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

 יעוץ מקצועי.אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או י  ניוזלטרים

בבידוד בית )הוראת  צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( הוראות למעסיק של עובד .א
 2020 -שעה(, התש"פ 

, הכריז ביום א' 1940( לפקודת בריאות העם, 1) 20שר הבריאות מתוקף סמכותו לפי סעיף 

 2019(, כי המחלה הנגרמת ע"י נגיף הקורונה החדש 27.1.2020בשבט התש"ף )

(NovelCoronavirus 2019-nCoVהיא מחלה מידבקת מסוכנת וכי קיימת בעטיה סכנה ) 

 חמורה לבריאות הציבור.

פרסם מנכ"ל משרד הבריאות הודעה לציבור בדבר הנחיות לפיהן מי ששהה  30.1.2020ביום 

, לא ישהה במקום ציבורי ובכלל זה במקום עבודה במשך תקופת 16.1.2020החל מיום בסין 

 ימים מיום השהייה האחרון בסין. 14 -הדגירה של המחלה 

חלה חובה למסור למעסיקו, בהקדם האפשרי, הודעה על כך  לאור האמור, על עובד בבידוד

המעסיק לא ידרוש ולא יאפשר לו כניסה למקום  .שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הבידוד

 העבודה במהלך תקופת הבידוד, אף אם העובד ביקש זאת.

 עובד שנאלץ להימצא בבידוד עקב חשש שנדבק בנגיף ה"קורונה" ייחשב כמי שנעדר מעבודתו

 .בהתאם לחוק ,עקב מחלה ויהיה זכאי לתשלום דמי מחלה

 .לשר הבריאות הסמכות ליתן צו המורה על הזכאות לתוספת ימי מחלה. צו זה טרם ניתן

ימי מחלה למכסת ימי  14עובד ששהה בבידוד יקבל תוספת של במידה ויינתן צו כאמור, 

, לא תנוכה ממכסת ימי המחלה שצבר עד כה. המשמעות היא שהיעדרותו עקב חובת בידוד

 המחלה שצבר עד כה. 

המעסיק לא יפטר עובד בתקופת הבידוד שנעדר ממקום עבודתו בשל חובת בידוד שחלה עליו, 

 בלבד.

 חובת תשלום דמי ביטוח על הכנסות של חברות משפחתיות .ב

אביב שעסק בחובת -הדין של בית הדין האזורי לעבודה בתל-ניתן פסק 27.1.2020ביום 

תביעות  50 -דמי ביטוח על הכנסות של חברות משפחתיות. מדובר בפס"ד המתייחס ל תשלום

 שהדיון בהן אוחד.

בהתאם להחלטה קיימת חובת תשלום דמי ביטוח לאומי, בגין הכנסות שנתיות של חברה 

משפחתית, כפי שדווחו בשומת המס, זאת אף אם סוג ההכנסה היה פטור מתשלום דמי 

 בר היה בהכנסה בידי יחיד. ביטוח לאומי אילו מדו

בכוונתו של עו"ד ורו"ח שמייצג את מרבית התובעים, להגיש ערעור על פסק הדין לבית הדין 

 הארצי לעבודה.

המוסד לביטוח לאומי מסר, כי הליכי הגבייה של דמי הביטוח בגין חברות משפחתיות 

ת הדין הארצי ימשיכו להיות מוקפאים עד לתום הזמן הקבוע בחוק להגשת הערעור לבי

 לעבודה.
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ברכישת דירת  שיעור מס רכישה -רשות המיסים  - /20192חוזר מיסוי מקרקעין מס'  .ד
מגורים המהווה תחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שבנייתה טרם 

 הסתיימה

 כדלקמן:  ,עודכנה הוראת הביצוע 19.2.20ביום 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
   172גיליון מס'  2020  פברואר

 

 
 
 
 

