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 2018 -חוק צמצום השימוש במזומן התשע"ח  .א

-אושר בקריאה שניה ושלישית החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח 2018במרץ  12ביום 

. מטרת החוק להגביל עסקאות בסכומים גבוהים הנעשות במזומן ולהפחית את השימוש 2018

 ים". בשיקים "פתוחים" או "מוסב

ומי שיפר את הוראותיו צפוי לעיצומים כספיים ואף  2019בינואר  1החוק יכנס לתוקף ביום 

 .לקנס ומאסר

 בסכומים ובשיקים במזומן תשלום של וקבלה מתן על ומגבלות איסורים מחיל החוק

(, ר”מלכ לרבות, עסקיו במהלך הפעולה את שמבצע מי, )עוסק בין הבחנה תוך בחוק הקבועים

 .עסק במסגרת שלא הכלכלית הפעולה את מבצע, דהיינו, עוסק ינושא למי

 :כדלקמן" במזומן תשלום" מגדיר החוק

 :אלה מבין הנמוך סכום למעט, העניין לפי, במזומן הניתן או המשולם סכום –" במזומן תשלום"

 מסכום או התרומה מסכום, המתנה מסכום, העסקה ממחיר 10% של בשיעור סכום (1)

 ;ענייןה לפי, ההלוואה

₪,  50,000 או ש"ח 11,000) העניין לפי, הראשונה לתוספת( 2) או( 1) בפרט הנקוב הסכום (2)

 .(בהתאמה

 :לדוגמא

  ש"ח. 4,000-מ יותר לא במזומן לשלם ניתן ח"ש 40,000 שמחירו מוצר של מעוסק רכישהב

 .ש"ח 11,000-מ יותר לא במזומן לשלם ניתן ח"ש 300,000 שמחירו מוצר של מעוסק ברכישה

 הגבלות על תשלומים במזומן: (א)

 לא יתן ולא יקבל תשלום במזומן בעבור עסקה במסגרת עסקו, אם מחיר  עוסק

 ש"ח. 11,000העסקה עולה על 

 לא יתן ולא יקבל תשלום במזומן בעבור עסקה, אם מחיר העסקה  אדם שאינו עוסק

 ש"ח. 50,000עולה על 

 מסגרת עסקו )ועוסק לא יקבל לא יתן לעוסק תשלום במזומן בעבור עסקה ב תייר

 ש"ח. 55,000תשלום במזומן בעבור עסקה במסגרת עסקו( אם מחיר העסקה עולה על 

 לא יקבל במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח, סכום במזומן  עורך דין או רואה חשבון

 ש"ח, לפי העניין, לכל שירות עסקי 50,000ש"ח או  11,000העולה על סכום של 

 (.2000-' לחוק איסור הלבנת הון, התש"סב8כהגדרתו בסעיף )

  אם כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואהולא יקבל תשלום במזומן  אדםלא יתן ,

ש"ח, הוראות אלו לא  11,000סכום שכר העבודה, התרומה, או ההלוואה עולה על 

 יחולו לגבי הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח.

  ש"ח. 50,000אם סכום המתנה עולה על , כמתנהולא יקבל תשלום במזומן  אדםלא יתן 

ההוראות הנ"ל לא יחולו על תשלום במזומן בין קרובי משפחה )כפי שהוגדרו בחוק(, 

 שר ידי על שייקבעו המדינה רשויות ידי על יחולו וכן לאלמעט לעניין שכר עבודה 

 ;בצו האוצר
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המשך( 2018 -חוק צמצום השימוש במזומן התשע"ח  . א( 

 הגבלות על שימוש בשיקים והיסבם: (ב)

  ולא יקבל, במסגרת עסקו, תשלום בשיק בעבור עסקה או כשכר  עוסקלא יתן

בשיק  שם העוסק/בלי ששם מקבל התשלוםעבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, 

 לפי הענין.  נקוב כנפרע או כנסב

  ש"ח, בעבור  5,000ולא יקבל, תשלום בשיק העולה על  אדם שאינו עוסקלא יתן

, בלי ששם מקבל התשלום/ עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה

 לפי הענין. שמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב,

 ים לא יסב אדם שיק ולא יקבל שיק מוסב מבלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקוב

 בשיק.

 אכיפת החוק וסנקציות (ג)

 שנועדו שונות הוראות קובע וכן ואכיפה פיקוח סמכויות המיסים לרשות מעניק החוק

 בו. הקבועות החובות אכיפת את לאפשר

 מי על שיוטלו וקנסות עוסקים על שיוטלו כספיים עיצומים של שיעורים קובע החוק

 וזאת, מכוחן הקבועות לותוההגב החוק הוראות הופרו שבהם במקרים עוסק שאינו

 . ההפרה לשווי בהתאם

 שיעור העיצומים הכספיים מהתשלום במזומן, תשלום בשיק/ שיק מוסב יהיו  כדלקמן:

 ; 15% של שיעור - ש"ח 25,000 עד הוא השיק או התשלום אם (1)

 ; 20% של שיעור - ש"ח 50,000 ועד ש"ח 25,000 מעל הוא השיק או התשלום אם (2)

 .30%של  שיעור - חדשים שקלים 50,000 מעל הוא קהשי או התשלום אם (3)

 להתחמק בניסיון שבוצע מרמה מעשה של פלילית עבירה קובע החוק, כן כמו

 .מאסר שנות שלוש שדינה, בחוק הקבועים מהאיסורים

 הוראות שונות  (ד)

 או תשלום שילם שבאמצעותו התשלום אמצעי את לתעד עוסקים על חובה קובע החוק

 בהצהרה לכלול במקרקעין זכויות שרוכש מי כל על חובה טילמ וכן תקבול קיבל

 ניתנה שבו התשלום אמצעי לעניין פרטים מקרקעין מיסוי לחוק 73 סעיף לפי המוגשת

 התמורה.

