פברואר 2019

לציבור לקוחותי ו,

רשות המיסים פרסמה ה חיות לבקשת פיצויים לעסקים באזור הדרום ועוטף עזה בגין
זק עקיף אשר גרם לעסקים מיום  01.05.2018ועד  28.02.2019או 30.04.2019
ועדת הכספים של הכ סת אישרה ביום  26בדצמבר  2018את תק ות מס רכוש וקרן פיצויים .מטרת
התק ות היא פיצוי עסקים מאזור הדרום ועוטף עזה ש פגעו בשל המצב הביטחו י ששרר שם החל מיום
ה 01.05.2018-ועד ליום  28.02.2019או .30.04.2019
הפיצוי בגין אובדן רווחים יתן רק לבעלי העסקים בדרום בתחום התיירות או בע ף הדבוראות .ליתר
בעלי העסקים בדרום יי תן פיצוי בגין שכר אשר שילמו לעובדיהם ,בגין אי הגעה למקום העבודה עקב
הוראות פיקוד העורף על סגירת מקום העבודה או עקב סגירת מוסד חי וכי שבו לומדים ילדי העובדים.
על פי התק ות הפיצויים יי ת ו במסלולים הבאים:


מסלול מחזורים לע ף הדבורים  -לתקופה מיום  01.05.2018ועד .28.02.2019



מסלול מחזורים לע ף התיירות  -לתקופה מיום  01.05.2018ועד .30.04.2019



מסלול שכר לע פי המסחר ,התעשייה ,השירותים ,החקלאות ,התיירות והדבורים  -לתקופה
מיום  1.5.2018עד .28.2.2019

להלן עיקרי הדברים-


בהתאם לתק ות ,יש להגיש תביעה פרדת עבור כל ש ה קל דרית-
תביעה ראשו ה לתקופה  01.05.2018ועד 31.12.2018
תביעה ש יה לתקופה  01.01.2019ועד  28.02.2018או  ,30.04.2019לפי הע יין.



יזוק מע ף התיירות או הדבורים רשאי לבחור בין מסלול מחזורים למסלול שכר.



את התביעה יתן להגיש עד  4חודשים לאחר תום תקופת הפיצויים ,קרי -תביעה במסלול שכר
ובמסלול מחזורים לע ף הדבורים -יתן להגיש עד ליום  .30.06.2018תביעה במסלול מחזורים
לע ף התיירות -יתן להגיש עד ליום .31.08.2018
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ת אי להגשת תביעה בכל אחד מהמסלולים הי ו תשלום משכורת לעובדים ש עדרו בשל המצב
הביטחו י ,בת אים שייקבעו בתק ות.



במידה והתביעה הוגשה במלואה כ דרש ו מצאה תקי ה ,אולם המ הל לא הודיע על החלטתו
בתוך  45יום מיום הגשת התביעה ,אזי עד להשלמת הטיפול בתביעה ישולם ל יזוק מקדמה
בשיעור של  50%מסכום הפיצויים אשר דרש ,זאת בכפוף לת אים אשר קבעו בתק ות.

למעשה ,הפיצויים שאושרו הי ם לצורך תשלום שכר העבודה לעובדים ש עדרו עקב המצב הביטחו י
ואין בהם פיצוי על אובדן רווחים לבעלי העסקים ,בע פים כמו-אולמות שמחה ,חקלאים ,מסעדות
וכו' ,למעט בע פי התיירות והדבוראות.
משרד ו ערוך לטפל בהגשת תביעות לפיצויים .בדבר שאלות ומתן סיוע בהגשת תביעות יתן לפ ות ל-
מירב לוי – טלפון  ,03-7947738פקס  ,03-5617013מייל meirav@hfcpa.co.il

בברכה,

הרשקו פרקש ושות',
רואי חשבון
חוזר 4.19
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