- 8 - 

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

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

שיעור מס רכישה ברכישת דירת  -רשות המיסים  - 2/2019חוזר מיסוי מקרקעין מס'  . ד
מגורים המהווה תחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שבנייתה טרם 

 )המשך( הסתיימה

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
   172גיליון מס'  2020  פברואר

 

 
 
 
 

- 9 - 

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

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

שיעור מס רכישה ברכישת דירת  -רשות המיסים  - 2/2019חוזר מיסוי מקרקעין מס'  . ד
ה בקבוצת רכישה שבנייתה טרם מגורים המהווה תחליף לדירת מגורים יחיד

 )המשך( הסתיימה

 
 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
   172גיליון מס'  2020  פברואר

 

 
 
 
 

- 10 - 

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

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

שיעור מס רכישה ברכישת דירת  -רשות המיסים  - 2/2019חוזר מיסוי מקרקעין מס'  . ד
מגורים המהווה תחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שבנייתה טרם 

 )המשך( הסתיימה

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
   172גיליון מס'  2020  פברואר

 

 
 
 
 

- 11 - 

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

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

שיעור מס רכישה ברכישת דירת  -רשות המיסים  - 2/2019חוזר מיסוי מקרקעין מס'  . ד
גורים המהווה תחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שבנייתה טרם מ

 )המשך( הסתיימה

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
   172גיליון מס'  2020  פברואר

 

 
 
 
 

- 12 - 

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

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

שיעור מס רכישה ברכישת דירת  -רשות המיסים  - 2/2019חוזר מיסוי מקרקעין מס'  . ד
מגורים המהווה תחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שבנייתה טרם 

 )המשך( הסתיימה

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
   172גיליון מס'  2020  פברואר

 

 
 
 
 

- 13 - 

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

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

שיעור מס רכישה ברכישת דירת  -מיסים רשות ה - 2/2019חוזר מיסוי מקרקעין מס'  . ד
מגורים המהווה תחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שבנייתה טרם 

 )המשך( הסתיימה

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
   172גיליון מס'  2020  פברואר

 

 
 
 
 

- 14 - 

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

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

שיעור מס רכישה ברכישת דירת  -רשות המיסים  - 2/2019חוזר מיסוי מקרקעין מס'  . ד
מגורים המהווה תחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שבנייתה טרם 

 )המשך( הסתיימה
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  ניוזלטרניוזלטר
   172גיליון מס'  2020  פברואר
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020כנסה מס' הוראת ביצוע מס ה .ה
 2020ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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  ניוזלטרניוזלטר
   172גיליון מס'  2020  פברואר
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020ראת ביצוע מס הכנסה מס' הו . ה
 )המשך( 2020ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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  ניוזלטרניוזלטר
   172גיליון מס'  2020  פברואר
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ה
 )המשך( 2020ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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   172גיליון מס'  2020  פברואר
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020מס הכנסה מס' הוראת ביצוע  . ה
 )המשך( 2020ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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   172גיליון מס'  2020  פברואר

 

 
 
 
 

- 19 - 

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

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ה
 )המשך( 2020ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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   172גיליון מס'  2020  פברואר
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020ס' הוראת ביצוע מס הכנסה מ . ה
 )המשך( 2020ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il
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   172גיליון מס'  2020  פברואר
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020הוראת ביצוע מס הכנסה מס'   .ה
 )המשך( 2020ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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   172גיליון מס'  2020  פברואר
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ה
 )המשך( 2020ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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   172גיליון מס'  2020  פברואר
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ה
 )המשך( 2020ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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   172גיליון מס'  2020  פברואר
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -סים רשות המי - 2/2020הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ה
 )המשך( 2020ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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   172גיליון מס'  2020  פברואר
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ה
 )המשך( 2020ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il
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   172גיליון מס'  2020  פברואר
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

ר ניכוי מס במקור אישו -רשות המיסים  - 2/2020הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ה
 )המשך( 2020ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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   172גיליון מס'  2020  פברואר
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ה
 )המשך( 2020ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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   172גיליון מס'  2020  פברואר
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

