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 נשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים במבזקים אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. 
  .6091113-03או לפקס  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03ניתן ליצור קשר בטלפון 

 מבזקים אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.

 ועדת הכספים אישרה רפורמה במיסוי הכנסת עבודה של ישראלים בחו"ל .א

רפורמה במיסוי הכנסת בדבר רשות המיסים מסרה הודעה לציבור  2018באפריל  10ביום 

 כמפורט להלן: בחו"ל שאושרה על ידי ועדת הכספים של הכנסת עבודה של ישראלים

 

ישרה את התיקון לכללי מס הכנסה, שמשמעותו רפורמה מקיפה ועדת הכספים של הכנסת א

במיסוי הכנסת עבודה של ישראלים בחו"ל. הכללים עוסקים במיסוי עובדים ישראלים 

הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיקים לתקופות ארוכות. קבוצה משמעותית שכללים אלה 

 רים, שליחים וכו'(.חלים עליה הינה עובדי הנציגויות הישראליות בחו"ל, השגרי

 

הכללים בנוסחם עד היום מעניקים הטבות בדרך של ניכוי הוצאות בגין דיור, טיפול רפואי 

וחינוך. כמו כן קובעים הכללים חישוב מס מיוחד )מדרגות מס דולריות(. חישוב המס לפי 

המדרגות הדולריות בכללים, יוצר במרבית המקרים חיוב מס גבוה ביחס לחיוב המס 

ל. מצב זה נוצר לאור השינויים בשער החליפין של הדולר לעומת השקל לאורך השנים, בישרא

ובשל השינויים במיסוי היחיד, שהביאו לירידה בנטל המס על יחידים בישראל. בנוסף לכך, 

 ההבדלים בחישוב המס יוצרים מורכבות ובעיות רבות ביישום החישוב.

 להלן עיקרי התיקון לכללים:

 מס לפי הכללים לחישוב המס הרגיל בישראל:השוואת חישוב ה 

 מדרגות מס.  .1

 נקודות זיכוי.  .2

 .)עדכון סכומי ההוצאות המותרות בניכוי )דיור ושכר לימוד 

 ."ביטול ההוראה המקלה הקובעת שווי רכב מופחת ל"עובד בכיר 

 8-חודשים ל 4-הארכת משך התקופה המינימלית לשהייה בחו"ל בגינה יחולו הכללים מ 

 חודשים.

הכללים החדשים יהיו פשוטים יותר ליישום ויתקנו את העיוותים שנוצרו לאורך השנים 

 בחישוב המס לעובדים שנשלחו לביצוע עבודתם בחו"ל.

 .1/1/2018הכללים החדשים יחולו החל מיום 
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 נשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים במבזקים אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. 
  .6091113-03או לפקס  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03ניתן ליצור קשר בטלפון 

 מבזקים אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.

 זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים .ב

"ל בגין זקיפת שווי פרסמה רשות המסים הנחיה שהוצאה לחשכ 2017באפריל  9ביום 

 הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים:
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 מבזקים אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.

המשך( זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים . ב( 
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 )המשך( זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים . ב
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 מבזקים אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.

ות המיסים בדבר טיפול בחבר קיבוץ הנמצא במעמד של חברות מלאה הנחיות רש .ג
 ומנהל תיק כעצמאי ברשות המיסים
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 מבזקים אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.

הנחיות רשות המיסים בדבר טיפול בחבר קיבוץ הנמצא במעמד של חברות מלאה  . ג
 )המשך( ומנהל תיק כעצמאי ברשות המיסים
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

דיווח נפרד של חברי קיבוץ על הכנסות משוק  –חקלאות  – 5163/18החלטת מיסוי  .ד
 החלטת מיסוי בהסכם –ההון 
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  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן
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דיווח נפרד של חברי קיבוץ על הכנסות משוק  –חקלאות  – 5163/18החלטת מיסוי  . ד
 )המשך( החלטת מיסוי בהסכם –ההון 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים ליםהכלו בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות הםב לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

