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

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

 (NCOV-NOVELCORONAVIRUS 2019) 2019נגיף הקורונה החדש  .א

 רקע .1.א

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

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

NovelCoronavirus 2019-nCoV) )היא מחלה מידבקת מסוכנת וכי קיימת בעטיה סכנה 

  .חמורה לבריאות הציבור

 הנחיות כיצד לפעול בשל חשש להידבקות בנגיף .2.א

משרד הבריאות פרסם הנחיות לפיהן מי ששהה במדינות שונות ומקומות מסוימים 

ירה של גבארץ, לא ישהה במקום ציבורי ובכלל זה במקום עבודה במשך תקופת הד

 ימים מיום השהייה האחרון במקומות שפירט.  14 -המחלה 

לאור האמור, עובד ששהה במקומות האמורים ידווח מידית למשרד הבריאות על מקום 

מגוריו / מקום שהייתו ועל הימצאותו בבידוד. כן ימסור העובד למעסיקו, בהקדם 

ד. המעסיק לא ידרוש והאפשרי, הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הביד

ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, אף אם העובד ביקש זאת. 

שנות מאסר לרבות  7הפרת חובת הבידוד עשויה להוות עבירה פלילית שעונשה עד 

 הטלת עיצום כספי.

 השלכות על חל"ת, מחלה, חופשה ופיטורין .3.א

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

 מעבודתו עקב מחלה ויהיה זכאי לתשלום דמי מחלה, בהתאם לחוק.

מעסיק לא יפטר עובד בתקופת הבידוד שנעדר ממקום עבודתו בשל חובת בידוד שחלה 

 עליו, בלבד. 

מעסיק רשאי בהסכמת העובד להפחית את היקף המשרה של העובד או להפחית את 

סוך בעלויות ההעסקה. הפחתת היקף משרה או הפחתת שכר ללא חמנת ל-שכרו, על

הסכמת העובד מראש, עשויה להיחשב כהרעה מוחשית בתנאי העבודה, שבגינה מותר 

לעובד להתפטר ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים ולשאר הזכויות של עובד מפוטר. מעסיק 

ים, באפשרותו משאינו יכול להעסיק את עובדיו בשל המצב, בהתקיים תנאים מסוי

 להוציא העובדים לחופשה ללא תשלום שבמהלכה יוכלו לקבל דמי אבטלה. 

יום  30הזכאות לדמי אבטלה היא למי שיצא לחופשה ללא תשלום )חל"ת( למשך 

ומעלה, ומותנית בעמידה בתנאי הזכאות לדמי אבטלה. דמי האבטלה ישולמו מתחילת 

אלו שלא ניצלו את מכסת ימי  רתקופת היציאה לחל"ת בעקבות הקורונה אף עבו

 החופשה הצבורה לזכותם.

 הפעולות הנדרשות לקבלת דמי אבטלה:

 רישום בשירות התעסוקה עם הפסקת העבודה. ✓

 הגשת תביעה לביטוח לאומי לקבלת דמי אבטלה. ✓

 .(1514טופס אישור מעסיק על תקופת ההעסקה והשכר ) ✓

ע"י המעסיק עבור כל  שידור ריכוז תלושי שכר לרבות הפרשי שכר ושכר נוסף ✓

 (.100העובדים )טופס 
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  שבונאות, הביקורת והמיסוי.אלו ובכל נושא בתחום הח בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת ן ניתוכ 6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

 )המשך( (NCOV-NOVELCORONAVIRUS 2019) 2019נגיף הקורונה החדש  . א

 )המשך( השלכות על חל"ת, מחלה, חופשה ופיטורין . 3א.

במידה והעובד אינו מקבל דמי אבטלה, על המעסיק חלה החובה לשלם את דמי הביטוח 

 .החודשים הקלנדריים המלאים שבהם העובד שוהה בחופשה 2-הלאומי עבור העובד ב

 ודמי האבטלה -בעת חופשה ללא תשלום  -שווי רכב צמוד  .4.א

, מחייבת הוצאת תלוש שכר חל"תבתקופת ע"י המעסיק הצמדת רכב לעובד המשך 

 לעובד לכל חודש בגין זקיפת שווי הרכב, אלא אם הרכב יוחזר למעסיק לתקופה זו.

צריכה להיות מדווחת ההכנסה בגין שווי רכב דמי אבטלה קבלת בעת הגשת הבקשה ל

דמי האבטלה ישולמו בניכוי הכנסות שיש לעובד שלמוסד לביטוח לאומי, לפי העיקרון 

 .באותה תקופה

רכב צמוד בחודשים הקודמים הקובעים לחישוב דמי בגין לעובד נזקף שווי במידה ו

שווי שימוש ברכב, היות זקיפת  בגיןהאבטלה, אין משמעות יתרה להוצאת תלוש השכר 

חישוב בסיס בא כי יהמשמעות הבביטוח לאומי גם בעבר, נלקחה בחשבון וזקיפה זו 

 שווי הזקיפה. לא כולל, של העובד שכרו הרגיל נלקח דמי האבטלה

 המתכונת בה מותר למקומות עבודה לפעול .5.א

במגזר הפרטי  ,הנחיות הממשלה והתקנות שפורסמו בהתאם להנחיות משרד הבריאות

במתכונת מצומצמת שבמסגרתה עסקים / חברות נדרשים  ,מותר למקומות עבודה לפעול

. נדרש לצמצם את הצורך של יציאה מן הבית 70% -צם את מספר העובדים במלצ

ת של יותר והתקהל באמצעות עבודה מרחוק, שיחות וידיאו, שיחות ועידה וכו'. אסורה

תוך מטרים לפחות בין עובדים  2הקפדה על קיום מרחק של חובת קיימת  ,אנשים 10-מ

  .עובדיםשוהים מות בהם ובכל המק שמירה על כללי הגינה אישית וסביבתית

חנויות מסחר שאינן חיוניות כהגדרתן בצו )כגון: מזון, תרופות וטואלטיקה( חייבות 

  .לסגור שעריהם

 אישור ניכוי מס המקורהערכת תוקף  .6.א

סמו הודיעה רשות המיסים ביום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והנחיות שפור