במקור  אישור ניכוי מס -רשות המיסים  - 2/2020הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ה
 )המשך( 2020ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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   172גיליון מס'  2020  פברואר
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ה
 )המשך( 2020ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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   172גיליון מס'  2020  פברואר
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ה
 )המשך( 2020שורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס ואי
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ה
 )המשך( 2020ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ה
 )המשך( 2020חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס ואישורים לפי 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ה
 )המשך( 2020ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ה
 )המשך( 2020גופים ציבוריים לשנת המס  ואישורים לפי חוק עסקאות
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ה
 )המשך( 2020ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ה
 )המשך( 2020וריים לשנת המס ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציב
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ה
 )המשך( 2020ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ה
 )המשך( 2020המס  ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ה
 )המשך( 2020ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

אישור ניכוי מס במקור  -רשות המיסים  - 2/2020הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  . ה
 )המשך( 2020ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

 2019מענק עבודה לשכירים ועצמאיים עבור שנת המס מדריך  .ו

 , כדלקמן: 2019רשות המיסים פרסמה מדריך מענק עבודה לשכירים ועצמאיים עבור שנת 

  מי זכאי למענק?  .1

, הכנסת עבודה ו/או הכנסה מעסק 2019ייתה לך בשנת המס אם הנך שכיר ו/או עצמאי, וה

 ומשלח יד ועמדת בכל שלושת התנאים הבאים:

 ומעלה, גם ללא ילדים. 55ומעלה ויש לך ילדים, או שגילך   23גילך  .1

, מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותך או בבעלות 2019במהלך שנת המס  .2

בך כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין )כגון: דירה,  בן/בת זוגך, או בבעלות ילדך התלוי 

 . 50%חנות, מגרש וכדומה(, בישראל ו/או מחוץ לה, שחלקכם בזכות עולה על 

 אם מתקיים לגביך אחד מהשניים: .3

 -ומעלה גם ללא ילדים  55יש לך ילד אחד או שניים, או שגילך  3.1

)לצורך   ש"ח 6,198 -ה מונמוכ ש"ח 2,090 -הכנסתך החודשית הממוצעת גבוהה מ

חישוב ההכנסה החודשית הממוצעת מחלקים את סך כל הכנסות מעבודה ו/או 

  מעסק/משלח יד במספר חודשי העבודה ופעילות עסקית בפועל(.

הורית נדרש שהכנסתך, כאמור, תהיה גבוהה -אם הנך "הורה יחיד", במשפחה חד

עובד שהוא הורה לילד  -)"הורה יחיד"  ש"ח. 9,502 -ונמוכה מ ש"ח 1,290 -מ

אחד, או יותר, הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן  

 זוג, לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו(.

 יש לך שלושה ילדים או יותר 3.2

₪. אם הנך  6,807 -₪ ונמוכה מ 2,090 -הכנסתך החודשית הממוצעת גבוהה מ

  1,290 -הורית, נדרש שהכנסתך כאמור תהיה גבוהה מ-חד"הורה יחיד", במשפחה 

 .ש"ח 11,650 -ונמוכה מ ש"ח

, בהתאם להוראות החוק,  1.1.2020 -הערה: הסכומים נכונים לפי המדד הידוע ב

 שנקבע להם "שכר מינימום מותאם". והם אינם מתייחסים לעובדים עם מוגבלות,

)עפ"י צו ירושה/ צו קיום צוואה(,להגיש  יוכלו גם יורשים חוקיים 2019החל משנת התביעה  .4

תביעה לקבלת מענק עבודה בשם המוריש שהיה יכול להגיש בקשה למענק אם היה נשאר  

  בחיים.

