמובן גם כי ל

 ערר קביעת וועדת ה

 הפחתת מס בלתי נאותה…"."אין מדובר בתכנון מס שלילי ואין מדובר ב •

 –מטיבה ומטבעה למגורים, המטרה    רים: רכישת דירה מקבלן, מיועדתתנו תיאורים "סביבתיים" כטענת העורני •
למטרת  דירתאת  יף  להחל  לא  ילדיהם,  עם  פ  מגוריהם  זו  שעם  השקעה,  פמהם  ראשונה  דירת בקשים  משבח  טור 
 ם, ועוד. מגורי

ילי"  הרי שאין מדובר ב"תכנון מס של  'ריםדירת מגו'"גם אם כל מטרת השיפוץ הייתה למנוע חשש שאין מדובר ב •
ל ממס לדירת מגורים ולא ניסיון לנצ  ו פטורהתכוון המחוקק בהעניק   ות מהפטור שאלי שכן כל מטרתו הייתה ליהנו 

 ". מעניין! המחוקק יה לא נתכווןשאלפרצה בחוק 

הפחתת מס נאותה, והמשיב    טרלי )חיובי(/יתכנון מס נ  ן, בתכנון מס שאינו תכנון מס שלילי/ במקרה דנ   "…המדובר  •
רשאי  שנעשו    אינו  השיפוץ  מעבודות  הזהירלהתעלם  לשם  שנועדו  למכירתה  עובר  למנ בדירה  מס'וע  ות   ' תקלת 

 גיטימי.  כנון מס ל, וקבעה כי מדובר בתאכותיותעל טענת המל  וללועדה את הגוה תמה סאפשרית". בזאת  

פשרות למגורים של ירה דנן, הרי "המבחן היחיד הינו האנקבע כי אף שרמת השיפוץ בעליל אינה יוקרתית כראוי לד •
 רמתו. ל. אין חשיבות לאיכותו והאדם הסביר…"

הר   כוונתו • אינה מעשל  מיד את השיפוץ,  להרוס  מורוכש  ואינה  של המבעניין מהות   ידהלה  כך ו  בידי המוכר.  מכר 
 קנה מגרש.  –ה דירה, בעוד הקונה ת פאולה כרמל, וכן נפסק בעניין טובה נס שם נקבע כי המוכרת מכרנקבע בהלכ

 דירת מגורים לעניין החוק? שיפוץ עוד לפני הם דירת מעטפת מהווה הא

 ב, שכן: אג הפסק, באמרת השופט כותב על ידיבר הוכרע, נקבע הפסק כאף ש

נוט "הפס ה   ה לאחרונה לשים פחותיקה  על  כי  דגש  ונקבע  ואביזרים המאפיינים מקום מגורים,  ימצאותם של מתקנים 
האובייקטיבי   הימ  –המבחן  של  בדירה  פורמלי  פיזיים  מתקנים  של  )ה צאותם  הכל".  חזות  שכנר האינו  להלכות   פניה 

 , וספרות מלומדים, עדכנית(. וחכים
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 ית חדשנית זו.ה ליברל חולק על גיש עדהכי יו"ר הוו  יצוין 

מסכיםמנגד   בלבד  הוא  מיסויית  מסיבה  מגורים…  לדירת  סתם  מקרקעין  נכס  "הפיכת  על  כי  בהכרח  מצביעה  אינה   ,
   .ה"תית או על "הפחתת מס בלתי ראויעסקה מלאכו

ה ונההערר    -  נהתחתובשורה  כיתקבל,  מגורים    קבע  דירת  נחשבת  הנמכרת  מאי וכי  מזכה,  הדירה  בעסקה  ן  דובר 
 כן יחול פטור ממס שבח במכירתה.ימי, ועל אלא בתכנון מס לגיט לאכותיתמ

 

 www.ahec-tax.co.il סוי בע"מ מי פתרונות -הן  אלמקייס, כ ,  חיבה י,  שותף במשרד ארצ  -הכותב 

 

 מס ערך מוסף 

   ביטול רישום תיק "עוסק"שיקוליו של מנהל מע"מ ל

 טן( יובל אבוחצירארו"ח )משפ

  ע"מ ייה ויזמות בחברת עולם הבנ   70254-06-20ע"מ  י בעניין  המחוז  בית המשפטהתקבלה החלטה של    13.7.2020ביום  
 .("רה החב"  :)להלן

ז ערעור  נעתרבמסגרת  לעכב  בית המשפט  ה  מנהל מע"מ שלא  של  לבט  לבקשתו  ביצוע החלטתו  רישו את  של  ל את  מה 
   "מ.כ"עוסק" לעניין חוק מע החברה

 רקע

ית של  ל מע"מ כי החברה עוסקת בפעילות בלתי חוק כפי שיפורט בהמשך, עלה החשש אצל מנה  בעקבות ממצאים שונים,
ה כ"עוסק" לעניין  מנהל מע"מ לבטל את רישומ החליט  לפיכך    .יןשלא כד ניכוי מס תשומות  בן ו ניות שלא כדי שבוהפצת ח

   .30.4.2020וזאת בדיעבד מיום   7.6.2020  יוםהעוסק של החברה ב  סגור את תיקמע"מ, ול  חוק

לפתוח  ו  צוע החלטתו בי  לעכב אתמע"מ  קשה מתן הוראה למנהל  י , ובלבית המשפטור  על החלטה זו הגישה החברה ערע
קובע:    וסף מס ערך מ   )ג( לחוק64וראת סעיף  ה עד לבירור תוצאות הערעור. זאת בהתאם להוסק שלאת תיק הע  מחדש

 ".  חליט בית המשפט אחרתזולת אם ה, ועה של החלטת המנהלהגשת ערעור תעכב את ביצ "

 ( י"א   – במקור אינההדגשה ה)

 על כתפי מנהל מע"מ.מוטל  עה בסעיף, נטל ההוכחה ד לחזקה הקבויגוקשה עומדת בנבו הבשכמובן, במקרה זה, 

תירה על כנה עד למתן  וע החלטתו כאמור לעיל, ולהואת ביצ שלא לעכב , מושא החלטה זו,בקשהמנהל מע"מ מצדו הגיש 
אחר נוסף החלטה  בעניין.  כך  ת  המנהל  על  ביקש  המשפטשב,  שימוע    ית  להליך  להגיע  לחברה  )לאחר  יורה    שלא בפניו 

 ותיה. ג את כל ההסברים והאסמכתאות התומכים בטענולהצי   פניותיו לקיום שימוע(נענתה לשתי  

בית  עדכנו את  אן, וקבע כי רק לאחר שהצדדים יאת שתי בקשות המנהל במלו  בית המשפטיך, קיבל  בסיכומו של ההל
   קבע מועד לדיון בערעור, ככל שיידרש.בתוצאות השימוע י  המשפט

המדדים  מערכת השיקולים ו את  כיר את אופן הפעולה ונות להבפנינו הזדמ  יםה חושפ ונימוקי  משפטת הבילטה זו של  הח
בפני   מע"משעומדים  קבלת  מנהל  אתטרם  עה  החלט ה   ו  תיק  בעל לסגירת  החלטה  הדעות  לכל  שהיא  השלכות  וסק,  ת 

 ישראל. מהותיות לקיומו של כל עסק ב

עוסק" לעניין ברה כ"לביטול רישומה של הח  קבלת החלטתו  בעתי מנהל מע"מ  להלן "הדגלים האדומים" שעמדו בפנ
 :חוק מע"מ

ל  החובה המוטלת עליה עומה למר דיא אלאדין, חרף  בה ממר נ  למנהל מע"מ על העברת הבעלות  ה החברה לא דיווח .1

 לחוק מע"מ.  137סעיף  יפ

https://www.kolmas.net/Document/Text?id=6551321&publish=1%2c1&sd=desc&se=Date&p=1&iss=True&ifo=True&mt=Morphology&wdt=None&wd=0&from=home&tot=%u05d9%u05e9%u05d9+%u05d7%u05d9%u05d1%u05d4&documents=4907260%2c6551321%2c6547524%2c6531571%2c6528817%2c6508540%2c6508542%2c6508545%2c6508546%2c6508547%2c6508548%2c6508549%2c6508550%2c6508551%2c6508541&lp=35#found1
http://www.ahec-tax.co.il/
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 לחברה אין עובדים, זולת בעליה.  מהרישומים עולה כי  .2

מיליונים, שבוניות מס בהיקף של עשרות  חברה חההנפיקה  בעלות החדשה  חודשים תחת ה  מהכ  שלפה קצרה  בתקו .3
 ומות על ידה. עדר כל אינדיקציה לרכישת תשי תוך ה

 רשום במע"מ.  למערערת אין מייצג .4

לא   .5 מע"מ  החברה,  מנהל  משרדי  את  לאתר  ובכתובלא  הצליח  מע"מ  במרשמי  ידה  על  שדווחה  ו  בכתובתלא  ת 
 עם בעלי החברה.  ניסיונות ליצירת קשר טלפוניהאף ו כשלמרשם האוכלוסין(. יה )כמופיע בבעל הפרטית של 

 נענו.רישומה כעוסק לא את וונה לבטל לזימון לשימוע )פעמיים( בעניין הכ  שליחת מכתבי הודעה לחברה .6

 ודה. עב  והסכם הזמנת הסכם העסקת קבלן משנה - שני מסמכים בלבדלהודעת הערעור האמור צורפו  .7

 ויות לה מהם. ות וההוצאות הצפיקטים שהיא מבצעת ואת ההכנס ת הפרוערת לא פירטה את רשימהמער .8

המשפט לעיל  קבע    בית  כאמור  מע"מ  מנהל  של  בקשתו  סעדיםכי  להטלת  לבקשה  במהותה  בתביעה    דומה  זמניים 

סיכויי שבין    ילית הכוחות"מקבהמוכר לנו כ"היחס    את  בישראל לבחון   בתי המשפטנוהגים  אזרחית, אשר במסגרתה  
ישתכנע כי מאזן    ת המשפטשביבין הצדדים. דהיינו, ככל    מאזן הנוחותין  ראיות מהימנות לכאורה( לב   סעל בסי)  ההליך

 חינתו. , כך יקל עמו בבדיקת סיכויי ההליך מבל באופן ברור לטובת אחד הצדדיםהנוחות פוע

