 3אפריל 2020 ,
 / 721602רש

מכובדנו שלום וברכה ,

הנדון :נגיף הקורונה החדש ) Novel Coronavirus 2019-nCoV ( 2019
בהמשך ל מאמר נו מיום  31.3.2020בעניין נגיף הקורונה החדש (  , ) NCOV 2019להלן עדכוני רגולציה,
תקנות  ,ו הנחיות נוספות שפורסמו בימים אלו :

א.

תקנות שעת חירום הגבלת פעילות  -נגיף קורונה31.3.2020 ,
ביום  21.3.2020פורסמו תקנות לשעת חרום המגבילות את הפעילות על מנת לצמצם את
התפשטות נגיף הקורנה .תקנות אלו עודכנו ביום  25.3.2020וביום  , 30.3.2020בהדרגה
הוחרפו ההגבלות.
להלן הנחיות לגב י מקומות עבודה המותרים:
התקנות מגדירות "עובד מעטפת"  -עובד שאינו עוסק בליבת הפעילות של מקום העבודה
למעט עובד ניקיון ,אבטחה ו /או מחשוב.

מקום עבודה לא חיוני
במקום עבודה לא ישהו בו  -זמנית יותר מ  10 -עובדים או  15%ממצבת העובדים ,לפי הגבוה
מביניהם .על אף האמור ,רשאי מעסיק להעלות את מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו
זמנית עד לשיעור של  30%ממצבת העובדים כל עוד ההעלאה חיונית לפעילות השוטפת של
מקום העבודה ,והמעסיק דיווח למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה את שמות העובדים
שנוכחותם נדרשת במקום העבודה ,את תפקידם ואת הטעמים שב שלהם נדרשת נוכחותם
כאמור .

מקום עבודה חיוני
מנכ"ל בעסק שהוגדר כמקום עבודה חיוני לא יוכל לאפשר לעובדי המנהלה שהינם עובדי
מעטפת להגיע לעבודה אלא במקרים שנוכחותם חיונית .לא תתאפשר קבלת קהל במקום
העבודה אלא לצורך אספקת מוצרים או שירותים חיוניים ובלבד שצומצמו כ כל הניתן מספר
נותני השירות.

א.

תקנות שעת חירום הגבלת פעילות  -נגיף קורונה( 31.3.2020 ,המשך)
ענפים ה מוגדרים כ חיוניים :

ב.

ג.

•

ענפים שפועלים כסדרם עד  , 100%תוך צמצום ככל הנית ן  :כל מערכת הבריאות (כולל
אופטיקה) ; מגזר פיננסי (כולל בנקים) ; משק האנרגיה (כולל חשמל ,גז טבעי ,נפט,
מים) ; ענפי המזון (כולל חקלאות ,מרכולים ,הובלה ,אחסנה ועוד) ; כל שירותי ההובלה
והאחסנה ; ענפי הטואלטיקה וחומרי הניקיון ; ענפי ייצור התרופות ; הנמלים וחברות
הספנו ת ; שירותי התקשורת ; מקום עבודה שעוסק בעבודות בינוי או תשתית ; כללי:
אבטחה ,ניקיון ,חישוב שכר ,תחזוקה ,טכנאות .

•

ענפים שפועלים במתכונת מצומצמת בהתאם למפורט בתקנות וברשימה הרלוונטית :
תחבורה ציבורית  -לפי הנחיות משרד הבריאות ; חינוך ,עבודה ורווחה ; ענפי המשק
השונים  ,כלכלה ותעשייה ; הגנת הסביבה ; רשויות מקומיות ; שיכון ; דת וקבורה ;
מפעלים תומכי מערכת הביטחון ; ענפים תומכים משק  .להלן קובץ התק נות העדכני

הגעה לעבודה ב מקומות עבודה המותרים לפעול כיום
-

טרם הגעתם של עובדים למקום העבודה ,עליהם למדוד חום ולמלא הצהרה על מדידת
חום והיעדר התסמינים :חום גוף מעל  38מעלות צלזיוס ,שיעול ,קושי בנשימה וכו'.