נ' פקיד השומה למפעלים גדולים ופקיד השומה תל ואח' אור שרה בע"מ  1038/17ע"א  .ה
 3 אביב

 , ניתן פסק דין של בית המשפט העליון. 2018במאי  6בתאריך 

פסק הדין עוסק בשאלה של אופן חישוב רווח ההון הריאלי בחברה משפחתית, ובאפשרות 

 מהפרשי שער החליפין.לניכוי או קיזוז הפסד 

 בית המשפט קבע כי:

בשלב הראשון יש לקבוע מהי הכנסתה החייבת של החברה המשפחתית. בשלב זה שולט 

משטר מס תאגידי. כך, חישוב רווח ההון הריאלי יעשה לפי הגדרת "מדד" הרלוונטית 

ד לחברה. בשלב השני יש לקבוע את חבות המס. בשלב זה עשוי לחול משטר המס של היחי

 תוך בחינה פרטנית של כל מקרה ומקרה ולאור תכליות חקיקת המס הרלוונטית.

לאור כל זאת, המדד הרלוונטי לחישוב רווח ההון הריאלי של החברות המשפחתיות הוא מדד 

 המחירים לצרכן.

בנוסף קובע בית המשפט, כי בגין פיקדונות צמודים למט"ח לא ניתן להכיר בהוצאה או הפסד 

( 13)9שער שליליים, היות ורווח מהפרשי שער הינו פטור ממס לפי הוראות סעיף בגין הפרשי 

 ועל כן לא ניתן לקזז הפסד בגין הפרשים אלו.
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים ליםהכלו בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות הםב לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 ( בע"מ נ' פקיד שומה חולון2005בזק ישיר הדפסות איכות ) 16-03-40932מ "ע .ו

ין עוסק ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו. פסק הד 2018במרץ  11בתאריך 

בשאלה של זקיפת שווי שימוש ברכב לעובדים, זקיפת הוצאות דלק וביכוי ממס בגין עבודה 

 במשמרות.

 בית המשפט המחוזי קבע כי:

  לגבי שאלת זקיפת שווי שימוש ברכב לעובדים-  

היות והמערערת לא הוכיחה כי ערכה בדיקות על מנת לוודא שלא נעשה שימוש פרטי 

ה סגור בסופי שבוע, לא הוצב שומר בפתח החניון, לא הותקן ברכביה, החניון לא הי

איתורן ברכבים, המערערת לא ביצעה רישום הולם של יעדי הנסיעות ומטרתן. ולאור כל 

זאת עולה מהתמונה המצטיירת כי המערערת אפשרה לעובדיה לעשות שימוש ברכביה 

 גין שימוש זה.שלא לצורך פעילותה בלבד ועל כן היא נדרשת לנכות מס במקור ב

  לגבי שאלת זקיפת הוצאות דלק- 

המערערת לא הביאה ראיות לכך שהוצאות הדלק הוצאו כולן בייצור הכנסתה העסקית 

כי מדובר בהוצאות פרטיות של העובדים. ולכן על  יבולא הפריכה את טענת המש

 המערערת היה לזקוף שווי דלק לעובדים.

 ות לגבי שאלת זיכוי ממס בגין עבודה במשמר- 

המערערת לא הייתה רשאית להעניק למנהליה את ההטבה במס בגין עבודה במשמרות, 

המנהלים לא הדפיסו כרטיס נוכחות, לא הוכח כי עבדו במשמרות שניה ושלישית, לא 

הוכח כי פעילותם הייתה פעילות ייצורית או כזו שנועדה לשרת פעילות ייצורית. ולכן 

את הטבת הזיכוי ממס בגין עבודה במשמרות  המערערת לא הייתה רשאית לתת להם

 ומשנתנה את ההטבה היא מחוייבת לזקוף בגינה שכר עבודה ולנכות ממנה מס במקור.
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 מדריך בנושא ועדה רפואית ופטור ממס לנכים או עיוורים –מס הכנסה  .ז