מאזן הנוחות נוטה  יח כי  עמד בנטל להוכמע"מ(    )מנהל  המשיב   את, בהינתן כל ז":  כי  בית המשפטלאור האמור החליט  
ממשי לקופת   כ"עוסק" במרשמי מע"מ עלול להסב נזק)החברה(    רישומה של המערערת  ווה אומר, הותרת לטובתו, ה

באופן המצ סגירת תיקהמדינה,  ידי  על  מניעתו מראש  על    דיק את  כי  יתברר  זאת, אם  לעומת  המשיב  העוסק שלה. 
והפרשי הצמדה ה בתוספת ריבית יגרמו לה, הרי שאלו יושבו ל קים שיאו לפצות אותה על נז פים למערערת,כס להחזיר 

 ".כדין
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 ביטוח לאומי 

רם  פועל טבעו המקדמות ששולמו בנסה שלפיה נקההכמחושבים לפי דמי פגיעה  
 הפגיעה )גמלה חוסמת(, ולא בהתאם להסכם שומות שנערך מאוחר יותר

 ח )משפטן( ישי חיבה גלרט, מר חיים חיטמן ורו"-אורנה צחרו"ח 

הדין   )עב"ל  הבית  לעבודה  דחה  34322-10-18ארצי  חסא  2019באוקטובר    27ביום  (  של  ערעורו  )להאת  בסטוני    לן: ן 
פי ההכנסה שלפיה נקבעו המקדמות טרם הפגיעה ולא על פי שומה סופית,  למו לשוקבע כי דמי הפגיעה י( ו"המבוטח"

 יום הפגיעה.  אחרי יותר, ה בהסכם עם פקיד השומה מאוחרשנקבע

 רקע חוקי 

ע  11קנה  בת • נקבע  המקדמות  )דמוקרון  ילתקנות  עצמאי  של  עבודה  תאונת  של  במקרה  של  לפיו  פגיעה  ום י   90י 
קצ מלפחות,  או  מעבודה  נכות  וגמענבת  שלפני  ק  ברבעון  המקדמות  לתשלום  ששימש  ההכנסה  בסיס  תלויים(,  לת 
 הקרוי "גמלה חוסמת".   קרוןי והן לתשלום הגמלה. זהו ע מש שומה סופית הן לתשלום דמי ביטוחהפגיעה, יש

(  "המל"ל")להלן:    לביטוח לאומיסד  מולבוטח מסר  במקרה שבו מ  11בות, תתאפשר סטייה מתקנה  על פי פסיקות ר •
   .נסה טרם קרות הפגיעה, דוח עדכני בנוגע להכנסותיו שמיטיב עם הגמלהמס הכל או
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 רי העובדות עיק 
 108-ייבת של כובו הכנסה ח  2011שנתי למס הכנסה לשנת  דוח    2012ועו, הגיש בשלהי שנת  במקצ  עורך דיןהמבוטח,   •

 . ש"ח ףאל

 .2013 המקדמות לשנתאת המידע ועדכן המל"ל קיבל את  •

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

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

פ המבוט • וביח  למל"ל  המוגדנה  בשומה  לראות  לשנקש  הבקשה   2011ת  לת  בעבודה.  הפגיעה  דמי  לקביעת  בסיס 
 נדחתה. 

הבסיס לגמלה לפי    ולקבוע את  11טות מהוראות תקנה  ען המבוטח כי בנסיבות המקרה יש לסהאזורי טבית הדין  ב •

 , כפי שנקבעה בהסכם. 2011הסופית לשנת  ההכנסה החייבת בשומה

 חלטה דיון וה

 . 11ה דנן לא התקיימו הנסיבות המצדיקות סטייה מתקנה י במקר דחה את הערעור וקבע כהארצי הדין  בית •

ע  • טענתו  מבסס  סדיק",  המבוטח  ב"הלכת  השנייה"  "החלופה  של  הדין  אלא  אות בית  מעמיד  טעותו  הארצי  על  ו 
קבע כי מקום האמור, ובו נין  סק הדהמשך לפניינו של מר סדיק ניתן פסק דין נוסף, בו"מזכיר" לו כך: "…אלא שבע

אין לראות בו כמי  להסדר עם פקיד השומה על תיקון השומה )כפי שארע בעניינו של המערער כאן(    ח הגיעבו המבוט 
 שהגיש בזמנו מר סדיק לא הועיל לו.  ץ קביעת השומה הסופית". אף בג"שידו לא הייתה ב

מתק   מציין  הדין   בית • לסטות  מקום  היה  אם  הגמלה    את   לקבוע ו   11נה  שאף  ולאהשומה  הלפי  בסיס  לפי    סופית 
הפגיעה  ה שנת  הייתה  לקביעה  הרלוונטית  השנה  הרי  החוסמת,  ו2013שנת    –גמלה  שנת  ,  אינה    2011אילו  כלל 

 רלוונטית. 

מדגיש   • הדיןלסיכום  שהמקרבית  בפסיקה  ,  שהוכרו  מתקנוים  סטייה  שבו  11ה  מאפשרים  למצב  בעיקרם  נגעו   ,
 וח זה טרם הגיע למל"ל ערב התאונה. ים דיוה ומטעמים אלה או אחרסה טרם התאונהכנ קון הח על תימבוטח דיוו 

 סוף דבר  

 הערעור נדחה. 

 

צח אור  -בים  הכות ומ -נה  יועצת  חשבון,  רואת  הלאומי    הרצגלרט,  הביטוח   ornazachcpa@gmail.comלענייני 
 tax.co.il-www.ahecות מיסוי בע"מ  נ פתרו  -הן  רצי, חיבה, אלמקייס, כשותף במשרד א  -  טן( ישי חיבהרו"ח )משפ 
 נות מיסוי בע"מ רו פת -חיבה, אלמקייס, כהן    , ציממשרד אר -חיים חיטמן 
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 פסיקהחידושי 

 סה נהכמס 

  –ספריה מה לפסול את  השו החלטת פקיד   נדחה ערעורה של מאפיית ויז'ניץ  על 
 פס"ד מ.י.ר ויז'ניץ  -לקויה של רישום תקבולים  שיטה מתנהלת במאפיה

   עו"ד שלי גולדמן

-2016גוש דן לפסול את ספריה לשנים    ויז'ניץ על החלטת פקיד שומהית  שפט המחוזי דחה ערעור שהגישה מאפי בית המ
ליקו2018 נפלו  המאפיה  בהתנהלות  כי  נקבע  ואי.  רבים  ביים  בן  להתערב  שלא  סיס  השומה  פקיד  ק  להסתפהחלטת 

ן  הדי על ידי רשות המיסים לפנים משורת    באזהרה, בנסיבות העניין. עוד נפסק כי מתן אזהרה הוא הסדר מנהלי שמונהג 

 . םבו מדובר בשיטה לקויה של רישום תקבוליולא ניתן להסתפק בו מקום  

 

  ,מ.י.ר. ויז'ניץתמערער ה   השופטת ירדנה סרורס   על ידי כב'  ,פו  ת"א י המחוזי  בית המשפט    , 27956-04-18תקציר ע"מ  
 2020בספטמבר  1 םניתן ביו, גוש דן  המשיב: פקיד שומה 

 

 סתננים בענפים המועדפים  ביהמ"ש העליון פסק כי על העסקת המ
 15%שיעור ייה הבנייה והחקלאות( יש להטיל היטל ב)התעש 

שעניינם המשותף נוגע    ומהיקים וחלקם ע"י פקידי השעל ידי המעס  גשושחלקם הו  ריםביהמ"ש העליון דן בשישה ערעו

עובד היטל  תשלום  וכן  זרים  עובדים  היטל  תשלום  המועדפיםלחובת  בענפים  מופחת  זרים  בניין  ה תעשייה,  ה  -ים 
קת מסתננים  ום היטל בענף הסיעוד המוסדי, ביחס להעס"( ופטור מחובת תשלהענפים המועדפים: "והחקלאות )להלן

ומאריתריאהסודמ "  ן  המחז מסתננים)להלן:  סעיף  יקי"(  מכוח  ביקור  לישיבת  זמני  בהיתר  הכניסה  5)א() 2ם  לחוק   )
 מהווה היתר עבודה. לישראל שאינו  

נו ישראל  כלפממשלת  "אי אכיפה"  של  מדיניות  לעבוד.  קטת  להם  ומאפשרת  מסתננים  מעסיקי  כבר  י  העליון  ביהמ"ש 
לעובדים זרים חוקיים, בכל הנוגע  ים  ת דינם של עובדים המסתננ"( והשווה אדסע  הלכת)להלן: "פסק בפסק דין "סעד"  

 לחובת תשלום ההיטל שחל על מעסיקיהם. 