-

העובדים יגיעו למקום העבודה עם טופס הצהרה מלא לאותו יו ם והמעבידים יאספו
וישמרו את הטפסים.

-

עובדים שאינם מועסקים במסגרת עסק או משלח יד של המעסיק ,יכולים לתת את
ההצהרה בעל פה.

-

המנהל ,כהגדרתו בפקודת ,בריאות העם , 1940 ,יפרסם טופס הצהרה המשקף את
הפרטים האמורים באתר האינטרנט של משרד הבריאות  .להורדת הטופס לחץ

-

במרחב הציבורי יש לחבוש מסיכה.

שווי רכב צמוד בעת חופשה ללא תשלום
כאמור במאמרנו מיום  , 31.3.2020מאחר בתקופת משבר הקורונה יש איסור תנועה אין
מדובר בהטבה לעובדים.
בהתאם לחוזר שפורסם ע"י המוסד לביטוח לאומי בחודש  , 6/2015המשך הצמדת הרכב
לעובד בתקופת חל"ת מחייב ת הוצאת תלוש שכר לעובד לכל חודש בגין זקיפת שווי הרכב,
אלא אם הרכב יוחזר למעסיק לתקופה זו .
רשות המיס ים טרם פרסמה עמדה בנושא .על כן נדרש עתה להמתין להתייחסות רשות
המיסים לנושא לעניין שווי רכב .
לבינתיים ,אנו ממליצים לאלו שנמצאים בחל"ת ו מעוניינים להימנע מזקיפת שווי רכב ,ככל
שהדבר אפשרי ,לנקוט בצעדים הבאים:
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ג.

שווי רכב צמוד בעת חופשה ללא תשלום (המשך)
•

רצוי ביות ר להחזיר את הרכב למעסיק ו/או להחנותו במקום העבודה.

•

לא י עשה שימוש ברכב בתקופת החל"ת.

•

צילום מד הקילומטראז' ב מתן ההודעה/יציאה לחל"ת ובסיומה  ,צילום יועבר למעסיק.

•

לציין בפני העובד שרשות המסים לא הביעה את עמדתה בעניין וטרם פורסמה וקיימת
חשיפה שרשות המיסים לא תקב ל את העמדה על פיה לא זוקפים שווי רכב בתקופה
הנ"ל.

•

להודיע לעובד שככל ורשויות האוצר ידרשו מס  /ביטוח לאומי מהמעסיק בגין אי
זקיפת השווי יוכל המעביד לדרוש מהעובד את ההטבות שנבעו לו בגין אי זקיפת שווי
הרכב (מס הכנסה וביטוח לאומי) .

•

טרם היציאה לחל"ת רצוי כי העוב ד והמעסיק יחתמו על הצהרה המפרטת  ,בין היתר,
תקופת החל"ת ,כי בהתאם לתנאי העסקה לעובד צמוד רכב ,לא נעשה שימוש ברכב
תקופת החל"ת (בצירוף צילום מד קילומטראז' כאמור לעיל) ,יתכן ובהתאם להוראת
רשות המסים הנ"ל יהיה חייב במס וכו' והעובד מתחייב לשלם מסים אלו ככל שידרש .
דוגמא להצהרה כאמור מצויה במשר דנו.

יש לקחת בחשבון שייתכן וכל צעד שיינקט לא ימנע את הצורך בזקיפת שווי הרכב  ,בהתאם
לעמדת רשות המסים.

ד.

דחיית מועד התשלום של חודש מרץ לעובדים עצמאיים
בהתאם להודעה של המוסד לביטוח לאומי ,עקב משבר הקורונה ,מועד התשלום של מקדמת
חודש מרץ  2020לעובדים עצמאיים נדחה ל  15 -במאי ( 2020במקום  20באפריל . ) 2020

ה.