רשות המיסים פרסמה מדריך בנושא ועדה רפואית ופטור ממס לנכים או עיוורים כמפורט 

 :להלן
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים ליםהכלו בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות הםב לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

המשך( מדריך בנושא ועדה רפואית ופטור ממס לנכים או עיוורים –מס הכנסה  . ז( 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים ליםהכלו בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות הםב לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

המשך( מדריך בנושא ועדה רפואית ופטור ממס לנכים או עיוורים –מס הכנסה  . ז( 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים ליםהכלו בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות הםב לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 ביטוח רשות של חפצים ביתיים בפני נזקי מלחמה .ח

רשות המיסים פרסמה מידע בדבר ביטוח רשות של חפצים ביתיים בפני נזקי מלחמה כמפורט 

 להלן:

 ביטוח רשות של חפצים ביתיים בפני נזקי מלחמה
 

חוק מס רכוש וקרן פיצויים והתקנות הנלוות, מבוטחים חפציו של כל תושב, המצויים בדירת מגוריו בפני נזקי על פי 

 מלחמה.

 חפצי הבית מסווגים לפי קבוצות: רהיטים, ביגוד, מכשירי חשמל ואלקטרוניקה, וחפצי בית אחרים.

 כמפורט להלן: עד תיקרה -חפצי הבית הנ"ל, מכוסים ללא תשלום פרמיה מצידו של התושב 

 סוגי חפצים ביתיים
 ליחיד 
 1.1.18מיום 

לזוג נשוי או להורה 
 יחיד 
 1.1.18מיום 

 לכל ילד 
 ( 18)עד גיל 

 1.1.18מיום 

למבוגר הגר עם זוג 
 או עם יחיד 

 1.1.18מיום 

 7,086 4,845 23,967 13,859 רהיטים

 5,960 1,788 11,922 5,960 בגדים

מכשירי חשמל 

 ואלקטרוניקה

24,961 30,256 507 3,971 

 3,928 1,964 21,426 8,928 חפץ ביתי אחר

 
 החוק אינו מכסה חפצי אומנות, תכשיטים, עתיקות ומזומנים.

תושב המעוניין לבטח את חפציו הביתיים בערך הגבוה מהערך הנקוב בתקנות, רשאי לפנות למשרדים המפורטים 
תיים", לערוך חישוב השווי הנוסף של נכסיו שברצונו לבטח למלא טופס "הצהרה לצורך ביטוח חפצים בי  מטה,

 ש"ח. 892,778 מהשווי הנוסף. השווי הנוסף לא יעלה, בסך הכל על 0.3%ולשלם פרמיה בשיעור של 

 את הטפסים ניתן לקבל במשרדי מיסוי מקרקעין בטבריה, חיפה, ירושלים, תל אביב ומס הכנסה אשקלון.
 -ר התשלום המאשר תשלום הפרמיה. את התשלום ניתן לבצע בבנק הדואר לטופס ההצהרה יש לצרף את שוב

 במזומן בלבד לזכות החשבון המופיע על גבי הטופס.

 הביטוח ייכנס לתוקפו לאחר תשלום הפרמיה ואישור קבלת ההצהרה.

 בדצמבר באותה שנה. 31הביטוח תקף מיום התשלום עד 

ולשלם את הפרמיה בגינו )שימו לב כי יש להוריד את התוסף הנדרש לדפדפן לצורך טופס הצהרה מקוון ניתן למלא 
 כניסה לטופס(.

