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ברצוננו לעדכנכם בדבר אישורן של תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק מלחמה
ונזק עקיף( )הוראת שעה( ,תשע"ב .2012-התקנות קובעות ,זכאות לפיצויים בגין היעדרות בעל
עסק )שפעל ביישובים בדרום הארץ המופיעים בתקנות( ועובדו )בתנאי שקיבל שכר בעד תקופת
ההיעדרות( ,לצורך השגחה על ילדו של בעל העסק/העובד ,בתקופה שבין ה  11-במרץ  2012ועד
ה  15-במרץ .2012
יום היעדרות בשל המצב הביטחוני ייחשב כיום שבו עובד נעדר מעבודתו אצל נבעל העסק או יום
שבו עובד עצמאי נעדר מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו לצורך השגחה על ילדו עקב סגירת
המוסד הלימודי שבו לומד ילדו  -ואין במקום העבודה של העובד או בן זוגו מסגרת נאותה
להשגחה על הילד.
יודגש ,כי נישום המתגורר באזור שהוכרז כאזור ספר ערב התקופה ,האמורה לעיל ,רשאי לבחור
בין פיצוי לפי תקנות אלה לבין פיצוי לפי התקנות העיקריות )תקנות מס רכוש ופיצויים()תשלום
פיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף( ,תשל"ג.1973-
להלן עיקרי התקנות:
•

הזכאים לקבלת פיצוי
o

o

•

קיבוץ  -בגין תשלומי שכר עבודה ,ששולמו לעובד שאינו חבר קיבוץ ובגין חברי הקיבוץ
העוסקים בתחומים יצרניים בלבד.
בעל עסק  -בענפי התעשייה ,המסחר ,השירותים ,החקלאות והתיירות.

סכום הפיצוי
 oקיבוץ  -יפוצה בגין עובדיו השכירים )שאינם חברי קיבוץ( ,בענפי התעשייה ,המסחר,
השירותים ,החקלאות והתיירות.
בנוסף ,יפוצה הקיבוץ גם בגין עבודת חברי הקיבוץ ,בסכום של  280ש"ח ליום עבודה,
כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות של חברי הקיבוץ ,שנעדרו ממקום עבודתם בקיבוץ
בשל המצב הביטחוני.
יודגש כי הפיצוי בגין השכר ששולם יינתן אך ורק לחברי קיבוץ העוסקים בענפי הקיבוץ
היצרניים בלבד.
o
o

בעבור כל עובד שבגינו נתבע הפיצוי יתקבל סכום מרבי של  280ש"ח ליום עבודה.
בגין עובד העובד משרה חלקית  -יתקבל פיצוי בחלק יחסי המקביל לחלקיות שעות
עבודתו.

ניתן להצטרף לרשימת התפוצה האלקטרונית באמצעות כתובת הדוא"ל britinfo@brit.org.il -
לחדשות ועדכונים נוספים גלשו לאתר הבית שלנו www.brit.org.il

יצוין ,כי הפיצוי שיתקבל מהווה הכנסה חייבת במס ועל הנישום לדווח עליו בדוח השנתי
המתייחס לשנת הגשת הפיצוי.
כמו כן ,מסכום הפיצוי שיתקבל ינוכה מס במקור בשיעור של  .20%על נישום הסבור ,כי
הינו זכאי לפטור או פטור חלקי מניכוי מס במקור לוודא את זכאותו באתר האינטרנט של
רשות המסים לפני הגשת התביעה.
•

אופן הגשת התביעה:
o
o

o

ניתן להגיש תביעה במשך שלושה חודשים החל מיום ה  14-ביוני .2012
התביעה תוגש על גבי טופס רשמי ) ,(7116-3אותו ניתן למצוא באתר רשות המסים ,או
במשרדנו.
לטופס התביעה יצורפו:
•

המחאה מקורית מבוטלת מחשבון בנק על שמו של הניזוק ,אליו מבקש הניזוק
שיועבר הפיצוי.

•

רשימה מרכזת של העובדים שנעדרו בצירוף חתימתם.

•

תצהירי היעדרות חתומים של העובדים בגינם נתבע הפיצוי.

•

צילום דוח ניכויים )טופס  (102אחרון כפי שהוגש לרשות המסים ,בגין תקופת
הפיצוי.

לקבלת מידע נוסף ועזרה בעריכת התביעה ניתן לפנות אל סטפני פינקלשטיין:
בטלפון03-6382834 :
נייד052-5364433 :
03-6382815
פקס:
stpehanie@mbt.org.il

