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 להלן" (ענן עמוד "מבצע סיום לאחר גם, ישראל במדינת ומתיחויות מלחמה בעיתות לנהוג בהתאם

 באזורי העסקים פיצוי לגבי שעה תקנות יפרסמו סיםהמ ורשות האוצר משרד כי,  צפוי")הפיצוי תקופת"
  ).עזה רצועת עם ולהגב מקו מ"ק 40 (העימות

 של השוטפת העסקית לפעילות אלא לרכוש ישיר נזק שאינו נזק משקף אשר, עקיף נזק עבור יינתן הפיצוי
 או לספק יכולת חוסר בעקבות הפסדים או נכחו לא אשר לעובדים משכורות תשלום, הלדוגמ (העסק
  ).סחורה לייצר

, להזכירכם. הפיצוי למסלולי מוגדרות נוסחאות יפרסמו המסים ורשות האוצר משרד, הנראה ככל
  :כדלקמן היו הפיצוי מסלולי" יצוקה עופרת "במלחמת

 היעדרותו למרות לעובד שולם אשר ,העבודה שכר על החזר משקף זה מסלול - העבודה שכר מסלול •
  . מראש קבוע שיעור בתוספת, הביטחוני המצב בגין

  .הפיצוי לתקופת, ההשוואה קופתת מחזורי של השוואה המאפשר מסלול - מחזורים מסלול •
 נגרם אשר ,התפעולי ההפסד בגין פיצוי לקבלת תביעה בקשת להגיש יוכל המעסיק - הוצאות מסלול •

  . הביטחוני המצב עקב הפיצוי בתקופת לעסק
 תקופת בגין פיצוי קיבל התיירות בתחום עלפ אשר עסק, למשל. העסק לאופי תייחסה הפיצוי, בנוסף

 נוסחאות לפי הפיצוי את חישב חקלאי עסק. המלחמה לתקופת העוקבים חודשים שני בגין וכן המלחמה
  .החקלאית לפעילות ספציפיות

 ביתר לבחון יש על כן, פרטיים מעסקים שונים פיצוי חוקי קיימים מורכבים ועסקים לקיבוצים כי, יודגש
  .התביעה הגשת אופן את זהירות

 קלים ושינויים ניואנסים ויכלול, הנוכחיים לפיצויים סיסב יהווה" יצוקה עופרת "מתווה, הנראה פיכ
  .הנוכחית התקופה לאופי הנוגעים

 פיצויים תביעות להגיש רשאים ,עזה רצועת מגבול מ"ק 7 של בטווח נמצאים אשר ישובים כי ,לזכור יש
 שימוש ללא עקיף נזק בגין תביעה הגשת מאפשר אשר" חופשי "מסלול הינו זה מסלול, אדום במסלול גם

  .העסקים בעלי יספקו אשר ,להוכחות בהתאם הנזק תביעת אלא, מראש מוגדרת בנוסחה

 הן. העסק עם המיטיב במסלול ולבחור המוצעים המסלולים כל את לבחון יש, התביעה הגשת לפני
 בניתוח תעסוק אשר, המסים לרשות כי לזכור יש. הנזק הוכחת יכולת מבחינת והן, הפיצוי מבחינת
  . ספציפי באופן עסק כל ולבחון נתון כל לדרוש האפשרות את יש ,לפיצוי הבקשה דחיית וא ואישור

  

 בחינת, המסים לרשות הפיצויים תביעות בהגשת שנים מזה עוסק אשר ,מקצועי צוות יועצים במבט
 במידה. מלא באופן המסים רשות עם דברותיוהה ההגשה תהליך ביצוע, המוצעים המסלולים כדאיות
  .הערר בוועדות המס רשויות מול התובעים בייצוג מתמחה משרדנו -  ונדרש

  

  :ל לפנות ניתן נוספות שאלות בדבר
  il.org.mbt@Stephanie: במייל או 5364433-052  נייד,6382834-03 טלפון, פינקלשטיין סטפני

  

  המלחמה בתקופת עקיף נזק בגין פיצויים ביעתת לקראת
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