עד ליום  31.3.2020מיום  מקורב י מסניכותוקף אישור החלטה להארכת על  17.3.2020

נישומים שאין בידיהם אישור ניכוי מס במקור יכולים ין בהודעה, כי . כן צוי30.4.2020

יצגים או, ככל שמדובר במי מערכת פניות הציבור השומה באמצעות לפנות לפקיד

 מ, באמצעות מערכת פניות למשרדים.הקשורים לשע"

 2/2020הארכת מועד הדיווח והתשלום למע"מ בגין חודש  .7.א

פרסמה רשות המיסים הודעה על דחיית מועד הדיווח והתשלום למע"מ  15.3.2020ביום 

דיווח דו חודשי אורכה עד ליום  בור, ע26.3.2020עד ליום אורכה  עבור דווח חד חודשי

במטרה להקל על המגזר העסקי המתמודד עם ההשלכות הכלכליות של זאת  .27.4.2020

הצעדים שננקטים במטרה לצמצם את  ובעקבותהתפשטות וירוס הקורונה בארץ ובעולם 

 .פגיעתו באוכלוסייה

מים והודעות סופר. יש לעקוב אחר דיווח ידחוכל מועדי ה ,לאור הנסיבות להערכתנו

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

 )המשך( (NCOV-NOVELCORONAVIRUS 2019) 2019נגיף הקורונה החדש  . א

 קרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה .8.א

הקמת מסלול הלוואות ייעודי  צר הודיע על האו משרדרצות נגיף הקורונה, ע התפעל רק

ע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות ושעיקרו סי

 קטנים לעסקים ההלוואותהתפרצות הנגיף. המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן 

 .לחצו כאןת: יכנסו לכתובות הלוואות הקרן הלמידע ופרטים אוד .המדינה בערבות ובינוניים

 ניהול משברים ותוכניות לשעת חירום .9.א

המשק מצוי כעת בתקופה מאתגרת המשפיעה בין היתר, על יכולת תזרימית, פיננסית, 

העסקים. כמו כן תפעולית וכו' מדובר בהשפעות מקרו כלכליות שאינן בשליטה בעלי 

ק( כמו: סות )חולשות וחוזקות של הענן בנוסף להשפעות מיקרו כלכליהשפעות אלו הי

 ענפיות, עונתיות, סביבה תחרותית ומתחרים וכו'. 

קיימים חברות שונות הנותנות מענה בתחום ניהול משברים לרבות בניית אסטרטגיה 

ם חלופיים / מרחוק, טיפול ארגונית, תוכנית התאוששות, אבטחת מידע ועבודה באתרי

 לתיים ופרטיים וכו'.יי נזילות / מקורות מימון ממשבקש

ההתקשרות עם משרדי מיסוי מקרקעין נוכח התפשטות נגיף הקורונה והוראות  דרכי .10.א

 משרד הבריאות

הוראות משרד הבריאות בדבר צמצום ומניעת התקהלויות, משרד מיסוי  בעקבות

רונטליים, זאת על והנישומים דרכי ההתקשרות לא פמקרקעין העמיד לרשות המייצגים 

 .געה פיזית למשרדיםמנת לחסוך ה

 לחצו כאן התקשרות עם משרד מיסוי מקרקעיןודרכי ה אודות אופן םפרטיל

 אורכות למלכ"רים לחברות לתועלת ציבור .11.א

במסגרת ההתמודדות הלאומית עם נגיף הקורונה, יחידת רשם העמותות ורשם 

להגשת  ההקדשות ברשות התאגידים פרסמה הנחיות מעודכנות, ביניהן אורכות

 דיווחים:

רות, ב, בהתאם להוראות חוק העמותות וחוק הח2019 ח השנתי לשנתמועד הדיוו •

. הרשם יבחן את הצורך בארכה נוספת, בהתאם 2020ביולי  31ידחה בחודש, ליום 

 להתפתחויות במשק.

בהתאמה, אף לוחות הזמנים שנקבעו בהסדר הארכות שתואם עם לשכת רואי  •

וספת יבחן בהתאם . גם במקרה זה, הצורך בארכה נהחשבון, ידחו בחודש

 משק.להתפתחויות ב

, על ידי עמותות אשר קיבלו אישור ניהול 2019שנתיים לשנת  מועד הגשת דיווחים •

 31, במסגרת מדיניות "ניהול תקין לשנתיים", ידחה בחודש ליום 2021תקין לשנת 

ר הארכות שיקבע עם , או עד למועד הארכה השלישית, בהתאם להסד2020ביולי 

 .החשבוןלשכת רואי 
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  שבונאות, הביקורת והמיסוי.אלו ובכל נושא בתחום הח בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי. ניוזלטרים