החוק קובע, כי שר האוצר יכול להקטין את הסכומים לשימוש במזומן ובשיקים החל 

ד בנק ישראל ובאישור ועדת )בכפוף להסכמות שר המשפטים ונגי 2020בינואר  1מיום 

ש"ח,  50,000ש"ח, ובמקום  6,000-ש"ח, הסכום יופחת ל 11,000חוקה(, כך שבמקום 

  ש"ח )למעט לעניין קניית כלי רכב(. 15,000החוק יופחת לסכום של 

( עסקאות תשלום 2022בינואר  1שנים  )עד ליום  3בנוסף, החוק מחריג לתקופה של 

ושבי המועצה הפלסטינית שאינם אזרחים ישראליים וכן במזומן לתושבי האזור או ת

על אזרח ישראלי הנותן או המקבל תשלום במזומן לתושבי האזור או לתושבי שטח 

 המועצה הפלסטינית שאינם אזרחים ישראליים.
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 הודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס .ב

רסמה, הודעה בדבר דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות ביוני רשות המיסים פ 14ביום 

 חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס, כמפורט להלן:

 פרסמה הרשות רשימת עמדות חייבות בדיווח בנושא מע"מ ומכס.  2017בחודש דצמבר 

על פי הוראות חוק מע"מ והוראות פקודת המכס, על העוסק/מוסד כספי/יבואן וכו' )להלן: 

יום  60לדווח על נקיטת עמדה שונה מהעמדות שפורסמו על ידי הרשות תוך  "המדווחים"(,

, יוגש דיווח עד ליום 2017מתום שנת המס, כלומר בגין עמדות כאמור שננקטו בשנת המס 

1.3.18. 

פרסמה הרשות הודעה על דחיית מועד הגשת הדיווח עד  29.1.18 –בתאריך י"ג שבט תשע"ח 

למס  2017או עד למועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס  1.7.18 –ליום י"ח בתמוז תשע"ח 

 הכנסה, לפי המוקדם מבניהם.

במענה לפניות רבות שהתקבלו למתן ארכה נוספת, הוחלט לאפשר דחייה נוספת ואחרונה 

או עד למועד הגשת הדוח השנתי  2.10.18 –להגשת דיווח כאמור עד ליום כ"ג תשרי תשע"ט 

 פי המוקדם מבניהם.למס הכנסה, ל 2017לשנת המס 
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 היטל עובדים זרים ונקודות זיכוי .ג

חברת מלון  8378/17 ישרוטל בע"מ נ' פקיד שומה אילת ואח' דנ"א 8496/17דנ"א  .1.ג

 אורכידאה בע"מ נ' פקיד שומה אילת

הוזכר פסק דין שניתן בעליון. פסק הדין עסק באיחוד  2017ספטמבר  לחודש יוזלטרנב
ל פסיקות בתי המשפט המחוזיים, אשר עסקו בתחולת של מספר ערעורים שהוגשו ע

ההיטל על מעסיקיהם של עובדים זרים שהם מסתננים המחזיקים ברישיון זמני בהתאם 
( לחוק הכניסה לישראל. בנוסף, עסקו הערעורים בסוגיית זכאותם של 5)א()2לסעיף 

המיסים  המסתננים לנקודות זיכוי. כאמור, קיבל בית המשפט העליון את עמדת רשות
 לפיה, יש לשלם היטל העסקת עובדים זרים גם במקרים בהם מועסקים מסתננים.

לעניין נקודות הזיכוי, הסכימה רשות המיסים לאפשר מתן נקודות זיכוי למסתננים עד 

 . לאחר הוכחת מספר תנאים.2014לשנת 

בית  בעקבות פסיקת בית המשפט העליון, הוגשו שתי בקשות לדיון נוסף בפסק דינו של
 ניתנה החלטה של בית המשפט העליון. 2018במאי  31ובתאריך  המשפט

 –בית המשפט העליון קבע כי 

דין הבקשות לדיון נוסף להידחות. כפי שנפסק לא אחת, הליך הדיון הנוסף הוא הליך 
חריג, השמור לאותם מקרים שבהם נפסקה הלכה העומדת, בסתירה להלכה קודמת של 

שמפאת חשיבותה, קשיותה או חידושה, ראוי לקיים בה דיון בית המשפט העליון או 
 נוסף.

במקרה דנן, ספק אם קביעותיו של בית המשפט עולות כדי הלכה העונה על התנאים 
האמורים. פסק הדין אך יישם את ההלכות הנוהגות בשיטתנו המשפטית באשר 

ן תחילה את לפרשנות חקיקה ועל כן אין לומר כי נקבעה בו "הלכה". בית המשפט בח

לשון החוק ולאחר מכן הוסיף וקבע כי פרשנות המדינה לפיה מעסיקיהם של עובדים 
מסתננים חייבים בתשלום ההיטל כמעסיקי עובדים זרים אחרים, עולה בקנה אחד הן 

 עם התכלית הסובייקטיבית של החוק והן עם תכליתו האובייקטיבית.