 לבד.את סכום הפרמיה יש לשלם באמצעות השובר המצורף לטופס וזאת בבנק הדואר במזומן ב

 את טפסי ההצהרה ניתן לקבל באחד מהמקומות הבאים:
 אשקלון. 1 עוז רח' –משרד פקיד שומה אשקלון 

 תל אביב. 125דרך מנחם בגין  –משרד מיסוי מקרקעין תל אביב 
 (2טבריה )קומה  23אלדחיף  –משרד מיסוי מקרקעין טבריה 
 (6חיפה )קומה  15ים -פל –משרד מיסוי מקרקעין חיפה 

 (3ירושלים )קומה  66כנפי נשרים  –משרד מיסוי מקרקעין ירושלים 

 :סיוע במילוי טופס ההצהרה ניתן לקבל באמצעות פניה למייל
MOSHERO@mh.shaam.gov.il  .)יש לציין שם ומספר טלפון להתקשרות( 

 דגשים:
 ום הפרמיה. הביטוח יכנס לתוקפו לאחר תשל

 יש לשמור את הטופס לצורך הצגתו במקרה הצורך.
 באותה שנה. 31/12הביטוח תקף מיום התשלום ועד 

 הביטוח אינו חל על חפצי אומנות, תכשיטים, עתיקות ומזומנים.
 לא מן הנמנע כי תיערך בדיקת התאמה בין החפצים שדווחו בטופס לבין קיומם בפועל.

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il
http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=propertytax%40taxes.gov.il
mailto:MOSHERO@mh.shaam.gov.il
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים ליםהכלו בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות הםב לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 ע בפעולות מלחמהמדריך לאזרחים שרכושם נפג .ט

 

 אזרחים יקרים

במקרה שרכושכם נפגע בפעולות מלחמה או איבה. המדינה  ,המידע המובא במדריך זה נועד לסייע לכם
חוק, על נזק שנגרם לכם כתוצאה מפעולה כזו, וזאת על מנת להשיב  לקחה על עצמה לפצות אתכם, על פי

 .ככל שניתן את המצב לקדמותו מהר

 .זכויותיכם ויותיכם ומובהר לכם כיצד עליכם לפעול לשם מיצויבמדריך מפורטות זכ

 הגשת תביעה בעת מלחמה

הפיצויים )מס רכוש( ברשות  סמוך לזמן האירוע, מיד כשמתאפשר על ידי כוחות הביטחון, מגיעים אנשי קרן
ים עוברים בין הדירות/ העסקים / המשרד המסים לאזור הניזוק בלוויית שמאים ומהנדסים. הצוותים

 .להגיש תביעה  ומנחים אותם כיצד  שנפגעו, מסבירים לניזוקים מהן הזכויות שלהם

מגוריהם/עסקיהם ולהגיש תביעה,  כמו כן, יכולים הניזוקים לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין הקרובים למקום
 .כפי שיפורט להלן

  הגשת תביעה בעת פעולת איבה/פיגוע

בקבוק תבערה  ,ן: נזק שמקורו בזריקת אבנים, ירי מנשק קלכגו  בעת קרות נזק בפעולת איבה/פיגוע
להגיע לאחד ממשרדי מיסוי  וכדומה, ואם אנשי קרן הפיצויים )מס רכוש( לא מגיעים לשטח, על הניזוקים

הנזק שנגרם לרכוש הינו עקב פעולות  מקרקעין ומס הכנסה המפורטים מטה עם אישור משטרה המאשר כי
לאופי הנזק )רכב, מבנה וכו'(. פקיד מיסוי  רף את המסמכים הר"מ בהתאםאיבה/פיגוע, בנוסף יש לצ

 .נזק ויפנה אתכם לגורם המתאים לצורך המשך טיפול מקרקעין או מס הכנסה יפתח תביעה בגין אותו

 הגשת תביעה מקוונת

 באמצעות יישום אינטרנטי, הזמין במחשבים, בטלפונים סלולריים מקוונת לנזק ישיר תביעה ניתן להגיש
  .ובאפליקציית הרשות

קלה ונוחה ויש  היישום כולל סרטון הדרכה המציג את תהליך מילוי התביעה והגשתה. הגשת התביעה היא
פרטי/עסקי( וכן לפרט את פרטי  (למלא נתונים כגון: סוג התביעה )רכב/חקלאות ועוד( וסוג הנזק הישיר

לאישורה הסופי ושליחתה לרשות. עם שליחת  הנזק והניזוק. ניתן לשמור כטיוטה את נתוני התביעה עד
   .לברר באמצעותו את התקדמות הטיפול בתביעה התביעה המקוונת מתקבל מספר תביעה, וניתן

 

 מועדים להגשת תביעה
 
   מיום קרות הנזקהודעה על נזק יש להגיש בתוך שבועיים. 
  תביעה לפיצויים יש להגיש בתוך שלושה חודשים מיום קרות הנזק. 