ם ם המועדפים שכן אין מדובר בעובדים זריאינם זכאים להיטל מופחת בענפי  די השומה טענו בערעור כי המסתנניםפקי
אסורה על כן יש  די  ם זרים בענף הסיעוד המוסהעסקת עובדי  כי  ן פקיד השומההמועסקים לפי היתר עבודה. כמו כן, טע 
 . 20%לחייב את המעסיקים בהיטל בשיעור של 

ודה בעניין תשלום  לעובדים הזרים שיש להם היתר עבתנאיהם של המסתננים  את  יש להשוות  המעסיקים טענו ש

 המועדפים לאור "הלכת סעד".  ההיטל המופחת בענפים

 

: חברת  המערערת  נ. סולברג, ע. עברון    , מית ' עי :  ים כב' השופט  בפני  ,ים ירושל  העליון פט  בבית המש   6893/19  ע"ע  
 4.8.2020ן ביום: נית המשיב: פקיד שומה גוש דן ואח' בית אבות שלמה המלך בע"מ ואח' 
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מס שהוציא לו פקיד השומה  ו של רוכש בית יוקרה בהרצליה על שומת  נדחה ערעור
 גוריםמ חרי ולא בבית שנרכש למטרתבעלת אופי מסקה מדובר בעס  - 2011בשנת המס 

   עו"ד שלי גולדמן

עוסק   שהגיש  ערעור  בחלקו  קיבל  המחוזי  המשפט  שהוצבית  מס  שומת  על  בתים  אחזקת  שומה  בתחום  פקיד  לו  יא 
לשנים יו2012-ו  2011,  2009  ירושלים  בית  רכש  העוסק  משפחת .  למגורי  נועד  כי  וטען  בהרצליה  מדוקרה  לא  וכי  בר  ו 
ו חומר הראיות בתיק מצביע בבירור לעבר היותה של העסקה פירותית ולא  ננ ופי מסחרי. נקבע כי בעניי בעסקה בעלת א 

 אך נכשל בכך. ים של עסקה פרטית ולא מסחרית, . העוסק ניסה לצבוע את העסקה בצבעהונית

 

המשיב: פקיד    יזריבנ :  המערער   ותאביגדור דור  השופטכב'  בפני ,ירושלים  המחוזיהמשפט   בבית 58172-01-16  מע"
 13.8.2020ניתן ביום:  י נשרים  ניף כנפלים סושירשומה 

 

 מיסוי מקרקעין 

מילא דיווחים כוזבים בעניין  של עו"ד שהורשע בעבירות מס לאחר ש  נדחה ערעורו
 פס"ד עו"ד משה דן - קאות מקרקעין בהן טיפל עבור חמותועס

    עו"ד לילך דניאל

המחוז   בית דהמשפט  ערעורוי  את  שהורשע    חה  עו"ד  כוזבים    מס  בעבירותשל  דיווחים  חמותו  עבור  שמילא  לאחר 
בעניין עסקאות מכר   אין מקוםלרשויות המס  כי  נקבע,  ש  נכסים שבבעלותה.  העובדתיים  בית  להתערבות בממצאיו  ל 

שה הדין  גזר  גם  וכי  השלום  כר משפט  ואיזן  המקל  הצד  על  היה  המערער  על  השיקושת  בין  לקווליאוי  השונים  לא  ם 
 ולחומרא. 

. 

"א כ"י כבוד  זי ת המשפט המחו  ינת ישראל. בביתמד  -עו"ד משה דן, המשיבה:  המערער    8934-02-19  פ  ע"תקציר  
 6.9.2020יום: ניתן ב , מן, ל' ביבי, ע' מאורא' הי   -השופטים :  

 

   פחה שקיבלו פיצוי בגין פינויים ממקרקעיןהתקבל עררם של בני מש 
 ין במסגרת חוק מיסוי מקרקעיש למסותם   - רקבעיר בני ב

   שלי גולדמןו"ד ע

שהתגוררו   משפחה  בני  שהגישו  בערר  דן  המחוזי  המשפט  ו בית  ברק  בבני  במקרקעין  החמישים  שנאלצו  משנות  לאחר 
רו  כי הזכות שמכי ברק. בני המשפחה טענו  שראל ועיריית בנלו פיצוי בגין הפינוי ממנהל מקרקעי ילפנות את ביתם קיב

גרת חוק מיסוי מקרקעין, ואילו מנהל מיסוי מקרקעין טען כי התשלום  במס  ולכן יש למסותם  "קרקעין זכות במ"היא  
פקודת מס הכנסה. נקבע כי אם  ראות  הועל העסקה    ותולכן לשיטתו חל  "זכות במקרקעין"העוררים אינו בעד    שקיבלו

אנשינבק על  המשפחה, אשרש להחיל  בני  דוגמת  ה  ם  בנטל  אתראי עמדו  והוכיחו  האפש   ה  )במידת  וכזכויותיהם  פוף  ר 
על    -לנזק הראייתי שגרמה המדינה בדרך התנהלותה(     כלל תושבי ישראל, הסדר שאינו מחמיר הסדר שווה לזה החל 

 חוק מיסוי מקרקעין.  ניה המתאימה היאהיחס השוויוני שיש בהחלתו, הרי האכס אלא מכבד בעצם את -ואינו מקל  

 

ואח'והמערער  13864-04-18  ו"עציר  תק מימנ   -:  , המשיב ייס  ע"י  המשפט המחוזי    . בביתי מקרקעין סוהל  לוד  מרכז 
 10.8.2020תן ביום: . ני ן לילי לולו ושמאי המקרקעין אלו  אבי גורמן, עו"ד מיכאל בן -: פטיםכבוד השו  -: החברי הוועד 
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 בר  ך זה כפי שהועממסו להסיר שום מידע המופיע ב נות א העתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לש אין ל למקרה מסוים
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 ף מוסס ערך מ

 אור  חודשי מאסר לבעל עסק בתחום ההוצאה ל 10
 אלף שקל  725"מ בסך  יד מתשלום מעבמזשהתחמק 

    לך דניאלעו"ד לי

ל חוק מס  ההוצאה לאור, שהורשע בשורת עבירות עעסק בתחום  חודשי מאסר בפועל על בעל    10בית משפט השלום גזר  
תבטא ית המשפט עמד בין היתר על הצורך בענישה ש ש"ח. ב  725ק מתשלום מס בסך כולל של  ערך מוסף שבגינן התחמ

יו האישיות של הנאשם ותרומתו לחברה. לצד עונש המאסר, לנסיבות  אך נתן משקל מוגבל   בעבירות מסים ן שאת הקלו
 "ח. ש 40,000ם מאסרים על תנאי וקנס בסך על הנאשם גנגזרו 

 

השלום  המשפט    בבית פנחס יצחק הלוי,  -:  שם הנא,  ושליםרי  בית המכס ומע"מ  מאשים: ה   47918-06-18  "פ  תתקציר  
 3.8.2020ביום: ניתן  , י' מינקביץ'  -סגן הנשיאב' ע"י כ רושלים י

 

חשבוניות   יופחת כפל הקנס שהשית מנהל מע"מ על בעל חברה לסחר בזהב שהנפיק
 הלקו בקנוני יש להתחשב בח -פיקטיביות  

 עו"ד שלי גולדמן

מס בגובה    כפלע"מ לחייבו בהגיש בעל חברה לסחר בזהב על החלטת מנהל מית המשפט המחוזי קיבל בחלקו ערעור שב
ב  2.4  של וזאת  הוצאמיליון  בגין  שנקרתה  זאת  כמו  הזדמנות  כי  נקבע  פיקטיביות.  חשבוניות  הת  בעל  של  חברה  דרכו 

ס אדם  כל  אצל  חשד  מעוררת  שהוא   -ביר  הייתה  דבר  דברי .too good to be true"" בבחינת  את  נקבל  אם  )ואת  אף  ו 

ולא היה  וניה הגדולה  הקנלא היה חלק מדבריהם של העדים הנוספים( כי הוא   כנית העבריינית  מודע לתולסחר בזהב 
 .יםת בעצימת עיניכולה, הרי בנסיבות העניין מדובר לכל הפחו

 

מע  המערער:   53919-09-1   ע"מתקציר   מנהל  המשיב:  מוטי  חמורההיחידה    –"מ  חביב    המשפט   בבית,  ,  לפשירה 
 27.8.2020: ניתן ביום  , שהשופט: הרי קיר ע"י כב'   המחוזי ת"א יפו 
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 טוח לאומי בי

המוסד לביטוח לאומי חויב לשלם דמי לידה לאישה   –שת תביעה איחור בהג על אף
 פס"ד מוריה אוריין  –וכשכירה  שעבדה כעצמאית

    לילך דניאלעו"ד 

, לאחר שדמי שהגישה אישה שעבדה כעצמאית וכשכירה. זאתלעבודה קיבל תביעה לתשלום דמי לידה    בית הדין האזורי
ללידה, אולם לא שולמו לה דמי לידה עבור הכנסתה כשכירה. התובעת  לה בסמוך    כעצמאית שולמוה דה עבור הכנסתליה

וחודש לאחרהגישה תב בעניין רק שנה  בית  הלידה, חודש מעבר לתקופה הקב  יעה אישית  ועה בחוק הביטוח הלאומי. 
שו במועד הדין  תביעתה  את  להגיש  ממנה  נבצר  כי  התנה   כנע  כי  לביטולווקבע  המוסד  )להלן:  ח  ת  "המל"ל"(  לאומי 

 עניינה הייתה שרירותית, בלתי תקינה ובלתי ראויה. ב

 

  הדין האזורי לעבודה ת"א בבית . המוסד לביטוח לאומי   -:  הנתבע, וריה אורייןהתובעת: מ  28309-12-18  ב"ל תקציר 
 13.8.2020ניתן ביום:   , הרמלא'    -:  השופטתכבוד  

 

 ד לשומה  עורכי דין בניגושהוצאה לחברת  ההדין ביטל שומ  בית
 פס"ד טירר  -שנקבעה במסגרת הליך פשרה עם רשות המסים 

 עו"ד לילך דניאל 

  ומי לחברת עורכי דין. זאת מאחר שהשומה המוסד לביטוח לאויים שהוציא  הדין האזורי לעבודה ביטל שומת הניכ  בית
יה על  המסים, הם הפשרה עם רשות  משעה שהוצג הסכ  המסים. נקבע כי סתרה הסכם שאליו הגיעה החברה עם רשות  

ל  קבעה בו, וככל שחפץ לערוך בדיקות משהנתבע לצאת מנקודת הנחה עקרונית כי יש לכבד את ההסכם ואת השומה שנ
רשאי   כעצמו  לעשות  הוא  בהתהיה  ולפעול  דעתו  שיקול  הפעלת  במסגרת  התנער  ן  ולמעשה  כן,  עשה  משלא  לדין.  אם 

 פעל שלא כדין   -לקבל מידע מרשות המסים   כי ביקש פשרה, מבלי שהוכחשנקבעו בהסכם ה לוטין מהקביעותלח

 

חברת עורכי  התובעת: א. טירר      ט א' שגב,ע"י כבוד השופ  ,ה בתל אביבורי לעבוד בבית הדין האז  19447-06-17    ב"ל
 1.9.2020ניתן ביום:  לאומי.דין. הנתבע: המוסד לביטוח  
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 משיבים   שבים""חומחי מ

 ה הכנס סמ

   ממענקי קורונה לעצמאים"  סכון למצב אבטלהרכיב חיל"ממת חובת הפקדה  האם קיי

 : שאלהה

מענקי  מוהאם גם  ?  שקיבלו  עבור מענקי קורונה  עצמאים ל"מרכיב חיסכון למצב אבטלה"  בידי האם יש חובת הפרשה  
 השתתפות בהוצאות קבועות בעסק? שמתקבלים בגיןקורונה 