 )המשך( (NCOV-NOVELCORONAVIRUS 2019) 2019נגיף הקורונה החדש  . א

 1920י לשנת תאורכה למועד פרסום הדוח התקופ -הרשות לניירות ערך  .12.א

נסיבות החריגות בעקבות ה לפיהעה דהו ךערלניירות ה הרשות מרספ 16.3.2020ביום 

 30במשך  2019 התקופתי לשנתמדווחים להגיש את הדוח תאגידים הקיימות, רשאים 

 .30.4.2020, כך שמועד פרסומו יחול לא יאוחר מיום 31.3.2020מיום  יום נוספים

 נדרשות ,2019חברות הבוחרות ליישם את הארכה בפרסום הדוח התקופתי לשנת 

מיידי למשקיעים במועד קבלת ההחלטה שלא להגיש את הדוח עד המועד  וחד לפרסם

 ניהם.י,לפי המוקדם מב31.3.2020 הרגיל או עד יום

דא את אין באמור כדי לגרוע מהחובה לדווח כל דיווח אחר במועדו. על כל תאגיד לוו

ם ותקופתיילשמור על הרציפות הדיווחית ומוכנותו לפרסם דיווחים מיידיים  יכולתו

המגנ"א כנדרש על פי דין ובמועדים הקבועים בחוק ניירות ערך  ת מערכתבאמצעו

 .ובתקנותיו

תאגידים שמעריכים כי הם צפויים להיתקל בקשיים לעמוד בדרישות הדין לגבי פרסום 

ופתיים, בכלל זה קשיים טכנולוגיים בפרסום דיווחים במערכת מיידיים ותק דיווחים

מורשי החתימה האלקטרוניים, מתבקשים לפנות ל ש זמינותבעיית  המגנ"א עקב

 .וע הולמיםהרשות לשם קבלת מענה וסי בהקדם האפשרי לסגל

 ארכה למועדי דיווח לרשות החברות הממשלתיות .13.א

ת לשעת חירום שיגבילו היקף ההעסקה בחברות ונקת תנקתהל תוכרעיההבמסגרת 

 55 -ו 54, 45, 34, (א)ב33, (א) 20לפי סעיפים  הממשלתיות, ובהתאם לסמכות הקבועה

ובהתאם לתקנות שהוצאו  ("החוק" להלן) 1975 -לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה

 הודעה לפיה: 17.3.2020רסמה ביום פ הממשלתיות רשות החברותמכוחו, 

רשאיות להגיש לרשות החברות  ("החברות")חברות ממשלתיות וחברות בת ממשלתיות 

רשים בהתאם לחוזרי הרשות, לרבות ם הנדיווחיהד את ("הרשות") הממשלתיות

דוחות  –שעניינו "חוזר דוחות כספיים  2020-5-1 ות חוזרדיווחים בהתאם להורא

 14עד ליום  ,2020במרץ  31ליום  שנתיים וביניים", שמועד הגשתם נקבע בחוזרים עד

 .2020במאי 

 אתז" מפרט ריכו –ם חוזר דיווחים שוטפישעניינו " 2020-10-1לתשומת לבכם, חוזר 

 ת.שעל החברות לדווח לרשו הדיווחים השונים

תקנות שהוצאו מכוחו, אשר מחילות ראות דין מלבד החוק והככל שעל החברה חלות הו

דיווח דומות לאלו שנקבעו בחוזרי הרשות, אין האמור במכתב זה בכדי  עליה חובות

 לפטור את החברה מקיומן.

ק בנגיף הקורונה, בתקופת המאב ת החברותת בפעילוככל ויידרש, ובהתאם להתפתחויו

ביחס לדוח כספי דיווחים עתידיים, לרבות  ארכה גם למועדי הדיווח של ות תבחןהרש

 .2020 רבעוני לרבעון הראשון 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  6092020-03טלפון קשר ב ליצור ניתן 

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

  2020 סים עד סוף חודש מרץיתשלומים והודעות לרשות המ .ב

 2019לשנת  106ופס ט •

במרץ  31עד ליום  2019המס לשנת  106ו טופס קיימת חובה מצד המעביד למסור לעובדי

2020. 

 2019חוב למס הכנסה לשנת  •

 25%ולקבל פטור של  2019את יתרת החוב בגין שנת  2020במרץ  31עד ליום  ניתן לשלם

 מהריבית והפרשי ההצמדה בגין תשלומים אלו.

 בעל שליטהתשלומים ל •

 2020ץ במר 31ם ם עד ליויוכרו הוצאות רק אם נוכה המס בגינ 2019בגין שנת המס 

צמדה וריבית מתום מים מיום הניכוי בתוספת הפרשי הי 7והועבר לפקיד השומה בתוך 

 שנת המס.

 םיתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויי •

תו עד לגובה המעסיק נדרש למשוך אולפיצויים אם קיים עודף בקופה מרכזית 

לת מועד תחיא תלות בההפקדות השוטפות לפיצויים של כלל עובדי המעסיק )לל

המעסיק לא )ד( לפקודה. אם 3עיף העסקתם(. ההעברה למעסיק תיחשב להכנסה לפי ס

ימשוך את העודף כאמור לעיל, לא יותר לו בניכוי תשלום מרכיב פיצויים לפי הוראות 

דיו, עד לגובה העודף שלא נוצל בקופה המרכזית ( לפקודה עבור כלל עוב5)17סעיף 

 לפיצויים.