 מתווה הקלות לבעלי חוב בגין העסקת מסתננים .2.ג

, כי גיבשה מתווה הקלות לבעלי עסקים החייבים 5.11.17שות המיסים פרסמה ביום ר
בהיטל העסקת עובדים זרים שהם מסתננים בגין שומות עבר. זאת לאור פסק דינו של 
בית המשפט העליון, שעניינו חיוב בהיטל על העסקת עובדים זרים מסתננים, בו קיבל 

, כי על רשות המיסים לשקול התחשבות בית המשפט הנכבד את עמדת המדינה וציין
 בהטלת קנסות וריביות על המעסיקים.

מהריבית שנצברה  50%ההקלות במסגרת המתווה כוללות ביטול מלוא הקנסות, ביטול 
תשלומים שווים, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לתקופת הפריסה.  36-ופריסת החוב ל

-ת השומות והחובות עד לתאריך הההקלות מיועדות אך ורק עבור מעסיקים שיסדירו א
כמו כן, על המעסיקים להתחייב על  .31.5.18לת ההסדר הוארכה ליום וותח 30.01.2018

דיווח ותשלום ההיטל באופן שוטף ולאי מתן נקודות זיכוי למסתננים לגבי כל השנים 
 הרלוונטיות בהתאם לתנאים שנקבעו.

ים לאשר את ההקלות ופריסת בהתאם למתווה, פקידי השומה וסגניהם יהיו מוסמכ
התשלומים לחובות מס, במקרה והחובות הינם בגין היטל העסקת מסתננים ו/או בגין 

 נקודות זיכוי למסתננים בהתאם לתנאים שנקבעו.
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המשך( היטל עובדים זרים ונקודות זיכוי . ג( 

.המשך( מתווה הקלות לבעלי חוב בגין העסקת מסתננים . 2ג( 

 רשות המיסים פרסמה מתווה נוסף רצ"ב: 15.5.18ביום 

 
 המסים רשות למנהל משנה

 :אל

 השומה פקידי

 'נ 'ואח סעד שלמה 4946/16 א"ע ד"בעקבות פס חובות והסדרת ניכויים שומות עריכת – זרים עובדים העסקת יטלה :הנדון

  'ואח אשקלון שומה פקיד

 'ואח סעד שלמה 4946/16 א"במסגרת ע העליון המשפט בבית דין פסק ניתן 12.9.2017 ביום ,שבסימוכין במכתב שצוין כפי

 על כי וקבע המסים רשות עמדת את המשפט בית קיבל בפסק הדין הדין"( )"פסק ן:ואח' )להל אשקלון שומה פקיד 'נ

  .מסתננים שהם זרים עובדים בגין זרים העסקת עובדים היטל לשלם המעסיקים

 נ מ"בע ישרוטל  8496/17א "דנ הדין פסק בעניין נוסף דיון לקיים עתירה העליון המשפט לבית הוגשה 31.10.2017 ביום

 הנוסף"(. להלן: "הדיון(ילת א שומה פקיד

 דברי ולאור זה בנושא השומות רבים בעקבות עסקים נקלעו אליו הכלכלי הקושי את המעלות המסים רשות לידי שהגיעו פניות לאור

 נוספות חלופות לאפשר החלטנו ,המעסיקים על וריביות קנסות בהטלת לשקול התחשבות המסים רשות על כי העליון המשפט בית

  .מיידי באופן מהחוב מהותי חלק תשלום בצד בריבית נוספות הקלות כוללות אלו חלופות .חובלהסדרת ה

 :להן והתנאים החוב להסדרת הנוספות החלופות פירוט להלן

 ,הפתוחות המס שנות בכל ,הסוגיה בגין החוב מלוא הסדרת לרבות שבסימוכין במכתב המפורטות הדרישות בכל שעומד נישום

 :הבאות תלהקלו זכאי יהיה

 .הקנסות מלוא ביטול .1

 .הריבית על ויתור . 2

 :הבאים לתנאים בהתאם תשלומים פריסת . 3

  : 2017המס בשנת ₪ מיליון  5עד של מחזור עם לעסקים מסלול

 .מיידי תשלום  15%

 .ריבית ללא תשלומים 36 ל פריסה  80%

 .ריבית ללא 37 ה התשלום  5%
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המשך( היטל עובדים זרים ונקודות זיכוי . ג( 

.המשך( מתווה הקלות לבעלי חוב בגין העסקת מסתננים . 2ג( 

  : 2017המס בשנת ₪ מיליון  20עד של מחזור עם לעסקים מסלול

 .מיידי תשלום  30%

 .ריבית ללא תשלומים 36 -ל פריסה 65% 

 .ריבית ללא 37 ה התשלום  5%

 :כללי מסלול

 .מיידי תשלום  45%

 .ריבית ללא תשלומים 36 ל פריסה  50%

 .ריבית ללא 37 ה התשלום  5%

 דרישת בשל ,ד"פסה בעקבות ,למעסיקים שישולמו מס להחזרי שיתווסף הריבית סכום קיזוז לאחר יהא בריבית הוויתור סכום

 .ההיטל בגין עבודה שכר הוצאות

 .לעיל האמור למתווה בהתאם התשלומים את שיסדיר למי רק יינתן מריבית שהפטור יצוין

 ההסדר תחולת

 . 31/7/2018 ליום עד בנושא חובותיהם את שיסדירו מעסיקים על יחול ההסדר

 .זה למועד עד יהיה הראשון התשלום עדמו

 עד האחד – שווים בשני תשלומים המיידי התשלום את להסדיר יוכלו ₪ מיליון 20 עד של מחזור עם עסקים ,האמור אף על

  30/8/2018. עד והשני 31/7/2018
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 "סלסלות יום טוב" נ' מנהל מס ערך מוסף רמלה -חיים יפה  16-06-61537ע"מ  .ד

לוד. פסק הדין עוסק -ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי מרכז 2018 במאי 21בתאריך 

בשאלה האם מכירת פירות וירקות במארזים מעוצבים חייבת במס ערך מוסף בשיעור אפס 

 או בשיעור מס מלא.