 : הב משי    ט שמשרו"ח רוז

ובתקנות,חב .1 מכוחם    וקים  השסיוע    מענקי  םמימשולאשר  ומענקי  רשות    קבועות  תצאו בהו  תו תפתלעצמאים  ע"י 
האם , לא נקבע  םרשות המסימטעם  ם  פרסומיוכן ב,  ("המענקים לעצמאים")להלן:  נה  קורובשל משבר ה  המסים

   .עצמאיםל ן המענקים בגי " כיב חיסכון למצב אבטלהל"מרבת הפקדה  קיימת חו

הכלכלה חוק  ב .2 חקיקה  התייעלות  )תיקוני  י ית  ה להשגת  לשנות  התקציב  תשע"ז(2018-ו  2017תקציב  עדי   ,-2016 
חייב   ,חוק האמורל  4סעיף  בלא הוחרג  ו   "בהפקדהחייבת  יש לו "הכנסה  מי שנקבע ש  , (ת""חוק ההתייעלו)להלן:  

 ה "הכנסה חייבת בהפקד  בגין" אבטלהלמצב ן סכוחיבהפקדה ל"מרכיב  

  (1)ההפקוד   לעניין  "הכנסה"לעצמאים, ייחשבו כקים  המענכי  נקבע    רשות המסים  ם מטעםפרסומיוב   תקנות, בבחוק .3
 . (3)"הכנסה מס פקודת פי -לעבמס  ייבתח האו כ"הכנסה  (2)ירותית"או כ"הכנסה פ 

, "...פקודה( ל8)  ו( א1)2ף  עיהכנסה לפי ס"  -ר כוגדמבחוק ההתייעלות    הכנסה חייבת בהפקדה"המונח " מאחר ש .4
האם  ומתע השאלה  לעצמאיםררת  כאמ,  המענקים  ייחשבו  "כ"הכנסהנחשבים  ור  אשר  סעיףכהכנסה  ,  ( 1) 2  לפי 

)הכנסה   לפקודה8)2סעיף  לפי  או  יד(  -משלח  אומעסק  לפקודה  מחקלאות   (  הכנסה   מגיעהשאינה    ,)הכנסה  לכדי 
 .(מעסק

המסי .5 רשות  לסעיף  בפרשנות  לפקוד 3ם  בחב"קשנפי  כ  ה,)א(  כך:  כללה  צוין  המשפטי...",  בהלכת   העיקרון  השזור 
של  פסוה זהדקה  עקרון  לפי  למלא".  בא  שהוא  החלל  כדין  הפיצוי  "דין  לפיו:  הכנסה,  מס  הפיצוי  יני  אופי   ,-  

 יב."פי טיב הנזק שהוא בא להיט-הפיצוי ועל פי ייעודו של-ייקבע על -וני או ה כפיצוי פירותי

בתקופה  יד-ו ממשלחהכנסה מעסק א וה ל יית הלמי ש ולמו  שי  נקים לעצמאיםהמע נקבע ש  ותנתק ובבחוקים  כן, -כמו .6

, קיועס  במהלך"מי שמוכר נכס או נותן שירות    -כהמוגדר בחוק מע"מ  )   "מי שרשום כ"עוסקלאו  שנקבעה לעניין זה  
 . (, לפי העניין"ו מוסד כספי, וכן מי שעושה עסקת אקראיובלבד שאינו מלכ"ר א

לעצ  ,אתז  לאור .7 ליד  יחל  משולמיםה,  מאיםהמענקים  מו הכנסה  שהייתה  או   בתקופה שנקבעה   יד-משלח מעסק 
 כנסה מעסק הן  אובדפיצוי על  כ  ניתן לראות בהםששום  מ  לפקודה(  1) 2  לפי סעיף  עשויים להיחשב כהכנסה,  לעניין זה

   .(ל שהוא בא למלא""דין הפיצוי כדין החל) הקורונהמשבר  ל שב די-ח ממשלאו 

לכךתאבה .8 עוד  ו  ם  אחרת  יי לא  כל  או  ח בקבע  לעצמאהמענקי  ,המסיםת  שור  ע"יקיקה  יד יחלם  המשולמי,  יםם 
ממשלח או  מעסק  הכנסה  לו  שנקבעהיד  -שהייתה  זהלענ  בתקופה  להיחשב,  יין  חייבת ה  כ"הכנס בידיו    עשויים 

ולכן  (זוהגדרה    עפ"יהמותרים  יים  ניכוהפוף להפחתת  בכ)  ותוק ההתייעל כהגדרתה בח,  בהפקדה" ש,  ימת קינראה 
   .לחוק האמור  4זו בסעיף הוחרג מחובה לא יחיד האם  ה"חיסכון למצב אבטל יבל"מרכ  םבגינ דלהפקיה חוב

 : מאמר מוסגר, יצוין כיב .9

ו הו .9.1 הרי  ,  לפקודה  1כהגדרתה בסעיף  נחשבים כ"הכנסה חייבת",  אים  המענקים לעצמ  , לאור האמור לעילאיל 
  ף בסעי  ת עצמאי"מי "הכנסה לע-ו  ", "הכנסה נוספת"הכנסה מזכה"ים  חונ הגדרת המב  יכללים להאמורהם  ש

תגמולים    הפקדהה"  תקרת"קביעת  צורך  ל  ,לפקודה  47 לעצמאי  -עמיתבגינה  שע"ח  וזיכוי    תבועעשוי  ניכוי 

 . ממס
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הרי  ",  יד-לח מעסק או ממשחייבת  יים להיחשב כ"הכנסה  נקים לעצמאים עשו המע,  ר לעיללאור האמומאחר ש .9.2
לפקודה, 5)17בסעיף  "  תע בוק"הכנסה  המונח  בהגדרת  להיכלל    םריאמוהם  ש "  תקרת"קביעת    ורךצל  א( 

 . מסהוצאה לצורכי לתבוע עצמאי רשאי -בגינה עמית ש  הפקדה בקרן השתלמותה

ששולמו   .10 לביטוחמענקים  המוסד  לצורכי  כ נחשבים  ם  אינהקורונה  משבר  של  ב  לאומי  ע"י  הכנסההכנסה   (4) מס 
 . טלה"למצב אבם ל"מרכיב חיסכון  ינלהפקיד בג רש דנ אזי הוא אינו הינו עצמאי,  ואלמענקים אם מקבל  לפיכך ו

 

 הערות המשיבה 

 עת חירום. ש תקנות, אשר פורסמה לגבי 209/20הכנסה  הוראת ביצוע מסראה   (1)

פורסמביצוע  הוראתה  רא    (2) אשר  ב"ע  ה,  המסים  רשות  ל   021.8.202ם  יוי  לבנוגע  התכנית  כלכליחוק  נגיף  )   סיוע 
י  לגב  207.5.20ום  בי פרסמה  רשות המסים  חיות לציבור, אשר  הנוכן      2020-, התש"ף(את שעההור)(החדש  הקורונה

 . וצאות קבועותהשתתפות בה  מענקב הדנה 5015לטת ממשלה מס'  הח

חירום  נות  תקראה    (3) החדש) שעת  הקורונה  לעצמאיםמ()נגיף  סיוע  שיעור כן  ו  2020-ףהתש"(,  ענק  להגדלת  חוק 
 . 2007 -עבודה(, תשס"ח ים חברתיים )מענקוח העבודה ולצמצום פערההשתתפות בכ

ביצועה  רא  (4) אשהוראת  פורסמ,  ע"ר  בה  המסים  רשות  ל   21.8.2020ם  יוי  כלכליבנוגע  לסיוע  התכנית  נגיף  )  חוק 
לגבי    7.5.2020  ביוםות המסים פרסמה  הנחיות לציבור, אשר רשוכן    2020-, התש"ף(הוראת שעה)(החדש  קורונהה

 . תוצאות קבועובה  השתתפות ענקמב נההד 5015לטת ממשלה מס'  הח

 

מעל  בע  -המשיבה   של  ותק  במ   20לת  משנים  של  המסים  החשחלקות  רואי  הגדולים  שרדי  בכל  בון  מומחית  בארץ. 
 רואי חשבון  משרד ר.ש.   -עצמאית   י הישראלי. כיוםחומי המיסות

ין  מוש בהן. אאו המערכת אחראים לתוצאות השיבים  המשי   משפטי, ואין המומחים  יעוץוות תחליף ליתשובות אינן מהה
ן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין  ות הנית" או בשירר "כל מסידע המופיע באתמב

 ה ביחס למקרה מסויםעמד דעה או להביע ציפיות, לחוות  רטיות ו/או ספר כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקמובא

 

 ביעת  עקב ק הליך בדיקת בקשתו בכתב של נישום  
 ישום תקבול ים על רקע אי ררפסילת ספ

 : שאלהה

לנישום   בהמשך  ספרים.  ניהול  ביקורת  בעקבות  ספריו  את  לפסול  כוונה  על  הודעה  עם  קיבל  שנערכה  טלפונית  שיחה 
וזמן למשרד. המכתב נשלח  השגותיו באמצעות מכתב כשבמקרה הצורך יומה הנישום התבקש להעביר את  משרד פקיד ש

התקבל וגם  חו  בפקס  באמצע  באמצע  דאצלם  יולי.  תש  יצאה  אוגוסט  מחודש  לנישום  שובה  הודיעו  בה  השומה  פקיד 

פקי של  בסמכותו  האם  ספריו.  את  לפסול  ששהוחלט  לבצע  מבלי  הספרים  את  לפסול  שומה  פנים?  ד  מול  פנים  ימוע 

 עו פגישות בפקיד השומה. הנדונה התקיימה קבלת קהל מצומצמת ונקבבתקופה  

 משיב: עו"ד משה גבע  

להניח בפסיל   יש  מדובר  איכי  רקע  על  ספרים  לסעיףרישום    ת  בהתאם  לב145 תקבול  הכנסה'  מס  להפקודת  בדיל  , 

 ת להליכי ערעור מול ועדה לקבילות פנקסים. המכוונ לפקודה  130לסעיף   ליקויים בהתאם במפסילה עק

 השגה על הכוונה לפסול ספרים כדלקמן:( קובע לעניין ה1ב)א()145סעיף 

ימים מיום   30ה...בתוך  תנה לפי פסקה זו רשאי לבקש מפקיד השומ"...אדם החולק על החלטה שני

 לשנותה;"וזור ולעיין בה קבלת ההחלטה, לח

שום  הבקשה נפנה להנחיות הפנימיות של מס הכנסה בעניין פסילת ספרים עקב אי רי  בדיקת  לבחון מה כולל הליך בכדי  

 ור כדלקמן: רנקבע באופן ב .13ושם בסעיף  משפטית; ניהול ספרים - 325/9חוזר מ"ה   תקבול,
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(c)  חליף  ו/או ת דע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי אין במי "מ.מידע עסקי בע   ..סות שמורות לחברת חשבים ה.פהזכויכל 
 להביע עמדה ביחס  דעה או  ת, לחוותוספציפי ות מקרה קונקרטיות ו/אובהוות מענה לנסיואין באמור כדי לייעוץ משפטי ל

 בר  ך זה כפי שהועממסו להסיר שום מידע המופיע ב נות א העתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לש אין ל למקרה מסוים
 63        והכותבים עצמם. מחברת חשבים ובכתב  ת מראששבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשומחברת ח

 כתב ובצורה מנומקת.קשתו ב הנישום יגיש את ב  "ב.