בדיקת קיום עודף בקופת פיצויים מרכזית תעשה בתום שנת ע כי בקנ 4/2017בחוזר 

 .31.3ת הכספים תוגש לקופה המרכזית עד ליום המס. בקשה למשיכ

 דוח שנתי לאיחוד עוסקים  •

במע"מ, נדרש להגיש דוח כל עוסק הרשום יחד עם עוסקים אחרים ב"איחוד עוסקים" 

 .2020במרץ  31למע"מ עד ליום 

 2019(, לשנת 856,  126, 867 פסתיים )טואישורים שנ •

( וכן דיווח שנתי על 857) 2019ת ניכוי מס שנוכה, לשנ עלאישורים החל משנה זו 

  (856)ועל ניכויים שאינם ממשכורת ושכר עבודה ( 126ממשכורת ושכר עבודה )ניכויים 

 יש רק באמצעות ערוץ מקוון.ניתן להג

דוחות הניכויים ובכדי להקל על טת קלי הליךעל מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל של ת

סים, מר ירשות המ כאמור, החליט מנהלמנכים להגיש את הדוחות ה / ציבור המעבידים

 -ו 126 ערן יעקב להאריך את המועד להגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דוחות

  . 2020במאי  31 -, עד ליום ראשון ה2019המס  לשנת 856
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  ו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי.אל בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

 )המשך( 2020סים עד סוף חודש מרץ ילרשות המתשלומים והודעות  .ב

 "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס •

פרסמה רשות המסים רשימות של עמדות חייבות בדיווח בנושא  2019ר דצמב בחודש

, על עוסק / יבואן לדווח מע"מ ומכס. על פי הוראות חוק מע"מ והוראות פקודת המכס

יום מתום שנת המס.  60שות תוך ל ידי הרעל נקיטת עמדה שונה מהעמדות שפורסמו ע

 .1.3.2020, יוגש דיווח עד ליום 2019שננקטו בשנת המס  כלומר, בגין עמדות כאמור

פרסמה  27.2.2020על מנת לאפשר לעוסקים / יבואנים להיערך לדיווח כאמור, ביום 

עד  על דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות החייבות בדיווח" הודעה רשות המיסים

למס הכנסה, לפי  2019או עד למועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס  1.9.2020ליום 

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

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

 2019הארכת תוקף אישורים על תיאומי מס משנת  -הודעת רשות המיסים  .ג
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  ו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי.אל בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

כות לשינויים בתוכנות הנהלת חשבונות בעקבות המשך היער -הודעת רשות המיסים  .ד
 )א( לחוק מע"מ47יף יישום סעהמפורט ופיתוח הדיווח 

מספרי חשבוניות, ומתוך הבנה  )א( לחוק מע"מ, בדבר הקצאת47בהתאם לאמור בסעיף 

אמור בסעיף תוך פגיעה מועטה ככל הניתן בציבור העוסקים, הוחלט, וכוונה ליישם את ה

ם,  אלא החלופות השונות, לאמץ מודל שלא יפגע בצורת ההתנהלות הקיימת כיולאחר בחינת 

פור ו, מבלי לשנות את המסקצאת מספרי אישור לחשבוניות מס בסכומים שייקבעלפעול לה

 הפנימי של התוכנות לניהול מערכת החשבונות.

להפקת  תחול חובה ליישם את השינויים הנוגעים 2020על פי המתוכנן, עד לתום שנת המס 

 .  ענייןסים ביחשבוניות מס כאמור, בהתאם להוראות שתוציא רשות המ

אנו לנכון שינויים אלו יחייבו היערכות ע"י יצרני התוכנות להנהלת החשבונות, ועל כן מצ

  להוציא הודעה מוקדמת בנושא

 עיקרי המודל:

)לא כולל  ש"ח 5,000המודל מתבסס על הקצאת מספר אישור לחשבונית מס מעל סכום  .1

 מע"מ( ויופעל בשני אפיקים: 

 פיק אוטומטי א •

בין  אוטומטי מזוההאוטומטית באמצעות קישור  אהתבצע הקצבאפיק זה ת

ומי הקצאה ייעודיים )הפעלת הרכיב הייש תוכנות להנהלת החשבונות לשרתי

 מתוך תכנת הנהלת החשבונות(. 

נת הנהלת מתוך תוכ (services)אפיק זה מחייב התממשקות לשירותים 

 החשבונות.

פה ה שקועלתו תהיונות והפע"י תוכנת הנהלת החשב אוטומטיתהרכיב יופעל 

נית בשדה למשתמש. מספר האישור שיוקצה ע"י שע"ם, יתווסף לרשומת החשבו

באפיק זה הרכיב היישומי )סרוויס( יופעל  נפרד ויודפס על גבי  חשבונית המס.

  ת )לא כרטיס חכם(. כשהוא מזוהה בפרוטוקול הזדהות אוטומטי

 אפיק ידני •

 קליד חלק מפרטייידרש לה, העוסק באפיק זה, לאחר הזדהות דיגיטלית

 אישור לחשבונית.   החשבונית ביישום ייעודי באינטרנט לצורך הקצאת מספר 

 אפיק זה רלוונטי בעיקר לגבי עוסק שמפיק חשבוניות מס באופן ידני מתוך פנקס. 

