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 4102 אוגוסט    
 56402פר חוזר מקצועי מס 

 מס תקנות את אישרה הכנסת של הכספים ועדת כי, לעדכנכם ברצוננו, 51402 לחוזרנו בהמשך

 . 4102-ד"תשע, (שעה הוראת( )פיצויים תשלום( )עקיף ונזק מלחמה נזקי) פיצויים וקרן רכוש

 שם ששרר, הבטחוני המצב בשל שנפגעו, הדרום מאזור עסקים בעלי פיצוי היא התקנות מטרת

 המוקדם - המבצע לסיום עד או 4102 באוגוסט 10-יום הל ועד 4102 ביולי 8-ה מיום החל

 . מביניהם

  .הפיצוי ומנגנון התביעה הגשת לאופן הנחיות המסים רשות תפרסם אוגוסט חודש במהלך

 המפה פי על, עזה מרצועת מ"ק 21 עד של בטווח הנמצאים עסקים על תחולנה אלו תקנות

 .בתקנות לקבוע ובהתאם העורף פיקוד ידי על שפורסמה

, שכר מסלול :העוסק בחירת פי על חלופיים מסלולים בשלושה יבוצע" ירוק"ה הפיצוי מנגנון

" יצוקה עופרת"ב נהוג היה אשר החישוב לאופן בהתאם) הוצאות מסלול או מחזורים מסלול

 והתיירות המלונאות לענף תינתן וכן, החקלאות לענף ירוק מסלול יתווסף, בנוסף"(. ענן עמוד"ו

 (.ספציפיים לתנאים בהתאם) ואוקטובר ספטמבר החודשים עבור גם פיצוי לתבוע אפשרות

 :הפיצוי למסלולי עיקריים דגשים להלן

 מ"ק 7 עד נמצא שעסקם עוסקים .לעובדים שכר תשלום הינו התביעות להגשת תנאי  

 למרות, בעקבות המצב הביטחוני הגיעו שלא העובדים כל רעבו פיצוי יקבלו עזה מרצועת

 . העורף פיקוד הכרזות

 בילדים טיפול לצורך נעדרו אשר עובדים בגין לפיצוי זכאים מ"ק 21 - 7 של בטווח עוסקים

 .02 גיל עד

 מהרצועה מ"ק 41 - 7 של במרחק לחקלאים הפיצוי בתנאי שיפור הושג - חקלאות מסלול 

 ישובים מספר הצטרפו מ"ק 7-ה להגדרת, בנוסף(. 21% לעומת 61% של פיצוי מקדם)

 חייל ברור, ניצן שדה, אוהד, אליהו תלמי) זה באזור מוגדרים היו לא כה עד אשר חדשים

 .באשקלון הדרומי התעשייה אזורכן ו( ודורות

 מרצועת מ"ק 21 עד של בטווח הנמצאים לעסקים רק הינו הפיצוי כרגע - תיירות מסלול 

 .הארץ בכלל זה ענף עבור לפיצוי אפשרות הבוחנת מקבילה ועדה קמה זאת עם. עזה

 לעומת) ח"ש מיליון 2-ל יעלה לפיצוי הסף לאוגוסט 06-ה לאחר יימשך והמבצע במידהיצוין, כי 

 (.כעת ח"ש מיליון 1

 עם. זריזה הגשה לאפשר ומטרתה יחסי באופן פשוטה הינה הירוקים במסלולים התביעה הגשת

 הפיצוי וגובה השונים המסלולים שלושת בין השוואה לבצע חובה כי בחשבון לקחת שי, זאת

 בשנה העסק אופי ובחינת כלכליים שיקולים להכניס יש זו להשוואה. אחד מכל המתקבל

. מסלול לשנות אפשרות תהיה לא מסוים במסלול התביעה הגשת לאחר . יודגש, כיהאחרונה

 .אדום במסלול לתביעה האפשרות את בנוסף בחוןל צריכים מ"ק 7 - 1 בטווח עוסקים

 מגובה 81% עד של בסך מקדמות למתן במיידי תפעל המסים רשות, התקנות אישור לאור

 .ואישורה התביעה להגשת עד, וזאת, "ענן עמוד" במבצע עוסק לאותו שניתן ,הפיצוי

 טפסיםה את תפרסם המסים רשות, אז עד. ברשומות פרסומן עם לתוקף ייכנסו התקנות

 .התביעות בהגשת לסייע מנת על טלפוני מוקד ותפתח, וההנחיות

  ,11-5184812 בטלפון:, פינקלשטיין סטפניל לפנות ניתן נוספים לפרטים
tephanie@mbtcpa.co.ils 

 בדרום לעסקים עקיף נזק בגין צויהפי תקנות את אישרה הכספים ועדת
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