הגשת התביעה תתבצע במשרדי השומה האזוריים בצירוף המסמכים שלעיל לרבות טופס 

מגיש  -ש ושל היורשייפוי כוח והצהרה החתום ע"י כל היורשים החוקיים, צילום ת.ז של המורי

 ן בנק המתנהל ע"ש מיופה הכוח. -התביעה בפועל והעתק שיק/אישור ניהול ח
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

 )המשך( 2019מדריך מענק עבודה לשכירים ועצמאיים עבור שנת המס  . ו

 גבלות  מענק לעובדים עם מו  .2

החוק מקל על עובדים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת, שנקבע להם "שכר מינימום 

מותאם", מכוח חוק שכר מינימום, כך שהם יהיו זכאים למענק, גם ללא ילד ושהכנסתם המזכה 

 נמוכה מזו של עובד ללא מוגבלות.

 הגדרות:

. החוק לא חל על 2019המס יחיד תושב ישראל שהייתה לו הכנסת עבודה בשנת  – שכיר  •

 שכיר, שמתקיימים לגביו אחד התנאים הבאים:

שכיר, שכל הכנסותיו מעבודה התקבלו ממעסיק "קרוב", או מ"חבר בני אדם", שהוא או 

לפחות, באחד  25% -מחזיקים במישרין או בעקיפין ב -"קרובו", בעלי "חזקה" בו, )"חזקה" 

 או יותר, מסוג כלשהו של אמצעי השליטה(.

שכיר, שהכנסותיו מעבודה התקבלו ממעסיק, שאינו “קרוב“ ובכל אותם חודשי עבודה,  

 קיבל גם הכנסת עבודה ממעסיק “קרוב“.

שכיר, שהיו לו הכנסות מעבודה שהתקבלו ממעסיק “קרוב“ וממעסיק שאינו “קרוב“, יהיה 

 “.זכאי למענק עבור אותם החודשים בהם קיבל אך ורק הכנסה ממעסיק שאינו “קרוב

“קרוב“, לעניין זה הוא: בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצא של בן זוג, ובן  

 זוגו של כל אחד מאלה.

משכורת, )למעט פנסיה(, הכנסות מעבודה במשק בית, טובות הנאה  –הכנסת עבודה   •

או שקיבל העובד ממעסיק, )תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות אחזקת רכב, 

לרבות  טלפון, שכר לימוד, נסיעות לחוץ לארץ, רכישת ספרות מקצועית, או ביגוד וכדומה(

דמי לידה, דמי שמירת הריון ותגמול בעד ימי שירות מילואים, המשתלמים לפי חוק  

 הביטוח הלאומי.

לרבות תקופת חופשה שנתית, תקופת מחלה, תקופת לידה  - חודש עבודה בפועל  •

רת הריון, לפי חוק הביטוח הלאומי, תקופת שירות מילואים, ולמעט והורות, תקופת שמי

 חודש, שבעבורו שולמו דמי אבטלה, לפי חוק הביטוח הלאומי.

 . 2019יחיד, תושב ישראל, שהייתה לו הכנסה מעסק ו/או משלח יד בשנת המס  – עצמאי  •

גמא: לגבי שנים במהלך שנת המס בגינה נתבע המענק. לדו 19מי שטרם מלאו לו  – ילד  •

(, נדרש שעד ליום  2019, )עבור שנת המס 2020בקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת 

 שנה. 19טרם מלאו לילד  31.12.19

 מהם התנאים לקבלת המענק?  •

 -עד ל 1.1.2020 -יש להגיש החל מ 2019הגשת תביעה למענק עבור שנת המס  . 1

 . 2020בנובמבר  30

הגשת דו“ח, או שבן זוגם חייב בהגשת דו“ח, הגשת דוח למס הכנסה ע"י החייבים ב . 2

 בהתאם להוראות הפקודה.