ע"י העוסק בין שאר פרטי החשבונית בעת רישום  מספר האישור שיוקצה יוקלד

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

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

היערכות לשינויים בתוכנות הנהלת חשבונות בעקבות המשך  -הודעת רשות המיסים  . ד
 )המשך( )א( לחוק מע"מ47פיתוח הדיווח המפורט ויישום סעיף 

  הם: לשרת הייעודי חשבונות הנהלת ה השדות שישודרו על ידי תוכנת .2

נית, מס' עוסק של מוציא תאריך, מס' חשבונית מס, מס' עוסק של מקבל החשבו

 ת ללא מע"מ.  החשבונית, סכום החשבוני

עוסק למוסד כספי האמור לעיל יחול אך ורק על עסקאות שיבוצעו בין עוסקים, בין 

 ובין עוסק למלכ"ר. 

 הקצאה. בקבלת מס'הפרטי לא יחויבו עסקאות מול לקוחות במישור 

קוח הרשום בעסקה לוודא את ייבנה יישום אינטרנטי שיאפשר לל -אימות המסמך  .3

 חשבונית שקיבל מהספק, על פי מספר האישור שהינו חד ערכי. פרטי ה

שיוקצה בשני האפיקים, ידווח בשדה נוסף במסגרת  מספר האישור - הדיווח המפורט .4

 "מ עסקאות( ועל ידי הלקוח )מע"מ תשומות(.ל ידי העוסק )מעהדיווח המפורט ע

החשבונית במסגרת כללי אי התאמה בין מספר האישור לפרטי החשבונית יפסול את  

 אחוז התקינות של הדיווח המפורט. 

 על מנת לאפשר היערכותכם בהתאם. 2020נת כאמור, מסמך אפיון מפורט יפורסם במהלך ש

 הליך היוועצות בנושא עם לשכות המייצגים.  קיימתסים מייובהר כי רשות המ

  Maam47@taxes.gov.il: לפנות לרשות המיסים בכתובת המייל ניתןתגובות  לשאלות /

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il
mailto:Maam47@taxes.gov.il


  ניוזלטרניוזלטר
   173גיליון מס'   2020 מרץ

 

 
 
 
 

- 10 - 

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

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

במשיכת סכומים מקופות גמל לבעלי הכנסות  -ור הוראות למתן פטור מניכוי מס במק .ה
 נמוכות

פן חד פעמי וכן י המצב הנהוג כיום, אדם המבקש למשוך סכומים מקופת גמל באוועל פככלל 

המבקש למשוך סכומים ממרכיב הפיצויים אשר לא ניתנו לגביהם הנחיות ניכוי מס 

מס במקור ולהציגו בפני מהמעסיק, נדרש לפנות למשרד השומה לצורך קבלת אישור ניכוי 

 . ("המשלם" להלן:)סיה קופת הגמל, חברת הביטוח או קרן הפנ

ועל מנת לפעול לצמצום הבירוקרטיה הוחלט  במטרה לשפר את השירות הניתן לציבור הרחב

לקבוע הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור אשר בהתקיימותן ובכפוף לקבלת הצהרה 

ש את הסכומים כאמור ללא ניכוי מס במקור וזאת המשלם ישלם למבק חתומה מהמבקש,

 אישור פקיד השומה.פניו מבלי שיוצג ב

 המפורטים במסגרת הוראות אלה נקבעו, בין היתר, יצוין כי התקרות וסכומי המשיכה המרביים

בהתחשב בשיקולי המס השנתי הצפוי למבקש לאור גובה הכנסתו ונקודות הזיכוי המגיעות לו. 

תרו לא נום בהתאם להוראות אינם מוגדרים כהכנסה פטורה ממס, אהסכומים הנמשכי עם זאת,

 צפי לחיובה במס.  בגדר הכנסה חייבת במס הפטורה מניכוי מס במקור שכן אין

לפקודת מס הכנסה הקובע פטור ממס ב( 17)9 יובהר, הוראות אלו ניתנות לצד הוראות סעיף

לחוק הפיקוח על שירותים א( 1)ב()23 ות סעיףעל משיכת סכומים מקופת גמל בהתאם להורא

 והתקנות מכוח החוק.  2005-"ההתשס (,קופות גמל)פיננסיים 

עודי שישמש להצהרת המבקש כאמור או לחלופין לשלב באחריות המשלם להפיק טופס יי

 בנספח א'הצהרה זו בטופס קיים מטעמו, הכול על פי הנוסחים המחייבים המפורטים 

 להוראות אלה. 

 .31.12.2020 ועד ליום( 22.1.2020)וראות אלו תקפות החל ממועד פרסומן ה

 ך.סים תערוך להוראות אלו התאמות מדי שנה ובמידת הצורישות המר

החלות במשיכת סכומים מקופת גמל,  2020 הוראות פטור מניכוי מס במקור לשנת המס

 "(להלן: "המשלם)וקרן פנסיה  חברת ביטוח

, 1993-, התשנ"ג(ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)נות מס הכנסה לתק 10 מספר תקנה מכח

בכפוף לקבלת ו (לפי העניין)קובעת כי בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן יסים רשות המ

, משלם לא ("הצהרת המבקש", "המבקש" להלן:) תושב ישראלהצהרה חתומה מהמבקש 

מעסיק לרכיב הפיצויים ינכה מס במקור בעת תשלום כספים למבקש שמקורם בהפקדות ה

קורם בהפקדות המעסיק והעובד לרכיב ים שמו/או כספ ("כספי פיצויים" להלן:)בקופת גמל 

 להלן:)בה כעמית שכיר ו/או הפקדות העמית כעמית עצמאי התגמולים בקופת גמל לקצ

 .  ("כספי תגמולים לקצבה"