 בית המשפט המחוזי פסק:

מכירת מארזים המורכבים מפירות, חלקם חתוכים ו/או מקולפים, וחלקם שלמים, כאשר 

ות מסודרים בצורה דקורטיבית וזאת בשונה מאופן מכירתם של הפירות בשגרה אינה הפיר

( לחוק, שמחיל מס ערך בשיעור אפס על מכירת 13)א()30חוסה תחת הפטור הקבוע בסעיף 

פירות וירקות מסוגים שקבע שר האוצר, שלא נעשה בהם כל עיבוד, לענין זה לא יראו כעיבוד 

, החסנה וקירור. אלא מדובר בפעולות המהוות "עיבוד" באשר ניקוי, בירור, אריזה, הבחלה

הן משנות באופן מהותי את המוצר הבסיסי והופכות אותו למוצר אחר. בסופו של יום, 

 "השלם גדול מסכום חלקיו", הן מבחינת מחירו והן מבחינת אופיו.

 כך גם בנוגע למארז ירקות.
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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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 נ' טי.גי.די. הובלות בע"מ 3תל אביב  –מנהל מס ערך מוסף  10071/16ע"א  .ה

ניתן פסק דין של בית המשפט העליון. פסק הדין עוסק בשאלה האם  2018במאי  9בתאריך 

חשבוניות שהוצאו שלא כדין שוללות לחלוטין את האפשרות לנכות מס תשומות על בסיס 

 אותן חשבוניות או שניתן לנכות מס תשומות בגין העסקאות האמתיות שבוצעו.

 עליון קבע כי:בית המשפט ה

"פיצול חשבונית מס שהוצאה שלא כדין, וניכוי מס תשומות בגינה, מעורר קושי בשני 

לשון החוק והמדיניות הרצויה. במישור הראשון נראה כי לשון החוק אינה  –מישורים 

מאפשרת לנכות מס תשומות הכלול בחשבונית שהוצאה שלא כדין. במישור השני, הכרה 

חשבונית שהוצאה שלא כדין, עשויה לעורר קשיים מעשיים רבים בנוגע  באפשרות כזו לפיצול 

לאומדן המרכיבים בחשבונית המשקפים עסקאות אמת, אל מול ההיבטים הפיקטיביים של 

 החשבונית.

כמו כן, מעבר לקושי המעשי בפיצול חשבונית המס, ישנו גם היבט של הכוונת התנהגות 

כלל לפיו ניתן לפצל חשבונית שהוצאה שלא כדין העוסקים בנוגע לגביית מס ערך מוסף. 

ולנכות מס תשומות בגין העסקאות שנעשו בפועל, מעודד מעשי מרמה מאחר שהנזק שייגרם 

במקרה שתתגלה התרמית קטן יותר. ויובהר, אין המדובר בעונש אלא בהרתעה בפני ביצוע 

 ונית.מקבל החשב –מעשי מרמה, ובהטלת האחריות על המונע הייעיל ביותר 

לנוכח האמור, הערעור התקבל כך שמס תשומות בגין החשבוניות שהוצאו שלא כדין, לא 

 יותר בניכוי.
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א לחוק מע"מ 11מחיר העסקה לפי סעיף  –מס ערך מוסף  – 1716/18החלטת מיסוי  .ו
 החלטת מיוסי שאינה בהסכם –במקרה בו הטובין המיובאים פטורים ממע"מ 
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

א לחוק מע"מ 11מחיר העסקה לפי סעיף  –מס ערך מוסף  – 1716/18החלטת מיסוי  . ו
 החלטת מיוסי שאינה בהסכם –במקרה בו הטובין המיובאים פטורים ממע"מ 

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

א לחוק מע"מ 11מחיר העסקה לפי סעיף  –מס ערך מוסף  – 1716/18טת מיסוי החל . ו
 החלטת מיוסי שאינה בהסכם –במקרה בו הטובין המיובאים פטורים ממע"מ 

 )המשך(
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 מיסוי בהסכם החלטת –הנפקת הודעת חיוב  –מס ערך מוסף  – 9685/18החלטת מיסוי  .ז

 

 החטיבה המקצועית

 :העובדות

 פי על שלא הנחות ,טעויות ,מחיר מהפרשי, היתר בין ,הנובעים ביתר חיובים בגין חיוב הודעת לספקיה מוציאה חברה .1

 .הספקים ידי על שהוצאו המס בחשבוניות ביטוי קיבלו לא אשר )": "ההפרשיםלהלן' )וכדו ההסכם

 וקבלת טובין רכישת בגין וההוצאות הספקים יתרת את להעמיד מנת על החברה ידי על מוצאות החיוב הודעות .2

 .עימם שסוכם כפי המחיר על ,השירותים

 הכלול מ"המע סכום בגובה בדוחותיה שדרשה התשומות מס את החברה מקטינה ,החיוב הודעת הנפקת עם .3

 ."("התקנות ןלהל) 1985 –התשל"ו  מוסף ערך מס לתקנות24 בתקנה כאמור ,לספקים שנמסרו החיוב בהודעות

  .החיוב הודעת בגובה לחברה זיכוי הודעת להוצאת אסמכתא עבורו ומהווה לספק נשלחת החיוב הודעת .4

