תשלום פיצויים בגין נזק עקיף ליישובי קו העימות
יולי 4102
חוזר מקצועי מספר 3641/
ברצוננו לעדכנכם בנוגע לתקנות אשר צפויות להתפרסם לגבי תשלום נזק עקיף אשר נגרם
בעקבות המלחמה ברצועת עזה.
הפיצויים יינתנו לבעלי עסקים בדרום הארץ ,הממוקמים בין הטווחים  /0 - 0ק"מ מגבול רצועת
עזה לתקופה שבין  8ביולי  401/עד  61באוגוסט  ,401/או עד למועד סיום מבצע "צוק איתן",
לפי המוקדם מביניהם.
נכון להיום ,מתווה הפיצויים אושר ונחתם על ידי שר האוצר יאיר לפיד וכן נדון בוועדת הכספים
בכנסת בתאריך  60ביולי .401/
לאחר אישור סופי של התקנות ופרסומן הרשמי יהיה רשאי כל ניזוק ,שעסקו ממוקם בתוך הטווח
המוכרז ,להגיש תביעה בגין נזק עקיף לקרן הפיצויים ברשות המסים ,באחד מתוך שלושה מסלולים
("ירוקים") ,שנועדו לתת מענה מהיר ,פשוט וישים לעסקים שנפגעו.
בעלי עסקים שבטווח של  7 - 1ק"מ מגבול רצועת עזה ,יוכלו לבחור בין המסלולים הירוקים לבין
ה"מסלול האדום" ,במסגרתו יהיו רשאים לתבוע פיצויים בגין הנזקים העקיפים אותם יוכיחו לגבי
אובדן הרווח ובהתאם לאופי העסק.
יודגש ,כי תנאי להגשת תביעה בכל אחד מהמסלולים הינו תשלום משכורת לעובדים ,שנעדרו
בשל המצב הביטחוני ,בתנאים שייקבעו בתקנות ובכפוף להוראות פיקוד העורף בדבר סגירת
מוסדות חינוך.
יצוין ,בהמשך לפגישתנו בלשכת שר האוצר ביום  42ביולי  401/הודיע משרד האוצר:
" אתמול אחרי הערכת מצב שערכנו במשרד האוצר ,החלטנו שלמרות שהוראות פיקוד העורף ליישובים
הנמצאים בטווח  7 - 0קילומטר להתנהל כרגיל כי הם ממוגנים ,הישובים האלו יהיו זכאים למתווה
פיצויים כפי שהיה במבצע ב"עמוד ענן" כאשר לא היו ממוגנים .התקנות שעברו בוועדה כוללות את
השינוי".

המסלולים הירוקים ( בדומה למסלולים הירוקים אשר היו נהוגים במבצע "עופרת יצוקה" ו"עמוד ענן")
הינם מסלול שכר ,מסלול מחזורים ומסלול הוצאות.
כמו כן ,ישנם שני מסלולים לענפי התיירות והחקלאות אשר אמורים לתת מענה בהתאם לאופי הענף.
סך הפיצויים במסלולים לענפים הייחודיים לא יעלה על  3מיליון ש"ח לניזוק.
יש לציין ,כי עוסקים בענף החקלאות יוכלו להגיש את התביעה כבר בימים הקרובים ,מכיוון
שנוסחת הפיצוי תלויה בפעילות בשנים האחרונות ,ואינה תלויה בהיקפי הפעילות ב.401/-
רשות המסים הודיעה ,כי מגישי התביעות יקבלו מקדמות על סך  01%מהפיצויים שקיבלו במבצע
עמוד ענן ,בטרם יתבררו התביעות .כמו כן ,יגובשו פתרונות לתשלום מקדמות גם לעסקים חדשים
ולעסקים בדרום שלא הגישו בקשה בעקבות מבצע "עמוד ענן".
בנוסף לתקנות אלו תוקם קרן סיוע למילואימניקים בצו  8שיש להם עסק שנפגע ואינם זכאים לפיצוי
ממס רכוש וכן ,הוקם מסלול ייעודי בקרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה בסך
 011מיליון ש"ח לבנקים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לסטפני פינקלשטיין ,בטלפון,06-368486/ :
stephanie@mbtcpa.co.il
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