  30, באופן מקוון עד לתאריך 2019ע"י המעסיק לשנת המס  126/856הגשת דו"ח  . 3

 . 2020באפריל 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

 )המשך( 2019מדריך מענק עבודה לשכירים ועצמאיים עבור שנת המס  . ו

 כיצד מגישים תביעה? •

 ניתן להגיש תביעה באמצעות טופס מקוון, או באמצעות סניפי/סוכנויות הדואר: 

רק אם הגשת בעבר תביעה למענק, )עבור אחת משתי שנות התביעה  –טופס מקוון  •

רנט תוכל להגיש תביעה האחרונות(, בסניף הדואר/במשרד השומה/בצורה מקוונת באינט

 מקוונת באתר האינטרנט של רשות המסים או באמצעות אפליקציה בנייד. 

 . 2019-ו 2018ניתן להגיש תביעה, באמצעות היישום המקוון עבור שנות המס  2020בשנת 

עליך להגיע באופן אישי לאחד מסניפי/סוכנויות הדואר, להזדהות  - סניפי/סוכנויות הדואר •

הות בפני פקיד הדואר ולהשיב לגבי פרטיך האישיים שלהלן: מספר מעסיקים  באמצעות תעודת ז

שלך ושל בן/בת זוגך, )לרבות מעסיקים במשק בית ולמעט פנסיה(, האם עבדת כעצמאי? מהי  

הכתובת למשלוח דואר ומהם פרטי חשבון הבנק שלך, אליו יועברו כספי המענק ,)לשם כך עליך 

נק המעיד על ניהול חשבון בנק על שמך(. פקיד הדואר  להביא המחאה או אישור רשמי מהב

יחתים אותך על נכונות הפרטים שמסרת ועל עמידה בתנאי הזכאות וימסור לך את חלקו העליון  

 של הטופס.

מוצע לשמור את טופס התביעה, הואיל וניתן לקבל מידע אישי באתר האינטרנט של רשות 

 אמצעות מספר התביעה.המסים ובמרכז המידע והשירותים המקוונים, ב

קבלת   שים לב: הגשת התביעה אינה כרוכה בתשלום ואין צורך להיעזר בשירות בתשלום לצורך

 סיוע בהגשת התביעה.
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי. ניוזלטרים

 רשות המיסים - 2020אלקטרוני לשנת  101הודעה בדבר הפקת טופס  .ז
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

  מדריך לחייל משוחרר .ח

 כדלקמן: ,רשות המיסים פרסמה הודעה בדבר מדריך לחייל המשוחרר

 מהו זיכוי המס לחיילים משוחררים  .1

לפי פקודת מס הכנסה, מוענק למשתחררים משירות סדיר, זיכוי ממס על הכנסות מעבודה 

 החודשים הראשונים שלאחר חודש השחרור מן השירות הסדיר. 36בשכר, במשך 

הזיכוי מוענק עבור הכנסה מעבודה בשכר בכל תחום עיסוק ובכל הענפים, כולל ענפי  •

 שירותים. 