מיע  ת שישחייבים לזמן את הנישום על מנ   ויהיו  פקיד השומה או סגנו והם בלבד ידונו בבקשה  ג.

 " .את טענותיו בפניהם

 משך בסיפא של אותו סעיף:ובה

לציין" בכ כי  למותר  לנישום  תעמוד  הטענות  השמעת  מקרהזכות  אי     ל     לא)   תקבול   ישוםרשל 
 שנערכו לנישום(."  הפסילות  מספרב   הגבלה  תהיה

  
ה שלמעשה מייתר את קיום  תב )מום לא מתקבלת על סמך פנייתו בכ אי לכך, ניתן לקבוע שמקום בו הבקשה של הניש

 וך שימוע לאחר קבלת הבקשה בכתב. וע(, הרי שחלה חובה על פקיד השומה לערהשימ
אין כל מניעה כי גם השימוע לא מחייב בהכרח  ותית,  ון או בהיוועדות חזצעים כיום בטלפב לק מההליכים מתכשם שח

 . צוא פתרונות לקיומו גם בעת הזופגישה פרונטאלית, כך שניתן למ

על פסילת הספרים ולאפשר לנישום  אלה, קמה עילה לדרוש את ביטול הקביעה  ר התנהלות הדברים המתוארת בשלאו

  מעי לפקידי השומה.חד מש ראות מכתיבות באופן על פה כפי שההובמנות לטעון גם את ההזד

  

סל  –המשיב    עורכי הדין  סניף ת"א במשרד  ומנהל  וליווי מקשותף  ייעוץ  ושות'.  אילון  ופלילי, בתחו   צועיי  אזרחי  מי ומשפטי, 
התמח למשרד  השונים.  ייחודהמיסוי  וניסיון ות  ב  ית  עבד  מקרקעין.  במיסוי  במגו רשרב  המיסים  מקצו ו ות  תפקידים  עיים ן 

 moshe@salieilon.co.il www.salieilon.comמסים בלשכת עורכי הדין.  פורום מש חבריים ומשוניהול

 ין במידעא  המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן. או  שפטי, ואין המומחים המשיבים  יעוץ מתשובות אינן מהוות תחליף לי ה 
"כל מס ב המופיע באתר  או  למנו שי"  להו י רות הניתן  כדי  ו/אי האתר  ייעוץ משפטי  לייעו תחליות  באף  ואין  כדי  מו וץ משפטי  ר 

 ביחס למקרה מסויםעמדה  ציפיות, לחוות דעה או להביעספלהוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או 

 

 התיישנה  על שנה ש  09ול לנקוט נישום לגבי שומה צעדים שיכ
 הזדמנות לדיון   ןת המשפט ללא מתופקיד השומה שחרר את התיק לבי 

 : שאלהה

 .  16.08.2020וההחלטה שודרה בשע"מ בתאריך    -עבור שנה שהתיישנה  מפ"ש  -09 נתקבלה שומה

וגם כאשר לא ניתנה הזדמנות להיות   - ובר בשומה עבור שנה שהתיישנהלה: מהם הצעדים שיש לעשות ? כאשר מד השא

 לבית המשפט ?   תאת התיק במהירוושחרר   -דיון בשלב ב'. המפקח היה לחוץ  ב

 עו"ד קובי כהן משיב: 

 בלתה בפקס במייל או בדואר.מיום קיום  30ם לחוק הקיים והפסיקה עליך לערער על השומה לבית המשפט תוך בהתא

שנת המס שבה הוגש הדו"ח ואם  חלף אם מפאת מניין השנים )ארבע( מתום  ך סבור שהמועד להוצאת השומה  ככל שהינ

יהיה עליךהשנה מיום הגשת  מפאת חלוף   כטענה מקדמית. קרי טענה שתידון עוד    ישנותלטעון את טענת ההתי   השגה 

 צמה בגינה הוצאה השומה.בטרם יפנה בית המשפט לעסוק בסוגיה ע

חו. ככל שהינך סבור שלא ניתנה לך  לשמוע את טענותיו של הנישום או בא כו   ך הדיוני הרי זו זכות מהותית יין ההלילענ

 גה נותיך בשלב ההש עות להשמיע את ט הזדמנ

 ובע כי: העוסק בשמיעת טענות ומתן נימוקים ק  סהפקודת מס הכנל  א )א(158  סעיף

תיע מיט שלא  לפי  שומה  סעיףה  פי  על  השפיטה  סעיף    145  ב  לפי  צו  יינתן  הזדמנות 152ולא  לנישום  שניתנה  בלי   ,

 ותיו. סבירה להשמיע טענ

ת טענותיו  להזמין את בא כוחו של המשיג להשמיע א די בהשגה הכתובה ? האם חובה תה הזדמנות סבירה ? האםמהי או

 בעל פה ? 

https://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/1895?clause=158A
https://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/1895?clause=158A
https://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/1895?clause=158A
https://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/1895
https://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/1895
https://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/1895


 

(c)  חליף  ו/או ת דע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי אין במי "מ.מידע עסקי בע   ..סות שמורות לחברת חשבים ה.פהזכויכל 
 להביע עמדה ביחס  דעה או  ת, לחוותוספציפי ות מקרה קונקרטיות ו/אובהוות מענה לנסיואין באמור כדי לייעוץ משפטי ל

 בר  ך זה כפי שהועממסו להסיר שום מידע המופיע ב נות א העתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לש אין ל למקרה מסוים
 64        והכותבים עצמם. מחברת חשבים ובכתב  ת מראששבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשומחברת ח

זכות הטיעון פי הפסיקה  מתמצהעל החלטת המנהל הוא  רת הליך ההשגה  גשל הנישום במס  לעניין  בהגשת השגה  על 
בעל דיון  ללא  במקריפה-כתובה  כי  נקבע  זאת,  עם  חריגים  .  מ כ  –ם  בהם  שקיימת  מקרים  או  גון  עובדתית  ורכבות 

 שגה.פה בה-אפשר ותקום חובה לקיים דיון בעל –משפטית 

שמעותי לרצונו של  שקל מיקה, הרי שיש ליתן מהשגה על פי הפס בפה  -ם דיון בעל על אף שאין חובה לקיי   יחד עם זאת
בעל דיון  לקיים  שא-הנישום  ככל  זה,  רצון  ולכבד  בהשגה  שיק פה  בנמצא  כאמ ין  דיון  קיום  הנוגד  ע"א  ור)ול 

 . (' מנהל מס ערך מוסףולבניה בע"מ נ הורי חברה להנדספרידמן חכש 3678/13

  

ן נקבע כי קיימת חובת דיון בעל פה.  ע"מ ובקביעת בתי המשפט ביחס למיסוי מקרקעיציין כי בהנחיות מקצועיות של מנ
סעד אפשרי היא החזרת התיק על ידי בית  השגה תקין יש לטעון גם כטענה מקדמית ולפיכך טענה שלא התקיים הליך  

 סודי. פגם י הליך ההשגה ונפל בו ככל שלא מוצא  ה משפט לשלב ההשגה

 

אין    המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן.   התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או
שפטי ואין  להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ ממס" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי  במידע המופיע באתר "כל  

 פציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.ו/או ס טיותה לנסיבות מקרה קונקר כדי להוות מענ  ר באמו

  
  

 לפקודה 190ן כה והגדרת מענקים פטורים על פי תיקוקצבה מז

 : שאלהה

 מזכה? הגדרת "מענקים פטורים" בהקשר של קצבה מה   .1

 י יכולים לבדוק זאת? או אנ ום  לא? מול מי הניש יבוע זכויות אוק אם נישום עשה  כיצד כמייצג אני יכול לדעת   .2

לבצע היוון קצבה בפטור  , נדרש לא למשוך מענקים פטורים ולא 1.1.12בכדי להיות זכאי לפטור לקצבה מזכה לאחר    .3

 ממס.

 ? 1.1.12י שהחל לקבל קצבה חודשית החל מיום  האם התנאים הנ"ל רלוונטיים רק למ  א. 

 והנישום מבוגר ואינו בקיא, מול פקיד שומה?  במידה"ל קיימות התנאים הניתן לדעת את הת נכיצד   ב. 