ניכוי מס במקור מכל  יודגש כי בכל שנת מס תותר רק משיכה אחת מתוקף הוראות אלה ללא

ומיו אם אכן זוהי בקשתו היחידה בריש הקופות שעל שם המבקש. לפיכך, על המשלם לבדוק

ה שנת מס וכן יבחן האם הצהיר המבקש בטופס הצהרתו כי של המבקש שהוגשה אליו באות

 זוהי בקשתו היחידה באותה שנת מס למשיכת כספים מקופות הגמל ללא ניכוי מס. 
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   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

במשיכת סכומים מקופות גמל לבעלי הכנסות  -הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור  . ה
 )המשך( נמוכות

 תנאים לאישור משיכת כספי פיצויים בפטור מניכוי מס במקור .1

 ש"ח.  10,000 ם אינו עולהסכום כספי הפיצויים הצבורים אצל המשל .1.1

ת גמל שנעשו בגין תקופות לקופ מקור כספי הפיצויים הינו בהפקדות מעסיק .1.2

שקדמה לשנת הגשת הבקשה למשיכת עבודה שהסתיימו עד לתום שנת המס 

ניתן יהיה למשוך את כספי הפיצויים  31.12.2020 הכספים. לדוגמה, עד ליום

  .31.12.2019 ד ליוםשהופקדו בעבור תקופות עבודה שהסתיימו ע

כנסותיו בשנת המס רות ההמבקש הצהיר בפני המשלם בטופס ההצהרה על מקו .1.3

 בנספח. בה מבוקשת משיכת כספי הפיצויים, כמפורט 

כספי הפיצויים שבכוונתו למשוך,  לרבותסך הכנסותיו של המבקש בשנת המס,  .1.4

 ש"ח לאישה.  72,000-לגבר וש"ח  59,000לא יעלה על 

וזאת  למשלם בקשה למשיכת כספי פיצויים במהלך כל שנת המס,יתן להגיש נ .1.5

, (קופות גמל)לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  23סעיף  וראותבכפוף לה

 . ("חוק הפיקוח" להלן:) 2005-תשס"הה

הסכום המרבי של כספי הפיצויים שיותרו בתשלום למבקש ללא ניכוי מס במקור  .1.6

 רת המונח להלן, אך לא יותר מסך שליהיה עד גובה "הפרש ההכנסה", כהגד

שבין סך ההכנסות המירבי הנקוב הפרש ה -" הפרש ההכנסה". ש"ח 10,000

כנסות הכולל עליו הצהיר המבקש בטופס ההצהרה לעיל, לבין סך הה 1.4 בסעיף

 החתום למשיכת הכספים, כפי שזה הוגש למשלם. 

במס לפי הנחיה, ניכוי  על משיכה זו כמענק פרישה חייב 856משלם ידווח בטופס ה .1.7

. קוד הדיווח: מענק 857טופס , וכן ימציא למבקש אישור שנתי על גבי 0מס 

  .55קוד  פרישה חייב במס לפי הנחיה,

 תנאים לאישור משיכת כספי תגמולים לקצבה בפטור מניכוי מס במקור .2

 ש"ח.  15,000 סכום כספי התגמולים לקצבה הצבורים אצל המשלם אינו עולה על 2.1

 למבקשמשיכת כספי תגמולים לקצבה בפטור מניכוי מס במקור תתאפשר רק  2.2

מס בשנת המס בה משלם כי אין ולא צפויות לו הכנסות חייבות בבפני השהצהיר 

 מפורט בנספח. כ, מתבקשת המשיכה

הגשת בקשה למשלם למשיכת סכום כספי התגמולים לקצבה ללא ניכוי מס במקור  2.3

 בשנת המס.  1.10 עון האחרון של שנת המס, כלומר, החל מיוםתתאפשר רק החל מהרב

לים ומי המשלם נתונים אודות הפקדות שוטפות לפיצויים ו/או תגמובריש אין 2.4

 במהלך שנת המס בה מבוקשת משיכת כספי התגמולים לקצבה. 
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 או ייעוץ מקצועי. אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת טריםניוזל

במשיכת סכומים מקופות גמל לבעלי הכנסות  -ראות למתן פטור מניכוי מס במקור הו . ה
 )המשך( נמוכות

 ת כספי תגמולים לקצבה בפטור מניכוי מס במקור )המשך(תנאים לאישור משיכ .2

הסכום המרבי של כספי התגמולים לקצבה שיותרו בתשלום למבקש ללא ניכוי מס  2.5

 ש"ח.  15,000 דבמקור יהיה ע

קופ"ג לפי הנחיה, ניכוי יבת מעל משיכה זו כמשיכה חי 856המשלם ידווח בטופס  2.6

. קוד הדיווח: משיכה 857על גבי טופס  , וכן ימציא למבקש אישור שנתי0מס 

  .62קוד  חייבת מקופ"ג לפי הנחיה,

בקשת תנאים לאישור משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה, במסגרת אותה  .3