  הזיכוי ניתן באמצעות נקודת זיכוי, שמשמעותה הפחתה מסכום המס שאתם חייבים בו. •

 . ש"ח 219, עומד על  2020שווי נקודת זיכוי חודשית, נכון לשנת  •

 מהו שירות סדיר   .2

שירות סדיר מוגדר כשירות בצה"ל, במשמר הגבול או במשטרה וכן שירות התנדבותי  •

 אזרחי.-בשירות הלאומי

 בקבע אינו נחשב כשירות סדיר לעניין חישוב תקופת השירות המזכה. שירות •

 מי זכאי לזיכוי ומהו היקפו  .3

  493נקודות זיכוי. כלומר, להנחה חודשית בסכום של  2.25-ככלל, כל תושבי ישראל זכאים ל

 (.2020בחודש בתשלום מס הכנסה )נכון לשנת ש"ח 

 .הנחה נוספת לחייל משוחרר

  438נקודות זיכוי נוספות )ששווין  2-זכאי ל - ים מלאים לפחותחודש  23חייל ששירת  •

 חודשים, החל מהחודש שלאחר חודש השחרור.  36בחודש( במשך  ש"ח

 , פטור מתשלום מס.ש"ח 8,460לכן, חייל משוחרר המשתכר עד להכנסה חודשית של 

  219ה זכאי לנקודת זיכוי אחת נוספת )ששווי - חודשים מלאים 23-פחות מחייל ששירת  •

 חודשים, החל מהחודש שלאחר חודש השחרור.  36בחודש( במשך  ש"ח

 פטור מתשלום מס. ש"ח 6,895לכן, חייל משוחרר המשתכר עד להכנסה חודשית של 

  602נקודות זיכוי. כלומר, להנחה חודשית של  2.75-ככלל, כל תושבת ישראל זכאית ל

 (.2020בחודש בתשלום מס הכנסה )נכון לשנת  ש"ח

 .נוספת לחיילת משוחררת הנחה

נקודות זיכוי נוספות )ששווין  2-זכאית ל - חודשים מלאים לפחות 22חיילת ששירתה  •

 חודשים, החל מהחודש שלאחר חודש השחרור. 36בחודש( במשך  ש"ח 438

פטורה מתשלום  ש"ח 9,190לכן, חיילת משוחררת המשתכרת עד להכנסה חודשית של 

 מס.

זכאית לנקודת זיכוי אחת נוספת )ששוויה  - חודשים מלאים 22-פחות מחיילת ששירתה  •

 חודשים, החל מהחודש שלאחר חודש השחרור. 36בחודש( במשך  ש"ח 219

פטורה מתשלום  ש"ח 7,675המשתכרת עד להכנסה חודשית של  לכן, חיילת משוחררת

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

 המשך() מדריך לחייל משוחרר . ח

 כיצד ניתן ליהנות מנקודות הזיכוי   .4

המעסיק יכול להעניק לכם את נקודות הזיכוי בשל היותכם חיילים משוחררים, כנגד הצגת   •

 תעודת שחרור או סיום שירות.

כרטיס עובד ובקשה להקלה לשם כך יהיה עליכם להגיש למעסיק הצהרה על גבי טופס  •

 (. 101)טופס  ולתיאום מס

שהם מגישים ויצרפו לו את   עצמאים ידרשו את הזיכוי המגיע להם במסגרת הדוח השנתי •

 תצלום תעודת השחרור או סיום השירות.

 הקלות במס ותיאום מס   .5

בינואר ומסתיימת  1-מס הכנסה מחושב על בסיס הכנסה שנתית )שנת המס מתחילה ב

 בדצמבר(. תיאום מס יתבצע במקרים הבאים: 31-ב

אם לא היו לכם הכנסות מתחילת שנת המס והתחלתם לעבוד לאחר חודש ינואר, אתם  •

 זכאים לשלם מס מופחת ממשכורתכם החודשית.

 אם אתם מועסקים בשני מקומות עבודה או יותר.  •

 לתשומת ליבכם: 

 קלה במס ולתיאום מס.פרטים מלאים ניתן למצוא במדריך מס הכנסה להגשת בקשה לה

 פתיחת עסק   .6

אם בכוונתכם לפתוח עסק עצמאי עם שחרורכם, עליכם להודיע על כך למשרד מע"מ  •

ולפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק, לא יאוחר מיום פתיחת העסק או העיסוק במשלח 

 היד.

 תחילת עיסוק היא התחלה בפעילות עצמאית המביאה להכנסות. •

טים הבאים: שם מלא, מספר תעודת הזהות, מהות העיסוק,  בהודעה יש למסור את הפר •

 כתובת העסק, מספר הטלפון, תאריך פתיחת העסק וכתובת פרטית.

 לתשומת ליבכם:

o .עם פתיחת העסק עליכם לדווח על כך גם למוסד לביטוח הלאומי 

o  פרטים נוספים ניתן למצוא במדריך מס הכנסה לפתיחת עסק ובמדריך מע"מ לעוסק

 החדש.

 דברי ההסבר המובאים כאן כלליים ואין לראות בהם את נוסח החוק. :הערה
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