 משיב: מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום  

 הפטורים המענקים סכום —טורים" פמענקים " :נסהפקודת מס הכל  190יעה בתיקון  הגדרת מענקים פטורים מופ   .1

 שנות עבודה  32–הזכאות, ולא יותר מ  שקדמו לגיל בעד שנות עבודתו א()א( שקיבל יחיד7) 9 סעיף לפי

 ה. תלם עקב פרישה מעבוד מענק פרישה שמש ן החיוב במס שלא()א( לפקודה קובע את הפטור ואופ7)9יף סע

כך שתכלול כל סכום הוני   עיף אינו משתמש במונח מענק פרישה אלא במונח "מענק הון" המרחיב את ההגדרההס

 בד עקב פרישה מעבודה. שמשתלם לעו

שת  ישלום הקשור לפרט העליון בעניין "חפץ" אשר קבע כי כל תבסוגיה זו נקבעה בעבר על ידי בית המשפההלכה 

 . דהפקוא( ל7)9במסגרת סעיף העובד יכלל 

 מה נכלל במענקי פרישה: 

 .שמו-על תנהלות המ לפיצויים גמל בקופות לעובד שנצברו פיצויים ●

 .הפרישה במועד המשולמים וייםפיצ השלמת תשלומי  ●

 .מוגדלים פיצויים  ●

 .הסתגלות מענק  ●
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(c)  חליף  ו/או ת דע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי אין במי "מ.מידע עסקי בע   ..סות שמורות לחברת חשבים ה.פהזכויכל 
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 .הפרישה לאחרש תקופה בשל דמתמוק הודעה פיצוי/מוקדמת הודעה חלף  ●

 .מחלה ימי פדיון   ●

ימי   פדיון  את ולא השכר הפרשי את  לא ,האחרונה המשכורת את יכלול לא פרישה מענק •
 .חוק לפי המשולמים החופשה

בוצע בוודאות   17%ור ממס גבוה מ ת דרך תלוש הקצבה של הנישום )ככל שהפטלבדוק האם נעשה קיבוע זכויו  ניתן   .2

 אחר והאישורים מעודכנים במחשבי מס הכנסה.ושא מהרלוונטי לבדיקת הנ ות לפקיד השומהנ או לחלופין לפ קיבוע(

 ם: וגי פטורי)א( לפקודה נחלק לשני ס9ף פטור ממס על קצבה לפי סעי  . 3

קים פטורים, משמע יתכן ויתבטל כליל  פטור זה אינו מוחלט ותלוי במשיכת מענ   –* תקרת קצבה מזכה  35% ●

 ת השילוב החדשה( ת הקיזוז )נוסחח אם להוראות נוסבהת

  32בעד ם פטורים פטור זה ניתן לכל מי שהגיע לגיל פרישה גם אם קיבל מענקי  –קרת קצבה מזכה * ת17% ●

 לגיל הזכאות..שנות העבודה שקדמו 

ם לעיל על  לגיל פרישה, באי ניצולו של אחד מהפטוריהיוון פטור ממס תלויה בהגעה של היחיד האפשרות לבצע 

 ₪ לחודש לפחות.  4,525ך של  ה של קצבה מזערית בסהחודשית וקיומ ההקצב

קיימות   190ון כאשר בהוראות תיק 01.01.12ית החל מ התנאים האלו רלוונטיים לכל מי שהחל לקבל קצבה חודש

 גבי אוכלוסיות נוספות כדלקמן: הוראות מעבר ל

יע  ואותו אדם הג  הישנה  בחשבון בנוסחה םשלא היו באי 1201.01.20אדם פיצויים פטורים ממס לפני  קיבל  ●
יצויים פטורים אלה לא  פ יחולו עליו הוראות הנוסחה החדשה , אולם – 01.01.2012יל הזכאות החל מיום  לג

 הפטורה. ת הפטור ממס לקצבה המזכה וליתרת ההון ון לצורך נוסחת השילוב והפחתיילקחו בחשב 

ו אדם הגיע לגיל  ואות  בחשבון בנוסחה הישנהשהיו באים  .012201.01מס לפני קיבל אדם פיצויים פטורים מ   ●

שומה  החדשה ואולם הוא רשאי לבקש מפקיד ה וסחהיחולו עליו הוראות הנ  – 01.01.2012הזכאות החל מיום 
חית את הפטור ממס לקצבה המזכה  שנה כך שלצורך קביעת הסכום שבו יש להפשימוש בנוסחת השילוב הי

 ה הישנה. ו הוראות הנוסחלהון הפטורה יחווליתרת ה

בהתאם ניתן   ומי,ו מודע להיסטוריית המעסיקים שלו, ניתן להוציא אותה מהמוסד לביטוח לאם אינככל שהנישו

 רלוונטיים. 161סי ככל שקיימים ולבקש העתקי טפ  לפנות למעסיקים הקודמים

לעניין הפיצויים  יקים למס הכנסהסם שהועברו מהמעיתן לנסות להיעזר בפקידי השומה ובנתוניככל שזה לא ישים, נ 

 ה לא ממוכן ויש חוסרים רבים(. ושא ז)נ

 אם יוכח אחרת. מש זכאותו לפיצויים פטורים ממס אלא ם מיהנחת המוצא של פקידי השומה היא שהנישו

 

הואאבי    –המשיב   לביטו  רוזנבאום  סוכנות  ברוקר  הפנסיונ יו"ר  התכנון  בתחום  מומחה  הוא  אבי  בעברו  ח.  שימש  י, 
 וגמל  ה נסינכ"ל כלל פל ביטוח וממשנה למנכ"ל כל כ

ין  אהמערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן.  או  חים המשיבים  יעוץ משפטי, ואין המומ ף ליתשובות אינן מהוות תחלי ה
פטי ואין  הוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ מש" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי ל סופיע באתר "כל מבמידע המ

 םעמדה ביחס למקרה מסוי הביע ציפיות, לחוות דעה או ל ו/או ספיות קרה קונקרטלנסיבות מ   כדי להוות מענה ר מובא
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 עין קמיסוי מקר

 ב חוץדש שבעת רכישת הדירה היה תושהתנאים להקלה במס רכישה לעולה ח

 : שאלהה

ועד    01.08.2016-יתה בבנייה מי. הדירה ה8%שה  ושילם מס רכי  01.08.2016ה בישראל ביום  תושב חוץ רכש דירה ראשונ 
 . 1.6.2020התקבל ביום  4פס  . טו01.08.2018

 הנישום עלה לישראל וקיבל תעודת עולה.  

הזכאות להטבה, התקופה שלא תילקח  ין חישוב תקופת לעני  12תקנה בהתאם ל -בי תקופת מעמדו כעולה חדש לג .1
ד תיים שעברו מיום הרכישה עאן תקופה של שנכיים, כלומר יש ן: תקופה של בניית הדירה, במקרה זה שנת בחשבו

 מס רכישה לעולה חדש? לייה )בלי להתחשב בתקופת הבנייה(. האם ניתן להיכנס לסעיף של הפטור מלע

א ניתן לדרוש תיקון  נים מהיום שבו ניתנה השומה הראשונה. לעברו ארבע ש  -ה ל תיקון השומלגבי התקופה ש  .2
 שבות כלשהי?  התח ת הקורונה יש אפשרות לקבלם חדשים ובתקופידה שמדובר בעולשומה. האם בשל העוב

 עו"ד ורו"ח שלומי טבח משיב: 

עד קבלת תעודת  ך לעולה חדש. מועלה ארצה והפולימים    01.08.2006שרכש דירה ביום    במקרה דנן מדובר בתושב חוץ
 . 01.06.20העולה הוא 

לן: )לה  1974-)מס רכישה(, התשל"ה  מכירה ורכישה(   ,י מקרקעין )שבחלתקנות מיסו  12בי השאלה הראשונה, תקנה  לג
 "( קובעת: התקנות"

"12 . 

 ובידו אחת מאלה: ( 1963ברואר בפ 28ראל אחרי יום ד' באדר התשכ"ג )מי שנכנס ליש -בתקנה זו, "עולה"   (1)א( )

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

 בות; לחוק הש 3סעיף   תעודת עולה לפי  )ב(

-ל"ד)א( לתקנות הכניסה לישראל, התש6)עולה בכח( לפי תקנה    1ת ארעי מסוג אישיב אשרה או רשיון ל )ג(
1974 ; 

 [35ה. ]אדם שדינם כדין עול-סוגי בנישר האוצר רשאי לקבוע   (2)

ים חדשים ]החל  לשק   1,838,615ד  ה תהא חייבת במס רכישה על חלק השווי שעמכירת זכות במקרקעין לעול )ב(
וך  ... ובלבד שרכש אותה ת5%לה על סכום כאמור בשיעור של  ל חלק השווי העו וע  0.5%[ בשיעור של  16.1.20-מ

)א(, לראשונה, ומסתיימת שבע שנים  ס לישראל, כאמור בתקנת משנה  תקופה המתחילה שנה אחת לפני שנכנ
במנין    לאחר תובא  שלא  ובלבד  כאמור,  תקופכניסתו,  השנים  בשירות  ת שבע  בחוק    שירותו  כהגדרתו  חובה 
לאומי כהגדרתו בחוק  , או בשירות  1985-ראל )גמלאות( ]נוסח משולב[, התשמ"הע בצבא הגנה לישהקב  שירות

רק על מכירת זכות  [ לפי תקנת משנה זו יחול  1.1.97]מיום  ; החיוב במס רכישה  1953-שי"גשירות לאומי, הת
 במקרקעין מאלה: 

או למגוריו ולעסקו    מש למגורי העולהשתש  גורים ולעסק כאחד, על מנתדירה המשמשת למ  ירת מגורים, אוד (1)
 כאחד;

 רובו עובד בו;לאי, על מנת שישמש לעסק שהעולה או קבית עסק, לרבות משק חק (2)

רקע מכוח  מותר בבניה על פי תכנית החלה על אותה קה ששטחה אינו עולה על השטח המינימלי הקרקע פנוי  (3)
שטח פטור(, שתשמש    -יותר )להלן  לפי השטח הגדול  "ר,  מ  1000, או על  1965-תשכ"הכנון והבניה, התחוק ה

כא עסק  או  דירה  )להקמת  בפסקאות  )1מור  או  ש2(  שטחה  עלה  ינוכ(;  הפטור,  השטח  על  הקרקע  ממס  ל  ה 
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נה  שהוראות תקנת מ  היה משתלם בעד העברת השטח הפטור אילולאהרכישה סכום השווה למס הרכישה ש
 זו.