 בפטור מניכוי מס במקור משיכה,

פיצויים והן כספי תגמולים לקצבה, במסגרת כספי במקרה בו הבקשה היא למשוך הן 

 ורך בהתקיימות כל התנאים המפורטים להלן: יש צ אותה הבקשה,

 ש"ח.  5,000 סכום כספי הפיצויים הצבורים אצל המשלם אינו עולה 3.1

 ש"ח.  4,000 ים אצל המשלם אינו עולה עלסכום כספי התגמולים לקצבה הצבור 

לים הינו בהפקדות שנעשו בגין תקופות עבודה התגמומקור כספי הפיצויים ו 3.2

 ום שנת המס שקדמה לשנת משיכת הכספים. לדוגמה, עד ליוםשהסתיימו עד לת

ניתן יהיה למשוך את כספי הפיצויים והתגמולים לקצבה שהופקדו  31.12.2020

 .31.12.2019 בודה שהסתיימו עד ליוםבעבור תקופות ע

טופס הצהרת המבקש על מקורות הכנסותיו  ל גביהמבקש הצהיר בפני המשלם ע 3.3

 משיכת כספי הפיצויים, כמפורט בנספח.  בשנת המס בה מבוקשת

כספי הפיצויים שבכוונתו למשוך,  לרבותסך הכנסותיו של המבקש בשנת המס,  3.4

 ש"ח לאישה. 58,000-ו לגברש"ח  45,000 לא יעלה על

ותגמולים לקצבה, בהתקיים ויים ניתן להגיש למשלם בקשה למשיכת כספי פיצ 3.5

וזאת בכפוף  ת, במהלך כל שנת המס,להוראו 3התנאים שבסעיף זה, סעיף 

 לחוק הפיקוח.  23להוראות סעיף 

הסכום המרבי של כספי התגמולים לקצבה שיותרו בתשלום למבקש ללא ניכוי מס  3.6

 תשלוםש"ח. הסכום המרבי של כספי הפיצויים שיותרו ב 4,000 במקור יהיה עד

 ש"ח.  5,000 למבקש ללא ניכוי מס במקור יהיה עד לסך של

על משיכת הפיצויים כמענק פרישה חייב במס לפי  856המשלם ידווח בטופס  3.7

ל , וכן על משיכת כספי התגמולים כמשיכה חייבת מקופת גמ0הנחיה, ניכוי מס 

וד הדיווח: . ק857, וימציא למבקש אישור שנתי על גבי טופס 0לפי הנחיה, ניכוי מס 

  .62בת מקופת גמל לפי הנחיה, קוד , משיכה חיי55מענק פרישה חייב לפי הנחיה, קוד 
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 או ייעוץ מקצועי. אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת טריםניוזל

במשיכת סכומים מקופות גמל לבעלי הכנסות  -הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור  . ה
 )המשך( נמוכות

  נספח א'
   צויים בלבדמשיכת כספי פי  –הצהרת עמית / מבקש 

 בהתאם להוראות מס הכנסה בדבר פטור מניכוי מס במקור, אני מבקש/ת למשוך כספי פיצויים בסך 

 . __________ וזאת מבלי שינוכה מס בגינם

 לצורך כך אני מצהיר/ה בזאת כי: 

  .  אני תושב/ת ישראל 

 במסגרת בקשה זולרבות כספי הפיצויים שבכוונתי למשוך  בות במס בשנת מס זו,החיי הכנסותיי ,

 לאישה.  -ש"ח  72,000לגבר / -ש"ח  59,000אינן צפויות לעלות על סך של 

 צפויות בשנת מס זו, למעט כספי  להלן פירוט סך כל הכנסותיי החייבות במס, לרבות הכנסות

 : שה זופיצויים שבכוונתי למשוך במסגרת בק

 קצבה:* _________________ 

                                   במס:  מענקי פרישה חייבים

 משכורת: _____________

 עסק / משלח יד:_________

 כס:___________________   נהכנסות מהשכרת 

 _________  סה"כ:_________

 אירים מהמוסד לביטוח לאומי. או ש/אין לכלול הכנסות מקצבת זקנה ו/או ילדים ו/או נכות ו *

 קדות מעסיק לקופת גמל שנעשו בגין תקופות עבודה שהסתיימו עד מקור כספי הפיצויים הינו בהפ

 לתום שנת המס שקדמה לשנה שבה הגשתי את הבקשה למשיכת הכספים. 

  שהוגשה בשנת מס זו למשיכת כספי פיצויים ו/או כספי תגמולים לקצבה זוהי בקשתי היחידה

י. ידוע לי כי בהתאם גמל ו/או חברת ביטוח ו/או קרן פנסיה כלשהי, הרשומה על שמ מקופת

להוראות מס הכנסה בכל שנת מס תותר לי רק משיכה אחת של כספי פיצויים ו/או כספי תגמולים 

 כל התנאים הנדרשים בהוראות כאמור. בהתקיים  בפטור מניכוי מס במקור,

 אישור לניכוי מס במקור למשיכת כספי תגמולים לקצבה. שומה בשנת מס זו לא קיבלתי מפקיד ה 

 רטים המוצהרים על ידי לעיל נכונים ומלאים. ידוע לי כי משיכת כספי הפיצויים חייבת במס כל הפ

תבסס על הצהרותיי בלבד ואין בו כדי בשיעור מס שולי, וכי הפטור מניכוי מס במקור ניתן לי בה

כנסה הפטורה ממס. ידוע לי כי לרשות המסים נתונה ים כהלסווג את ההכנסה מכספי הפיצוי

 רוש ממני להגיש דוח שנתי על הכנסותיי. הסמכות לד

 :_____________________ ת"ז:_________________   שם מלא

 __________  :_________תאריך:__________________   חתימה
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 או ייעוץ מקצועי. אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת טריםניוזל

במשיכת סכומים מקופות גמל לבעלי הכנסות  -הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור  . ה
 )המשך( נמוכות

  משיכת כספי תגמולים לקצבה בלבד –הצהרת עמית / מבקש 

  

 צבה בסךים לקאות מס הכנסה פטור מניכוי מס במקור, אני מבקש/ת למשוך כספי תגמולבהתאם להור

 וזאת מבלי שינוכה מס בגינם.              