 :הבקשה

 ,לעיל כאמור ההפרשים בגין ,לתקנות 24 בתקנה כאמור ,לספקיה חיוב הודעות להנפיק רשאית תהא החברה כי אישורנו

 .ידה על שנוכה התשומות מס להקטנת החברה יביד אסמכתא תהווה אשר

 תמצית הסדר המס ותנאיו

 1973 - ג"התשל( חשבונות פנקסי ניהול(סה הכנ מס הוראות מתחולת החיוב הודעת נגרעה 2004 מינואר החל .1

 אשר עוסקלכן ,(פנקסים ניהול הוראותחשבונות( התשל"ו )להלן:  פנקסי ניהול( מוסף ערך מס תקנות עם משולב

 באמצעות זאת יעשה ,ספרים ניהול להוראות 'א 23 לסעיף בהתאם אותה לתקן ומבקש בעבר חשבונית וציאה

 . חיוב הודעת באמצעות ולא העניין לפי ,זיכוי הודעת או מס חשבונית

: להלן) השירות מקבל או הטובין קונה י"ע תשומות מס הקטנת שעניינה ,לתקנות 24 תקנה הוראות ,זאת עם .2

( ממיסים והנחות פטורים) אילת חופשי סחר אזור)א( לתקנות 11סעיף  והוראות חיוב הודעת שהוציא ("הקונה"

 .1985-ו"התשמ

 נותרו ,חיוב הודעת שמוציא אחר לעוסק מעוסק טובין החזרת "( שעניינואילת חופשי סחר אזור"תקנות  –)להלן 

 .בתוקפם

 מהווה היא ואין בלבד הקונה של בידיו תשומות מס להקטנת אאסמכת מהווה "חיוב הודעת" כי היא עמדתנו, לפיכך .3

 בדרך ורק אך עסקאותיו סך את להקטין רשאי הספק שכן (המוכר( הספק בידי העסקאות מס להקטנת סמכתאא

 .פנקסים ניהול להוראות א 23 בתקנה לקבוע ובהתאם
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החלטת מיסוי  –הנפקת הודעת חיוב  –מס ערך מוסף  – 9685/18החלטת מיסוי  . ז
 )המשך( בהסכם

 רשאית תהא החברה ,פנקסים ניהול הוראות מתחולת נגרעה חיוב שהודעת העובדה אף ועל לעיל האמור לאור .4

 :שלהלן הפרטים את שתכלול "חיוב הודעת" שהוא פנים תיעוד להנפיק

 מס חוק לפי ,מוסף ערך מס לצורך כעוסק הרישום מספר". חיוב הודעתכותרת " ,מענו, המורשה העוסק שם  (1)

 ;בדפוס הכל, 1985 –"ו תשל ,מוסף ערך

 ;תאריך (2)

 ;הלקוח שם (3)

 ;החיוב תעודת מתייחסת שאליהן החשבוניות של ותאריכיהן מספריהן (4)

 ;המס חשבונית סכום לשינוי הסיבה (5)

 ;מוסף ערך מס ללא החיוב סכום (6)

 עליהן המס ששיעורי עסקאות חיוב הודעת כללה", מוסף ערך מס" המלים בציון ושיעורו מוסף ערך מס סכום (7)

 ;עסקאות של סוג כל בנפרד יצוין ,שונים

 ;מוסף ערך מס כולל ,החיוב סכום (8)

 ;עוקבים מספרים בסדרת ימוספרו חיוב הודעות (9)

 מס את בהתאם והקטין לעיל בהסדר 3 בסעיף שנקבע באופן חיוב הודעות הוציא עוסק בו במצב כי ר,בהיו .5

 ,החיוב הודעת חלף  )הספק( המוכר ידי על לו הונפקה אשר זיכוי הודעת קיבל יותר מאוחר ובמועד, התשומות

 הזיכוי שהודעות ובלבד ,הזיכוי הודעת מקבלת כתוצאה תשומות מס של נוספת הקטנה לבצע יידרש לא העוסק

 הזיכוי הודעות בין ההתאמה בדבר ומעקב בדיקה שתאפשר בדרך העוסק של החשבונות בספרי וירשמו יתויקו

 .ידו על שהוצאו החיוב להודעות העוסק בידי שהתקבלו

 .בלבד בתמצית הובאו ועמדתנו הסוגיה .6

 או האזוריים המשרדים ,המיסים רשות הנהלת י"ע בעבר שניתנו מקצועיות עמדות פרסומה מיום מבטלת זו החלטה .7

 .אחרת בהן ונקבע במידה אחר גורם
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בקשה לחשבונית מס מרכזת בגין שירותים  –מס ערך מוסף  – 6369/18החלטת מיסוי  .ח
 החלטת מיסוי בהסכם –ונכסים בלתי מוחשיים המיובאים מתושב חוץ 

 :העובדות .1

 חוק"  :להלן) 1975 – ו"התשל, מוסף ערך מס חוק פי על" עוסק"כ ומהרש ,ישראל תושבת ,פרטית חברה א.

 .ה(בהתאמ "החברה"ו "מ"מע

 שלישיים וצדדים קשורות חברות גם ביניהם ,חוץ תושבי מספקים החברה רוכשת, פעילותה במסגרת ב.