ה, יראו לענין החיוב במס רכישה לפי תקנה זו כאילו  וג שאחד מהם עול ז -ניו זכות במקרקעין במשותף ברכש )ג(
ולה הזכאי לחיוב במס רכישה  משותף שני יחידים שאחד מהם עש אותם העולה בלבד; רכשו את הזכות ברכ

זוגו של העולה,  -בן  הרכישה, ששילם  סרכישה, יוחזר מעשר חדשים מיום ה-ו והם נישאו תוך שניםלפי תקנה ז
 שהיה חל אילו רכש את הזכות העולה בלבד סכום מס הרכישה על   העולה

חת לגבי בית עסק; לענין זה  לא פעם אחת לגבי דירה ופעם ארכישה לפי תקנה זו לא יינתן לעולה אחיוב במס   )ד(
דינו כדין חיוב במס    רה או בית עסק,יה לצורך הקמת ד כישה לפי תקנה זו שניתן לגבי קרקע פנויחיוב במס ר

 לגבי דירה או בית עסק, לפי הענין. י תקנה זו שניתןה לפ רכיש

רת מקרקעין שניתן על פי  פטור ממס רכישה או אגרת העב   לרבות  -יוב במס רכישה לפי תקנה זו" בתקנה זו, "ח  )ה(
 קנות אלה. חיקוק שקדם לת

)ב( יעודכנהסכומים הנקובים בתקנת מ )ו(   -מדד הבסיסי"  , "ה( לחוק; לענין תקנה זו2)ג9בהתאם לסעיף    ושנה 
   מדד שפורסם לאחרונה לפני תחילתן של תקנות אלה.ה

הדירה עד שנה לפני כניסתו לישראל.    לפי התקנה נדרש היה לרכוש את יף עולה שכדי לזכות בהקלת מס רכישה  מהסע
 כי אין זכאות להקלה. ל ועל כן נראה ארם כניסתו לישרנייננו רכישת הדירה בוצעה כארבע שנים טבע

 "( קובע: החוקלן: ")לה 1963-לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג 85ה השניה, סעיף  לשאלאשר 

)ב( או )ג( או  78י סעיף  ישת מי ששילם מס, לתקן שומה שנעשתה לפ שאי, בין ביזמתו ובין לפי דר המנהל ר . )א( 85"
, לפי העניין,  לפי מיטב השפיטהומה ה עצמית או מיום שנקבעה שום שאושרה כשומ יוך ארבע שנים מ, ת82לפי סעיף 

 בכל אחד מהמקרים האלה: 

עשיית השומה, לחייב במס  החומר שהיה בידי המנהל, בעת  ות חדשות העשויות, לבדן או ביחד עם  נתגלו עובד (1)
 כום המס; או לשנות את ס

 המס או למנוע תשלום מס;לשנות את סכום  נה שהיה בה כדיהמוכר מסר הצהרה בלתי נכו (2)

 ה." תגלתה טעות בשומנ (3)

מיום  שנים  ארבע  תוך  שומה  לתקן  ניתן  הסעיף,  פי  שנקבע  על  מיום  או  העצמית  השומה  מיטב  שאושרה  לפי  שומה  ה 
 ומה. שארבע השנים עברו לא ניתן לתקן את הש השפיטה. ככל

 באות: ואולם, מוצע לבחון את האפשרויות ה

 וק. לח 107סעיף  - 'אפשרות א

 לחוק קובע:  107סעיף 

"107 . 

 ראה סיבה מספקת להיעתר לבקשה. אי להאריך כל מועד שנקבע בחוק זה, אם נתבקש לכך ואם המנהל רש )א(

כה לפי סעיף קטן )א( לדרוש  מוטלת חובת תשלום מס ואשר ניתנה לו ארמנהל רשאי לדרוש מאדם שעליו  ה )ב(
 להתחייב בו."   לם המס שהוא עלוערובה לתשלו

לפ לשקול  מוצע  הסעיף  מנות  לאור  מיסוי  מנהל  פירוט אל  תוך  שומה  לתיקון  המועד  את  להאריך  בבקשה    קרקעין 
 הנסיבות המיוחדות. 

 ות קורונה תקנ -אפשרות ב' 

החהות  27.03.20ביום   הקורונה  )נגיף  חירום  שעת  תקנות  מס(,  קנו  הליכי  בענייני  תקופות  )דחיית   2020-התש"ף דש( 

 "(. ונהתקנות הקורן: "ל)לה
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ועד    22.3.2020וב התקופות שנקבעו בחיקוקים שמפורטים בתקנות לא תיספר התקופה שמיום  בחישהתקנות קובעות כי  
 שלאחריה.  התקופה חל בתקופה הקובעת או בחודשיים "(, אם מועד סיוםקופה הקובעתהת)להלן: " 31.5.2020

  85מה לפי סעיף  ן שו)ובעניין זה תיקו   לוונטיתסיום התקופה הר  א שבמקרה שמועדהמשמעות המעשית של התקנות הי
 ( לא נספרת.31/5/20-22/3/20, התקופה הקובעת )  22/3/20-31/7/20 לחוק( חל בתקופה 

מוצ תקנולכן  דנן  בנסיבות  אם  לבחון  חיובית  ע  שהתשובה  וככל  חלות,  הקורונה  למנהל  ת  לפנות  ניתן  יהיה  כי  ייתכן 
 לתיקון השומה. בבקשה 

 

 חברות, מיסוי בעלי שליטה ויחידים מיסוי קרקעין וקבלנים, במיסוי ממומחה  –המשיב 

בהן. אין  ערכת אחראים לתוצאות השימוש  פטי, ואין המומחים המשיבים או הממש  התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ
ן  משפטי ואי  ו תחליף לייעוץ אייעוץ משפטי ו/ וות  ו בשירות הניתן למנויי האתר כדי להמס" אבאתר "כל    מופיע במידע ה

 יחס למקרה מסויםה בסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדלנ ענה  וות מבאמור כדי לה

 

   בונהמקבלן ות תמורה שמקבל בעל שתי דירגין  ב פטור ממס שבח
 על דירה אחת  יחול רק 38במסגרת תמ"א 

 : שאלהה

דירה עבור כל דירה שיש לו  לכל ח  " ש 6,000ל קבלן הבונה סך שה מחדש מקבל מהנ ניין שנהרס ונבדירות בב  שתיבעל 
 ?  במס תלסיום הבנייה חייבמדי חודש בחודשו עד ש"ח  12,000של עד סיום הבנייה. האם הכנסה זאת  ,בבניין

 משיב:   "ד שגיב רון עו 

ורה  מהדיירים ובתמ  הזם זכויות בניי במסגרתה רוכש היששה עסקת 'קומבינציה'  למע  אהי 38/2 תמ"א  כאמור, עסקת
 .דרך של הריסת המבנה הקיים ובניית מבנה חדש תחתיובבנייה  ם שירותיההוא מעניק ל

חמישי   ורל   5פרק  )שבח  מקרקעין  מיסוי  התשכ"גחוק  "  1963-כישה(,  במכירת  חוק ה)להלן:  שבח  ממס  פטור  מעניק   )"
ת מגורים אחת בלבד,  המכירה היא דיר  ורה שניתנה בעדבידי הדיירים ליזם ובלבד שהתמ  תמ"אזכויות בנייה מכוח ה 

למגבלהכפופ  מ וה  יותר  לא  של  )שטח  גודל  מגבלות    25-ת  או  המקורית(  הדירה  משטח  הפטור  מ"ר  תקרת  )גובה  שווי 
פי הגבוה(,  נייה, לירה המקורית ללא זכויות בפות או שווי הד סכויות בנייה נולגבי מכירת דירת מגורים עם ז חוק הקבוע ב

 . מ"את  וכן כי בוצעה הקמתו מחדש של המבנה שנהרס בהתאם להוראות

כך  נוסף לתשלו, תמורה שמקעל  הדייר  חלופי  השכירות  דמי  הוצאות  ם בל  הביניי  לדיור  הוצ  ם בתקופת  כיסוי  אות  וכן 
 ממס שבח.פרויקט, פטורות אף הן  יה של ההבני הכרוכות בשירותי

בניי בגין שכר הדירה לתקופת  ידי  גין מכירת הזכויות במקרקעין  ת הבניין החדש מהווה למעשה הכנסה בההכנסה  על 

 . חוקל 1לג49 והיא זכאית לפטור ממס שבח בהתאם להוראות סעיף  תמ"אהדייר ליזם במסגרת פרויקט ה

שב  כי הפטורים ממס  פיודגש  לפי  דירה    5רק חמישי  ח  לגבי  רק  חלים  של    אחתלחוק  ולכן הבעלים  דירות    שתיבבניין 
יכלול  גין מכירת זכויות בדירה אחת,בבניין יהיה חייב במס שבח ב י  גם את דמ  כאשר שווי המכירה החייב במס שבח 

 השכירות לתקופת הבנייה. 

 

 ונדל"ן מומחה למיסוי   ןעורך די -משיב  ה

  

