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  2019פברואר   

  

  

  לציבור לקוחותינו,

  

בגין  הנחיות לבקשת פיצויים לעסקים באזור הדרום ועוטף עזה רשות המיסים פרסמה

  4.20190.30או  2.20190.28ועד  5.20180.10נזק עקיף אשר נגרם לעסקים מיום 

  

מטרת . את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים 2018בדצמבר  26 ביוםועדת הכספים של הכנסת אישרה 

מיום  שנפגעו בשל המצב הביטחוני ששרר שם החלועוטף עזה התקנות היא פיצוי עסקים מאזור הדרום 

  .30.04.2019או  28.02.2019יום ועד ל 01.05.2018- ה

  

הדבוראות. ליתר הפיצוי בגין אובדן רווחים ניתן רק לבעלי העסקים בדרום בתחום התיירות או בענף 

, בגין אי הגעה למקום העבודה עקב בעלי העסקים בדרום יינתן פיצוי בגין שכר אשר שילמו לעובדיהם

  .הוראות פיקוד העורף על סגירת מקום העבודה או עקב סגירת מוסד חינוכי שבו לומדים ילדי העובדים

  ם:ת הפיצויים יינתנו במסלולים הבאיעל פי התקנו

  

  28.02.2019ועד  01.05.2018לתקופה מיום   -מסלול מחזורים לענף הדבורים.  

  30.04.2019ועד  01.05.2018לתקופה מיום   -מסלול מחזורים לענף התיירות .  

  לתקופה  - מסלול שכר לענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות, התיירות והדבורים

  . 28.2.2019עד  1.5.2018מיום 

  

  - הדברים להלן עיקרי

 בהתאם לתקנות, יש להגיש תביעה נפרדת עבור כל שנה קלנדרית -  

  31.12.2018ועד  01.05.2018לתקופה  תביעה ראשונה

  , לפי העניין.30.04.2019או  28.02.2018ועד  01.01.2019לתקופה  תביעה שניה

  

 ניזוק מענף התיירות או הדבורים רשאי לבחור בין מסלול מחזורים למסלול שכר. 

 

  תביעה במסלול שכר  - חודשים לאחר תום תקופת הפיצויים, קרי 4את התביעה ניתן להגיש עד

. תביעה במסלול מחזורים 30.06.2018ניתן להגיש עד ליום  - ובמסלול מחזורים לענף הדבורים

 .31.08.2018ניתן להגיש עד ליום  - לענף התיירות
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 משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב  תנאי להגשת תביעה בכל אחד מהמסלולים הינו תשלום

 הביטחוני, בתנאים שייקבעו בתקנות.

 

  תקינה, אולם המנהל לא הודיע על החלטתו  ונמצאהכנדרש במלואה  הוגשהבמידה והתביעה

יום מיום הגשת התביעה, אזי עד להשלמת הטיפול בתביעה ישולם לניזוק מקדמה  45בתוך 

 ת.מסכום הפיצויים אשר דרש, זאת בכפוף לתנאים אשר נקבעו בתקנו 50%בשיעור של 

  

  

עקב המצב הביטחוני למעשה, הפיצויים שאושרו הינם לצורך תשלום שכר העבודה לעובדים שנעדרו 

אולמות שמחה, חקלאים, מסעדות -, בענפים כמוואין בהם פיצוי על אובדן רווחים לבעלי העסקים

 ., למעט בענפי התיירות והדבוראותוכו'

  

  -משרדנו ערוך לטפל בהגשת תביעות לפיצויים. בדבר שאלות ומתן סיוע בהגשת תביעות ניתן לפנות ל

  

  hfcpa.co.il meirav@, מייל 5617013-03פקס  ,7947738-03טלפון  –מירב לוי 

  

  

  

  

  רכה,בב

  

  

  הרשקו פרקש ושות',

  רואי חשבון

 4.19חוזר 