 שירותי, כנותבתו לשימוש רישיונות כגון, שונים מוחשיים בלתי ונכסים שירותים "(,הזרים הספקים"- להלן(

 שירותי ,שונים מקצועיים שירותים ,החברה משתמשת בהן לתוכנות בקשר תחזוקה שירותי ,ופיתוח מחקר

 והנכסים השירותים: "להלן) ועוד רגולציה שירותי ,תקשורת שירותי ,משפטיים שירותים,  HUBשירותי ,מטה

 "(.מוחשיים הבלתי

 :הבקשה .2

 אותו במהלך הזרים לספקים שתשולם התמורה בגין לחודש אחת רכזתמ עצמית מס חשבונית להוצאת אישורנו

 .לעיל כאמור השירותים ויבוא מוחשיים הבלתי הנכסים יבוא בשל חודש

 :ותנאיו ההסדר תמצית .3

 את קובעות לתקנותד 6ותקנה "( התקנות" –)להלן  1976 – ו"התשל מוסף ערך מס לתקנות ג 6 תקנה  .א

 .שירותים יבוא ובשל מוחשיים בלתי נכסים איבו בשל במס הדיווח אופן

 )א(ג 6 בתקנה כאמור המוסמך הסוחר ידי על נגבה אינו המס כאשר ,כאמור הייבוא בשל הדיווח מנגנון  .ב

 :הבא באופן לתקנות )ד(ג 6 בתקנה נקבע, לתקנות

 היבוא על חוידוו"( עצמית חשבונית" -להלן) שמו על ערוכה חשבונית יוציא עוסק הוא המייבא אם .1

 .ח"הדו הגשת עם המגיע המס את וישלם עסקאותיו בשל לתקנות 23 תקנה לפי להגיש שעליו ח"בדו

 )א(א 15 בתקנה כאמור – אקראי עסקת על לדווח שיש באופן היבוא על ידווח עוסק אינו המייבא אם .2

 .ח"הדו תהגש עם המגיע המס את וישלם 1976 -ו"התשל )רישום( מוסף ערך מס לתקנות)ב( -ו

 תשלומים של רב מספר בשל חלה לתקנות ד-6ו ג 6לתקנה בהתאם הדיווח חובת כי ,העובדה בשל  .ג

 להוציא רשאית תהא החברה כי לאשר הרינו ,רבים לספקים בחודשו חודש מידי החברה ידי על המשולמים

 בשל חודש תואו במהלך הזרים לספקים שתשולם התמורה בגין לחודש אחת מרכזת עצמית מס חשבונית

 בהתקיים וזאת "(המרכזת העצמית המס חשבונית" -להלן) השירותים ויבוא מוחשיים הבלתי הנכסים יבוא

 :להלן המפורטים התנאים כל

 פי על מרכזת עצמית מס חשבונית: "המשפט בולטת בצורה יצוין המרכזת העצמית המס בחשבונית .1

 ". 6369/18מספר מיסוי החלטת פי ועל המיסים מרשות הקלה

 הבלתי הנכסים ייבוא או/ו השירותים ייבוא בשל לחודש אחת תוצא המרכזת העצמית המס חשבונית .2

 .חודש באותו שולמה שתמורתם מוחשיים

 .החודש אותו בגין מ"למע המוגש התקופתי בדיווח תיכלל המרכזת העצמית המס חשבונית .3

 : שלהלן הפרטים נפרדת ובשורה רתמסוד בצורה יפורטו המרכזת העצמית המס בחשבונית  .4

 התאריך. 

 ומענו הספק שם. 

  באמצעות נעשו והתשלומים ככל ,הסליקה עמלת לרבות חודש אותו במהלך ששולםסכום 

 .סליקה חברת

 השירות תיאור או/ו מוחשי הבלתי הנכס תיאור. 

 רההחב בהם שנשאה התשלומים על המעידה אסמכתא תצורף המרכזת העצמית המס לחשבונית .5

 .היבוא עם בקשר
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מס מרכזת בגין שירותים בקשה לחשבונית  –מס ערך מוסף  – 6369/18החלטת מיסוי  . ח
 )המשך( החלטת מיסוי בהסכם –ונכסים בלתי מוחשיים המיובאים מתושב חוץ 

 העצמית המס חשבונית על בהסתמך תשומות מס לניכוי אישור להוות כדי לעיל באמור אין כי ,בהרמו  .ד

 41 -ו 38 בסעיפים הקבועים לתנאים בכפוף יהיה ותשלום תשלום כל לגבי התשומות מס ניכוי .המרכזת

 .דין לכל ובכפוף לחוק

  לעניין בישראל פעילות או עסקים אין הזרים לספקים כי קביעה זה באישור אין כי ,מובהר כן כמו  .ה

 .מ"מע לחוק 60 סעיף לפי נציג מינוי ולעניין מ"מע לחוק)ג( 30 -ו  -1  סעיף

 מוסדל "ש קיומו לעניין הזרים הספקים של מעמדם את לקבוע כדי זה באישור האמור אין כי ,מובהר בנוסף  .ו

 .הכנסה מס קודתפ להוראות בהתאם העברה מחירי לעניין קביעה או/ו בישראל "קבע

 יהיה זה אישור .פנקסים ניהול בדבר ההוראות יתר כל של נאות מילוי על שיוקפד בתנאי ניתן זה אישור  .ז

 .המוקדם לפי הכול ,לביטולו עד או שנים לשלוש בתוקף

 לגביהם אשר ובהיקפו העסק באופי שיחול שינוי כל על מ"מע -המקצועית למחלקה לדווח החברה על ,כן כמו

 .ההקלה רהאוש

 כל על ההסדר לתנאי בהתאם לפעול רשאי יהיה לעיל כמתואר ההסדר בתנאי עומד עצמו הרואה עוסק  .ח

 .תנאיו

 .בלבד בתמצית הובאו ועמדתנו הסוגיה  .ט

 המשרדים ,המיסים רשות הנהלת י"ע בעבר שניתנו מקצועיות עמדות פרסומה מיום מבטלת זו החלטה  .י

 .אחרת קבעו והן מידהב ,אחר גורם או האזוריים
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 תמיכה בתכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה בתחומי הגנת הסביבה .ט

רשות החדשנות ומשרד להגנת הסביבה הקימו ופרסמו מסלול התומך בתכניות מחקר ופיתוח 

 ובתכניות הרצה )"פיילוטים"(.