https://www.kolmas.net/Document/Text?id=6131378&publish=1&se=Rank&sd=desc&p=1&iss=True&ifo=True&mt=Morphology&wdt=None&wd=0&from=home&tot=%u05e9%u05d2%u05d9%u05d1+%u05e8%u05d5%u05df+%u05d3%u05de%u05d9+%u05e9%u05db%u05d9%u05e8%u05d5%u05ea+%u05ea%u05de%22%u05d0&documents=6094062%2c5067394%2c6131378%2c6258263%2c6167162%2c6410346&lp=1#found5
http://www.kolmas.net/Document/Text?id=5765786&publish=1&se=Rank&sd=desc&p=1&iss=True&ifo=True&mt=Morphology&wdt=None&wd=0&from=home&tot=%u05ea%u05de%22%u05d0+38+%u05e9%u05d2%u05d9%u05d1+%u05e8%u05d5%u05df&documents=6094062%2c5765786%2c4982972%2c5036775%2c5067394%2c6077220%2c6048566%2c5137595%2c5176739%2c1563075%2c5945955%2c5849146%2c5020090%2c5020092%2c5345606&lp=2#found4
https://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239
https://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239
https://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239
https://www.kolmas.net/Document/Text?id=6131378&publish=1&se=Rank&sd=desc&p=1&iss=True&ifo=True&mt=Morphology&wdt=None&wd=0&from=home&tot=%u05e9%u05d2%u05d9%u05d1+%u05e8%u05d5%u05df+%u05d3%u05de%u05d9+%u05e9%u05db%u05d9%u05e8%u05d5%u05ea+%u05ea%u05de%22%u05d0&documents=6094062%2c5067394%2c6131378%2c6258263%2c6167162%2c6410346&lp=1#found4
http://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239
https://www.kolmas.net/Document/Text?id=6131378&publish=1&se=Rank&sd=desc&p=1&iss=True&ifo=True&mt=Morphology&wdt=None&wd=0&from=home&tot=%u05e9%u05d2%u05d9%u05d1+%u05e8%u05d5%u05df+%u05d3%u05de%u05d9+%u05e9%u05db%u05d9%u05e8%u05d5%u05ea+%u05ea%u05de%22%u05d0&documents=6094062%2c5067394%2c6131378%2c6258263%2c6167162%2c6410346&lp=1#found3
https://www.kolmas.net/Document/Text?id=6131378&publish=1&se=Rank&sd=desc&p=1&iss=True&ifo=True&mt=Morphology&wdt=None&wd=0&from=home&tot=%u05e9%u05d2%u05d9%u05d1+%u05e8%u05d5%u05df+%u05d3%u05de%u05d9+%u05e9%u05db%u05d9%u05e8%u05d5%u05ea+%u05ea%u05de%22%u05d0&documents=6094062%2c5067394%2c6131378%2c6258263%2c6167162%2c6410346&lp=1#found3
https://www.kolmas.net/Document/Text?id=6131378&publish=1&se=Rank&sd=desc&p=1&iss=True&ifo=True&mt=Morphology&wdt=None&wd=0&from=home&tot=%u05e9%u05d2%u05d9%u05d1+%u05e8%u05d5%u05df+%u05d3%u05de%u05d9+%u05e9%u05db%u05d9%u05e8%u05d5%u05ea+%u05ea%u05de%22%u05d0&documents=6094062%2c5067394%2c6131378%2c6258263%2c6167162%2c6410346&lp=1#found3
https://www.kolmas.net/Document/Text?id=6131378&publish=1&se=Rank&sd=desc&p=1&iss=True&ifo=True&mt=Morphology&wdt=None&wd=0&from=home&tot=%u05e9%u05d2%u05d9%u05d1+%u05e8%u05d5%u05df+%u05d3%u05de%u05d9+%u05e9%u05db%u05d9%u05e8%u05d5%u05ea+%u05ea%u05de%22%u05d0&documents=6094062%2c5067394%2c6131378%2c6258263%2c6167162%2c6410346&lp=1#found2
https://www.kolmas.net/Document/Text?id=6131378&publish=1&se=Rank&sd=desc&p=1&iss=True&ifo=True&mt=Morphology&wdt=None&wd=0&from=home&tot=%u05e9%u05d2%u05d9%u05d1+%u05e8%u05d5%u05df+%u05d3%u05de%u05d9+%u05e9%u05db%u05d9%u05e8%u05d5%u05ea+%u05ea%u05de%22%u05d0&documents=6094062%2c5067394%2c6131378%2c6258263%2c6167162%2c6410346&lp=1#found1
https://www.kolmas.net/Document/Text?id=6131378&publish=1&se=Rank&sd=desc&p=1&iss=True&ifo=True&mt=Morphology&wdt=None&wd=0&from=home&tot=%u05e9%u05d2%u05d9%u05d1+%u05e8%u05d5%u05df+%u05d3%u05de%u05d9+%u05e9%u05db%u05d9%u05e8%u05d5%u05ea+%u05ea%u05de%22%u05d0&documents=6094062%2c5067394%2c6131378%2c6258263%2c6167162%2c6410346&lp=1#found0
https://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239?clause=49MC
https://www.kolmas.net/Document/IndexLaw/2239?clause=49MC
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 לאדם פרטי  מקבלן בגין איחור במסירת דירהוי פיציסוי מ

 : שאלהה

דש איחור  ספי מהקבלן בגין כל חוכ  ההסכם הוא זכאי לפיצוי נאי . על פי תשאיחר במסירת הדירה מקבלן אדם קנה דירה
 הדירה.   במסירת

 פרטית נוספת?   החה שמדובר בדיר מה דינו של הפיצוי בהנה: השאל

 :משיב ויםב עופר אלעו"ד 

כדין הפרצה ייקבע דין הפיצוי י מס, לצורכ, , פ"ד הוצאת גורדון, קציר, תופאפ(לשמל) הפסוקה פי ההלכה    עלככלל, 

שלשמו   מהות הנזק שנגרםפי  ייבחן על או הוניתה פירותית כנסכה בע כי סיווג פיצויקו זהמבחן  .הוא נועד למלאאותה 
 .  לפצות  םבא התשלו

קבל, במקומה נתפי ההכנסה  ווחים, יש לסווג את הפיצוי עלבפגיעה בר משל להכרוך  הפיצוי נועד לכסות על נזקכאשר 
סה הונית בידי  פיצוי כהכנהג  סווי  ,למקור ההכנסה עצמוק שקל, בהינתן פיצוי בגין נזהיינו כהכנסת פירות. על אותו מ

   מקבלו.

נועדו  ים י והפיצלטעון כי תן  ני  .רהסימאיחור בם לעניין פיצויי כך גו ה להכרעהט ד פשותמיאינה  שאלה זו ההכרעה ב
 ברומדו ל י אהוצאות שכירות( והו )למשל ה קבלת הדירהאיחור בוציא בגין  להרש דייש הוצאותעל לפצות את הקונה 

ייב  שאין הפיצוי ח יהר  )הנזק(ור חילמצב שאילולא הא את המפוצה   להחזירועדו נ ר שוא ,עשרותללא הת ,בהחזר הוצאות
כבאים לפצות   ם. מנגד ניתן לראות בפיצויהמס בביטול עסקאות(תוצאות   –יורן ז"ל   של פרופ' ור אממבמס )ר' למשל ב

  10%  –במס ב  םייביכדמי השכרה פטורים או כחם בהתאם )מסות ול  בגין הדירה ותמתקבל ועל הכנסות מהשכרה שהי 

צרה ושנ בטא הכנסה מפיצוי הנוספת יכולה להיות שאין   טענה .הוצאות( יניכו ב התחשבות תוךיל  גאו כחייבים במס ר 
  איחור במסירה(.התמורה במקרה של הפחתת הסכמה לצוי כראיית הפי)עסקה ערך ההקטנת  למקבלה אלא בבחינת

 עמה  שאין הסכם הפרת בגין פיצויים"העסקה יהיו  ריחק ממ( לחוק מע"מ כי חל2)7קובע סעיף מע"מ, ה כך, בהיבט
יש לראותם ו על ידי הקונה למוכר, והואיל ושולמ   ,העסקהלקיים את  מנת רי תשלומים ששולמו על ק  ,"עסקה  ביטול

     .את ערך העסקהם פחיתימכ

 

 ושות', עו"ד  כיר במשרד שקלשותף ב –המשיב 
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 טבלאות

 הכנסה מס 

 2020 שנת המסשווי רכב צמוד ב

 ה  סמחיר תקנות מס הכנ וצותבקצמוד לפי  רכבשנה לקביעת שווי שיטת חישוב י

   1987-התשמ"זברכב(,  השימוש י)שוו

 

  -קבוצת מחיר 
 יב פרטרכ

 שווי שימוש 
 לחודש   ש"חב

 1.1.2018-החל מ

 שווי שימוש 
 דש  לחו ש"חב

 1.1.2019-החל מ

 וש שווי שימ
 לחודש   ש"חב

 1.1.2020-החל מ

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 

 

 לחודש. חש" 910 -וס כוח ס 33מעל  ועוסמ"ק והספק מנ 125עולה על ועו שנפח מנ L3 אופנוע

 נארי שה המודל הלישוב חדשיטת חי -שווי שימוש ברכב צמוד 

, כשיעור  1.1.2010-שונה החל מרשמו לרארכב שנ  י וגע לכלנוי השימוש ברכב צמוד, בומחושב ש  2010ס  החל משנת המ
 חיר המחירון של הרכב בהיותו חדש. תוך ממ

 וי והם: ארו ללא שיננש  2013משנת  החלרי שווי השימוש ברכב החדש שיעו

 ממחיר הרכב לצרכן.   2.48%

 . 2020, בשנת המס  ש"ח 509,070ש ברכב:  חישוב שווי השימוירון לעניין  יר המחתקרת מח

 
 20201.1.-ברכב צמוד היברידי נכון ל וי שימושישוב שוחנוסחה לה

 ידי ר היבלרכב   ש"ח 500 -דה למדד**  הצמ  Xמחיר מתואם  Xשיעור שווי שימוש  

 .31.12.2021-השעה עד ל תוקף הוראת ** הוארך

 
  -צמוד חשמלי וי רכב הפחתת שו

 לחודש  ח"ש  1,000 – 1.1.2020-חשמלי החל מ רכב 

 חודש ל  ש"ח 1,000 – 1.1.2019-מ רכב חשמלי החל 

 

 לחודש. ש"ח 910 - סוס כוח 33סמ"ק והספק מנועו מעל  125 לה עלשנפח מנועו עו L3 אופנוע
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 ף מוסמס ערך 

 טורת של עוסק פ מחזור עסקאו

20201.1. 

 ש"חהסכום ב מיום

1.1.20 100,491 

1.1.19 100,187 

  

 

 אומי ביטוח ל
 

מקסימלית לניכוי דמי  ההכנסה הי תקרת נרים נתויי דמי ביטוח מעובדים שכוטבלת ניכ
 טוח מעובדים שכירים:י בישכירים וההכנסה המופחתת לניכוי דמ בדים ביטוח מעו

 באחוזים  -חלק העובד  ש"ח ב -העובד  חלק חודש
חלק המעביד  

 )באחוזים( 

 סה"כ סה"כ ות ביטוח בריא לאומי ביטוח  מלאה /מופחתת תקרה  

1/2020 
   6,331עד 

 44,020עד  6,331-מ

0.40 

7.00 

3.10 

5.00 

3.50 

12.00 

3.55 

7.60 

 

 קצבת אזרח ותיק   –נה ת הזקת הכנסה מעבודה שאינה פוגעת בקצבתקר

 

 נסה מעבודה  כה תקרת
 בקצבת הזקנהאינה פוגעת ש

 1.1.2019-החל ב 1.1.2020-החל ב

 לחודש  ש"ח לחודש  "חש

 5,856 6,014 ת יחיד מקבל קצב

 7,807 8,018.76 וי זוג תל תמקבל קצבה עם בן/ב

 719 738 בגין כל תלוי נוסף 

 


