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 2021  יוני  

 , לציבור לקוחותינו

הנדון :פחת מואץ לציוד ששימש בעסק שניזוק ממעשה  אלימות הנובע מהסכסוך  

 הישראלי-ערבי בחודש מאי 2021

 כללי:  

לעדכנכם לציוד  2021ביוני    10ביום  כי    ברצוני  מואץ  )פחת  הכנסה  תקנות מס  פורסמו   ,

מהסכסוך   הנובע  אלימות  ממעשה  שניזוק  בעסק  מאי  -הישראלי ששימש  בחודש  ערבי 

  )"התקנות"(. 2021-()הוראת שעה(, התשפ"א2021

 עיקרי התקנות:  

ש  • נזק  בעד  לפיצוי  שזכאי  בתקופה  נישום  אלימות  מעשה  עקב  נכס  של  לגופו  נגרם 

בעסק    [1] הקובעת פעילות  להפסקת  גרם  שהנזק  ובלבד  רכוש,  מס  תקנות  לפי 

של   ויותר,    7לתקופה  ציודימים  רשאי    הנכס חלף    [2] שרכש  יהא  הנזק,  לו  שנגרם 

ציוד פחת מואץ בשיעור של   בעד אותו  כל הפחת שיינתן    ,100%לבקש  ובלבד שסך 

 חירו המקורי.  לציוד לא יעלה על מ 

 

(עד    2021במאי    10)התקופה שמיום כ"ח באייר התשפ"א      -"התקופה הקובעת" [1]

 (. 2021במאי  21) בסיוון התשפ"א  'יום י

 

מכונות, מיתקנים, רהיטים ורכוש  לחוק מס רכוש )  35סעיף  הגדרתו בציוד כ  -  ציוד  [ 2]

פי   על  ברישום  חייב  או  רשום  רכב  לעסק,  ציוד  לשמש  מיועדים  או  המשמשים  אחר 

פקודת התעבורה, כלי שיט וכלי טיס, בריכות מים המיועדות בעיקרן לשחייה ומבנים  

 קיימו בו שלושת אלה:  ובלבד שהתארעיים( 

   בדצמבר  31וסיומה ביום  2021במאי    10תחילה ביום וא בתקופה המיום רכישתו הא. 

     2021 . 

 הוא החל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך שישה חודשים מיום רכישתו;   ב. 

 הוא מופעל בישראל;   ג. 

  



 

 

 מיליון ₪.   1הסכום הכולל של רכישת הציוד שבגינו נתבע הפחת המואץ לא יעלה על   •

 : ום באחת מאלהתקנות אלה לא יחולו על ציוד שרכש הניש •

 לפקודה, רכישה שחלו עליה    85רכישה מקרוב, רכישה בלא תמורה, רכישה לפי סעיף        

ה         חלק  המואץ,    לפקודה.   2הוראות  הפחת  בעדו  שנתבע  לאחר  לקרוב  ציוד  נמכר   אם 

 ציוד בידי הרוכש יהיה אפס.  בתוך ארבע שנים מיום רכישתו, המחיר המקורי של ה      

 

   לחצו כאן -תקנות לנוחיותכםמצ"ב 

 

 

 

 יעוץ ספציפי. בל זה מבלי לק ש בתוכן חוזרן לעשות שימוחוזר זה הנו למידע בלבד. אי

 

 בברכה, 

 הרשקו פרקש ושות'                                    

 רואי חשבון

 23.21וזר ח
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