הבקשות המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הגנת הסביבה. על מגישת 

להיות חברה רשומה בישראל ולפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת 

 התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני, כפי שמפורט בחוק החדשנות.

 סכום התמיכה בתכניות המו"פ ובתכניות הרצה:

 מהוצאות המו"פ המאושרות. 20%-50%תמיכה כספית בשיעור של  -

מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתכניות בעלות פוטנציאל  75%תמיכה בשיור חריג  -

 לרמת הגנה יוצאת דופן על הסביבה.

מענק במידה שפעילות המו"פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות  20%תוספת של  -

 לאומית וגם אתר ההרצה שאושר ממוקם באזור עדיפות לאומית.

יצוע תכנית הרצה, ואף אפשרות לתמיכה רגולטורית מצד המשרד להגנת הסביבה בב -

 קבלת התוויה רגולטורית ייחודית עבורו.

 :הקריטריונים להערכת הבקשה

 .רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית 

 .רמת האתגרים במימוש התכנית 

  יכולת החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית

 ומימושה העסקי.

 כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.-כה העסקיפוטנציאל התמי 

 .התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית 

  ,רמת ההגנה על הסביבה שהטכנולוגיה צפויה לאפשר לעומת טכנולוגיה קיימת

 כמכלול. בהתחשב בהשפעות על הסביבה

  תר, התועלת איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לא –איכות תכנית ההרצה

 שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

 .23:59בשעה  4.8.2018תאריך הגשה אחרון 

 תשובות צפויות בסוף חודש נובמבר.

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 152גיליון מס'  2018 יוני

 
 
 

- 17 - 

 . 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

פיצויי מס רכוש בגין נזק עקיף לענף התיירות שנגרם בשל הסלמת המצב הבטחוני  .י
 בצפון ובעוטף עזה

הודעה בדבר פיצויי מס רכוש בגין נזק עקיף לענף  פרסמה רשות המיסים 2018ביוני  10ביום 

 טחוני בצפון ובעוטף עזה, כמפורט להלן:יהתיירות שנגרם בשל הסלמת המצב הב

  :כללי
צעדים חריגים בכוחות האיראניים  , לאחר שזוהו שורה של2018למאי  8-ביום שלישי ה

הודעה חריגה הוציא צה"ל , בסוריה והתגבש החשש להסלמה ביטחונית בגבול הצפון
כך, פורסמו בו ביום הנחיות  בשל.המתייחסת לחידוד הנחיות ההתגוננות במרחב רמת הגולן

  ם.לרשויות המקומיות על פתיחת מקלטימטעם פיקוד העורף 

 
.רמת הגולן נורו רקטות לצפון הארץ ונשמעו אזעקות ברחבי 9/5/18 -בלילה של יום רביעי ה  

הארחה באזור  לביטולי הזמנות בבתי מלון ובבתי הסלמת המצב בגזרה הצפונית הביאה
 -ביום ה ל.כול 2018למאי  12 -ועד ל 2018למאי  10  הצפון במהלך סוף השבוע בין התאריכים

 150 -משמעותי של כ חלה הסלמה ביטחונית באזור דרום הארץ שלוותה בירי 2018למאי  29
ובעקבותיה יצא חיל האוויר   הלעבר יישובי עוטף עז, רקטות ופצמרי"ם, במהלך יממה אחת

 . לגל תקיפות

 
מסוימות  הנחיית פיקוד העורף ולפיה קיימות הגבלות 29/5/2018בשל כך, פורסמה ביום 

.ביישובי עוטף עזה, בהתייחס להתקהלויות והתכנסויות, לימודים ועבודה חקלאית   
פיצויים()נזק  הנהלת רשות המסים החליטה בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום

כהגדרתו  )להלן: "התקנות"(, כי ניזוק מיישוב ספר1973-מלחמה ונזק עקיף(, התשל"ג
המצטברים  בתקנות, שעיסוקו בענף המלונאות ויחידות אירוח, יהא זכאי בכפוף לתנאים

המתייחסים , הבאים לתבוע פיצויים בשל נזק עקיף בגין ביטולי הזמנות, באזור צפון הארץ
ביישובי עוטף עזה  כולל וביטולי הזמנות 12/5/2018ועד  10/5/2018בתאריכים לסוף השבוע 

  ל.כול 2/6/2018ועד  29/5/2018יכים המתייחסים לתאר

 
  :להלן התנאים

 הניזוק הינו עוסק שעיסוקו בענף המלונאות ויחידות אירוח ומקום עסקו בישוב ספר .1

 . כהגדרתו בתקנות

-לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 35יף העסק נמצא בישוב ספר כהגדרתו בסע .2
1961. 