 

 נזקי מבנה
 

השמאות תסייע לקביעת  .עובדי קרן הפיצויים )מס רכוש( בסיוע אנשי מקצוע יבקרו אצלכם ויערכו שמאות
ם יכולים לבחור בחירתכם. הניזוקי הפיצויים הכספיים על מנת לשקם את הנזק בסיוע בעלי מקצוע, על פי

 הפועלות מטעם קרן הפיצויים בין שיקום עצמי לבין שיקום ע"י חברות משקמות

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il
https://www.misim.gov.il/smPapaInternet/frmOpenMiniLogin.aspx
https://www.misim.gov.il/smPapaInternet/frmOpenMiniLogin.aspx
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים ליםהכלו בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות הםב לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

המשך( מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה . ט( 

 

  נזקים לחפצי בית בדירות מגורים

חפצי בית" וגודל המשפחה, " שנפגעו משולמים, בהתאם לתקנות , לפי מחירון של סוגי  פיצויים בגין חפצי בית
כסף מזומן והמחאות, תכשיטים וחפצי   בגין עד לתקרות כמפורט להלן. בכל מקרה, אין זכאות לפיצויים

 .אומנות שנפגעו באירוע

 סוגי חפצים ביתיים
 ליחיד 

 1.1.18החל מיום 

ג נשוי או לזו
 להורה יחיד 

 1.1.18החל מיום 

 לכל ילד 
 ( 18)עד גיל 

 1.1.18החל מיום 

למבוגר הגר עם 
 זוג או עם יחיד 

 1.1.18החל מיום 

 7,086 4,845 23,967 13,859 רהיטים

 5,960 1,788 11,922 5,960 בגדים

 3,971 507 30,256 24,961 מכשירי חשמל ואלקטרוניקה

 3,928 1,964 21,426 8,928 חפץ ביתי אחר

 
 

מלחמה" ניתן להרחיב  לידיעתכם, כמצוין במדריך קרן פיצויים: "ביטוח רשות של חפצים ביתיים בפני נזקי
באמצעות מילוי "טופס הצהרה מקוון"  את כיסוי הביטוח של "חפצי בית" באמצעות תשלום פרמיה סמלית

הבית שנפגעו ייקבע בהתאם  שווי הפיצויים בגין חפצי www.taxes.gov.ilבאתר רשות המסים בישראל
שווי הפיצויים יהא  -החפץ אינו ניתן לתיקון  (לשווי התיקון. במקרה שלדעת מנהל קרן הפיצויים )מס רכוש

 .במקומו בהתאם לשוויו של חפץ ביתי דומה חדש

  נזקים לכלי רכב

אומדן הנזק ויופנו מידית  ולת איבה יפנו לעובדי קרן הפיצויים במקום, לצורךבעלי כלי רכב שניזוקו בפע
הפיצויים )מס רכוש( יאשר את התיקון לפני  לתיקון הנזק בכל מוסך שייבחרו ובתנאי שהשמאי מטעם קרן

 .ביצועו
  : לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים בעת הפנייה לקרן הפיצויים יש

 רישיון רכב  

 (.וחתימת חוקר וקצין משטרה  טרה )הכולל : מספר הרכבאישור מש 

  (.ייפוי כח )אם מגיש התביעה אינו בעל הרכב 

 (.הסכם ליסינג )אם הרכב בבעלות ליסינג לטווח ארוך 

 (.הסכם שכירות )לבעלי מוניות 

  (.תביעה יש צורך לצרף אישור חברת הביטוח על העדר₪  10,000אישור מחברת ביטוח )תיקון מעל 