 כך אני מצהיר/ה בזאת כי: לצורך 

  .אני תושב/ת ישראל 

  בשנת המס זו אין לי כל הכנסה חייבת במס מקצבה* / משכורת / עסק / משלח יד / מקור אחר

  .החייב במס

 וסד לביטוח לאומי. ם מהמאין לכלול הכנסות מקצבת זקנה ו/או ילדים ו/או נכות ו/או שאירי *

  למשיכת כספי תגמולים לקצבה ו/או כספי פיצויים זוהי בקשתי היחידה שהוגשה בשנת מס זו

מקופת גמל ו/או חברת ביטוח ו/או קרן פנסיה כלשהי, הרשומה על שמי. ידוע לי כי בהתאם 

מולים פי תגהכנסה בכל שנת מס תותר לי רק משיכה אחת של כספי פיצויים ו/או כס להוראות מס

 בהוראות כאמור. בהתקיים כל התנאים הנדרשים  בפטור מניכוי מס במקור,

  בשנת מס זו לא קיבלתי מפקיד השומה אישור לניכוי מס במקור למשיכת כספי פיצויים ו/או

 תגמולים לקצבה. 

  ידי לעיל נכונים ומלאים. ידוע לי כי משיכת כספי התגמולים לקצבה כל הפרטים המוצהרים על

יתן לי בהתבסס על לפחות, וכי הפטור מניכוי מס במקור נ 35במס בשיעור מס של %ייבת ח

הצהרותיי בלבד ואין בו כדי לסווג את ההכנסה מכספי התגמולים לקצבה כהכנסה הפטורה ממס. 

 לדרוש ממני להגיש דוח שנתי על הכנסותיי.   ידוע לי כי לרשות המסים נתונה הסמכות

 :_____________________ ת"ז  ____ :_____________שם מלא

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

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

במשיכת סכומים מקופות גמל לבעלי הכנסות  -ר מניכוי מס במקור הוראות למתן פטו . ה
 )המשך( נמוכות

  וכספי תגמולים לקצבה משיכת כספי פיצויים –הצהרת עמית / מבקש 

                בהתאם להוראות מס הכנסה פטור מניכוי מס במקור, אני מבקש/ת למשוך כספי פיצויים בסך 

 מולים לקצבה בסך __________וזאת מבלי שינוכה מס בגינם. וכן למשוך כספי תג

 מצהיר/ה בזאת כי: אני  לצורך כך

  .אני תושב/ת ישראל 

 לרבות כספי הפיצויים והתגמולים לקצבה שבכוונתי למשוך מס בשנת מס זו,הכנסותיי החייבות ב 

/  -ש"ח  45,000 , אינן צפויות לעלות על סך שלבמסגרת בקשה זו  לאישה.  -ש"ח  058,00לגבר 

 צפויות בשנת מס זו, למעט כספי  כנסותלהלן פירוט סך כל הכנסותיי החייבות במס, לרבות ה

 כוונתי למשוך במסגרת בקשה זו: פיצויים ותגמולים לקצבה שב

 קצבה:* ___________________ 

מענקי פרישה חייבים במס:_______________  

 משכורת: ______________  

 יד:___________  עסק / משלח 

הכנסות מהשכרת נכס:___________________   

 ______________ ____ סה"כ:

 ו/או נכות ו/או שאירים מהמוסד לביטוח לאומי. אין לכלול הכנסות מקצבת זקנה ו/או ילדים  *

  מקור כספי הפיצויים והתגמולים הינו בהפקדות מעסיק לקופת גמל שנעשו בגין תקופות עבודה

 עד לתום שנת המס שקדמה לשנה שבה הגשתי את הבקשה למשיכת הכספים.  שהסתיימו

 בה ו/או כספי פיצויים בקשתי היחידה שהוגשה בשנת מס זו למשיכת כספי תגמולים לקצ זוהי

מקופת גמל ו/או חברת ביטוח ו/או קרן פנסיה כלשהי, הרשומה על שמי. כמו כן, בשנת מס זו לא 

 כוי מס במקור למשיכת כספי פיצויים ו/או תגמולים לקצבה. קיבלתי מפקיד השומה אישור לני

  כספי פיצויים  תאם להוראות מס הכנסה בכל שנת מס תותר לי רק משיכה אחת שלכי בהידוע לי

 ו/או כספי תגמולים בפטור מניכוי מס במקור, בהתקיים כל התנאים הנדרשים בהוראות כאמור. 

 ידוע לי כי משיכת כספי פיצויים חייבת בשיעור מס כל הפרטים המצוינים לעיל נכונים ומלאים .

י מס לפחות וכי הפטור מניכו 35גמולים חייבת במס בשיעור מס של %פי התשולי ומשיכת כס

במקור ניתן לי בהתבסס על הצהרותיי בלבד ואין בו כדי לסווג את ההכנסה מכספי הפיצויים ו/או 

ע לי כי לפקיד השומה נתונה הסמכות לדרוש מכספי התגמולים לקצבה כהכנסה הפטורה ממס. ידו

 ממני דוח על הכנסותיי. 

 :_____________________ ת"ז:_________________   אשם מל

 :__________תאריך__________________   :חתימה
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