 הישוב בו נמצא העסק כלול בהנחיה לפתיחת מקלטים ברשויות רמת הגולן מיום .3
, שהוצאו מטעם פיקוד 10/5/2018ובמדיניות התגוננות לאוכלוסייה מיום  8/5/2018

צא העסק ומצוי בטווח האזעקות ונפילת הרקטות שארעו ולחילופין היישוב בו נמ, העורף
מצ"ב   29/5/2018ברשימת יישובי עוטף עזה בהתאם להנחיות פיקוד העורף מיום  כלול

לפתיחת מקלטים ברשויות רמת הגולן וכן מדיניות התגוננות לאוכלוסייה  הנחייה
כנספח ג' להודעה  29/5/2018להודעה זו וכן הנחיית פיקוד העורף מיום  'ב -כנספחים א' ו

 .זו

חדרי  של חדרי מלון ו/או  8/5/2018ולי הזמנות קיימות, החל מיום הנזק נגרם בשל ביט .4
או   שלעיל, 3אירוח ו/או בתי מרגוע ו/או פנסיון בהתייחס ליישובי הצפון כאמור בסעיף 

והביטולים , שלעיל 3בסעיף   בשל ביטולי הזמנות קיימות ביישובי עוטף עזה, כאמור
להמצאת אסמכתאות  ני ובכפוףלמצב הביטחו מקשר סיבתי ישיר נגרמו כתוצאה

.להתקיימות תנאי זה   

 המתייחסים לסוף השבוע שחל  הפיצויים יינתנו אך ורק בגין ביטולים באזור הצפון .5
 )כולל( וביטולים ביישובי עוטף עזה 2018במאי  12ועד  2018במאי  10בתאריכים 

  .כולל 2/6/2018ועד  29/5/2018המתייחסים לתאריכים 

 
,ים שצוינו לעיל הינם תנאים מצטברים וכי על הטוען לנזקיובהר כי, התנא כאמור, לעמוד  

  .בכל אחד מתנאים אלו
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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

פיצויי מס רכוש בגין נזק עקיף לענף התיירות שנגרם בשל הסלמת המצב הבטחוני  . י
 )המשך( בצפון ובעוטף עזה

  :הגשת בקשה לפיצויים

 יש להוריד את טפסי התביעה מאתר האינטרנט של רשות המיסים.
NezekAkif@taxes.gov.il לפנות באמצעות פנייה לדואר האלקטרוניגם ניתן  לשם קבלת  
  ס.הטופ

  :באיםלכל תביעה יש לצרף את המסמכים ה
  ש.כנדר ממולא וחתום את הטופס יש להגיש -טופס תביעה בגין נזק עקיף  

 באשר לסיבת הביטול  העתק מההזמנות שבוטלו ואסמכתאות   

 לשנת  אופן חישוב הנזק הנטען הכולל התייחסות להוצאה הנחסכת. דו"ח רווח והפסד
 .י()לענף הרלוונט 2017

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

 אם התביעה מוגשת באמצעות אדם אחר שאינו הניזוק )כגון רו"ח, עו"ד, יועץ מס( אשר 
  .אינו רשום כמייצג הניזוק במרשמי רשות המסים, יש לצרף ייפוי כח חתום

NezekAkif@taxes.gov.il את התביעות ניתן להגיש באמצעות דוא"ל מס  או באחד ממוקדי 
 :רכוש ומשרדי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין שלהלן

  טבריה 23פקיד שומה טבריה : רחוב אלחדיף.  
  רמת גן 38( ברחוב בן גוריון 6פקיד שומה גוש דן: בית נח מנחמי )קומה.   
  ומת הכניסה למשרדי הממשלה,עין בקדלפק המודי –תל אביב: בניין קריית הממשלה 

  ., תל אביב125מנחם בגין  דרך
  1פקיד שומה אשקלון: העוז. 

יועבר , )יובהר כי, תשלום פיצויים בשל הנזק העקיף )לאחר הפחתות בגין ניכוי מס במקור
 לחשבון הבנק המצוין בטופס התביעה ועל פי ההמחאה שצורפה לתביעה. יודגש כי רשות

ל צורה שהיא לנזק שייגרם בגין תשלום שביצעה לחשבון בנק המסים אינה אחראית בכ
  ה.של הניזוק כפי שצוין בטופס התביעעל שמו  הרשום
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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

פיצויי מס רכוש בגין נזק עקיף לענף התיירות שנגרם בשל הסלמת המצב הבטחוני  . י
 )המשך( זהבצפון ובעוטף ע

 נספח א' 
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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

פיצויי מס רכוש בגין נזק עקיף לענף התיירות שנגרם בשל הסלמת המצב הבטחוני  . י
 )המשך( בצפון ובעוטף עזה

 נספח ב' 
 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 152גיליון מס'  2018 יוני

 
 
 

- 21 - 

 . 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

פיצויי מס רכוש בגין נזק עקיף לענף התיירות שנגרם בשל הסלמת המצב הבטחוני  . י
 )המשך( בצפון ובעוטף עזה

 )המשך(נספח ב' 
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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

פיצויי מס רכוש בגין נזק עקיף לענף התיירות שנגרם בשל הסלמת המצב הבטחוני  . י
 )המשך( ון ובעוטף עזהבצפ

 )המשך(נספח ב' 
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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

פיצויי מס רכוש בגין נזק עקיף לענף התיירות שנגרם בשל הסלמת המצב הבטחוני  . י
 )המשך( בצפון ובעוטף עזה

 )המשך(נספח ב' 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 152גיליון מס'  2018 יוני

 
 
 

- 24 - 

 . 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

פיצויי מס רכוש בגין נזק עקיף לענף התיירות שנגרם בשל הסלמת המצב הבטחוני  . י
 )המשך( בצפון ובעוטף עזה

 )המשך(נספח ב' 
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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

הבטחוני פיצויי מס רכוש בגין נזק עקיף לענף התיירות שנגרם בשל הסלמת המצב  . י
 )המשך( בצפון ובעוטף עזה

 נספח ג'
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