  על ניהול חשבון בנק על שם הניזוק  לום שיק / אישור מהבנקצי  

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il
http://www.taxes.gov.il/
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

המשך( מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה . ט( 

 

  נזקים לעסק

עסקי שנפגע הנו, על פי חוק, בהתאם לשווי השוק של הציוד  לציוד פיצויים בגין הנזקים  :ציוד ומלאי בעסקים
לקונה מרצון בשוק החופשי במצבו לפני הפגיעה(. עליכם להוכיח את בעלותכם על  )שווי ממוכר מרצון

 .שנפגעה התכולה

ללא מע"מ( לאחר שצירפתם הוכחות כי ע )לגבי מלאי, הנכם זכאים לפיצויים בהתאם לשווי עלות המלאי שנפג
  .י היה בבעלותכםהמלא

   :הפיצויים, יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים בעת הפנייה לקרן

 רשימת הציוד/המלאי שנפגע. 

 דוחות מלאי  ,דוחות כספיים או מסמכים המעידים כי הציוד/המלאי בבעלותכם )חשבוניות רכישה
 .(מאושרים על ידי רו"ח וכיו"ב

 אישורי מס הכנסה על ניכוי מס במקור 

 על ניהול חשבון בנק על שם הניזוק  ילום שיק / אישור מהבנקצ . 

  .מסמך שיידרש בהתאם לצורך יש להעביר לשמאים המועסקים על ידינו את התביעה והמסמכים הנדרשים. וכן כל

 עוברי אורח שנקלעו לפעולת איבה

הפיצויים )מס רכוש(  רןאם נקלעתם לפעולת איבה וחפצים אישיים שהיו עמכם נפגעו, עליכם לפנות לאנשי ק
המפורטים מטה, יחד עם אישור משטרה  הנמצאים בשטח ו/או לאחד ממשרדי מיסוי מקרקעין ומס הכנסה

השתדלו להציג את החפצים שנפגעו על מנת שניתן  .המאשר כי הנזק שנגרם לרכוש הינו עקב פעולות איבה
 .יהיה לבצע הערכה לנזק שנגרם

  חשוב לדעת

תיאום מוקדם עם שמאי קרן  לאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק/בבית מגורים, ללאאין לפנות ציוד, מ
 .מזומן, המחאות, יצירות אמנות ועתיקות שנפגעו באירוע אין זכאות לפיצויים בגין כסף.הפיצויים ברשות המסים

 לבירורים ולפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

 אקלטרוני דואר פקס טלפון ימים ושעות קבלה כתובת מוקד

 אשקלון 1עוז  אשקלון
 2-קומה 

 12:00עד  08:30ד' -ב' ו
 15:30עד  14:00ד' 

08-6623300 08-6610923 benidr@taxes.gov.il 

 ת"א 125דרך מנחם בגין  תל אביב
 16קומה 

 א',ב',ד',ה' 
 13:00עד  08:30

03-7633224 076-8091068 eyalo@taxes.gov.il 

 חיפה 15ים -פל חיפה
 6קומה 

 13:00עד  08:30ד' -ב' ו
 15:30עד  14:00

04-8630402 
04-8630403 

076-8090775 
076-8093283 

haifaph@taxes.gov.il 

 טבריה 23אלחדיף  טבריה
 2קומה 

 13:00עד  08:30ד' -ב' ו
 15:30עד  14:00

04-6714005 
04-6714006 

076-8090820 DoritHA@taxes.gov.il 

 שליםירו 66כנפי נשרים  ירושלים
 3קומה 

 א',ב',ד',ה' 
 13:00עד  08:30

02-5656400 076-8090762 masmak@taxes.gov.il 

 
נוהל שנקבעו. בכל מקרה  יודגש כי הדברים המובאים במדריך זה אינם באים במקום הוראות החוק או הוראות

 .ק בלבדקובעות הוראות החו  החוק, של סתירה או אי התאמה בין האמור במדריך זה לבין הוראות
 .בעריכת קרן הפיצויים )מס רכוש( והיחידה לדוברות והסברה, רשות המסים
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