ההשלכות הצפויות של משבר הקורונה על ענף הבנייה
ענף הבנייה בישראל מונה עשרות אלפי עובדים זרים המגיעים מדי יום מהשטחים .לבינתיים,
הממשלה הטילה סגר מ לא על אזור בית לחם  .ככל שהסגר יורחב הרי שצפויה האטה
משמעותית בקצב תפוקת הבנייה .זאת בנוסף לאמור בתקנות לשעת חרום להגבלת הפעילות
החלות על כלל עובדי המשק כאמור בסעיף א' לעיל .ה ד בר עלול לגרום לעיכוב ים משמעות יים
במועד מסירת יח"ד  /פרוייקטים שונים בתחום הנדל"ן שבתהליכי בנייה ,מיתון במכירות
וב הקמת פרוייקטים חדשים ,בנוסף ל קשיים תזרימים מצד תנאי המימון של הבנקאים ו מצד
לקוחות (דחייה  /אי עמידה בתשלומים).
למרות שחלק ניכר מ פעילות ה ענף מושבתת ולכן יתכן ו עיכובים אינם נחשבים כ "כוח עליון";
מה שעשוי לחייב יזמים ו/או קבלני ם בתשלומי פיצויים בגין איחורים במסירת יח"ד.

ו.

הקלות לבעלים עסקים ובעלי עסקים שהכנסותיהם נפגעו כתוצאה מהמשבר
כאמור במאמרנו מיום  , 31.3.2020שר האוצר הכריז על מתן הקלות לבעלי עסקים קטנים
ובינוניים (דהיינו כאלה המאוגדים כעוסק פטור ו/או מורשה) בהתאם לתנאים מסויימ ים .
הנ"ל טרם עוגן בחקיקה ולכן יתכן ויחולו שינויים .לידיעתכם ,המענק חייב בתשלום מס
הכנסה ובדמי ביטוח לאומי ,ככל הכנסה חייבת אחרת.
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ו.

הקלות לבעלים עסקים ובעלי עסקים שהכנסותיהם נפגעו כתוצאה מהמשבר (המשך)

להלן עיקר תנאי הסף:
.1

העוסק בן  20שנים לפחות (בשנת שנת .) 2019

.2

רישום באתר רשות המיסים  -באיזור האישי (בשלב זה לא ניתן לבצע זאת ע"י
המייצגים ויש להרשם באופן עצמאי) .על העוסק להצהיר כי בתאריך  29.2.2020העסק
היה פעיל ובעקבות התפשטות הנגיף בשנה הקרובה צפויה ירידה בכנסות.

.3

תקרת ההכנסה החייבת:
•

הכנסתו החייבת והפטורה בשנת ( 2018לרבות הכנסות משכ"ד למגורים הפטורות
ולמעט הכנסות משבח מקרקעין ומרווח הון) לפני קיזוז הפסדים ופטורים ,לא
עלתה על  240,000ש"ח .הכנסות משותפות של בני זוג יחולקו שווה בשווה.

•

ההכנסות ברוטו בשנת  2018של משק הבית הינם עד לתקרה של  340,000ש"ח.

•

עוסק שהכנסתו כ נ"ל הי תה בין  192,000-240,000ש"ח זכאי למענק מופחת.

•

בני זוג עצמאיים זכאים לקבל פיצוי ,כל אחד בהתאם לתקרת הכנסת ו האישית
בכפוף לתקרת הכנסת תא משפחתי.

.4

העוסק הגיש דוחות לשנת  2018ואם החל לפעול בשנת  2019ה גיש דוחות עד . 31.3.2020

.5

לגבי מענק חודש אפריל  -העסק היה פ עיל בחודשים מרץ  -אפריל . 2019

בגין חודש אפריל מענק בסך של עד  6,000ש"ח .ועד לתקרה של  65%מהכנסת העוסק מעסק
ומשלח יד (ראה תנאי  3לעיל) ,כנמוך .לגבי עוסק שהכנסתו בין  192,000-240,000ש"ח מענק
מופחת בסך  3,000ש"ח  .צפוי כי המענק ישולם עד ליום  , 7.4.2020בהתאם לעמי דה בתנאי
הסף.
בגין חודש מאי מענק נוסף בסך של עד  8,000ש"ח .לגבי מענק חודש מאי השוואת הכנסות
לפי חודשים מאי  -יוני של שנת  . 2019ירידה בהכנסות בשיעור של לפחות  . 25%צ פוי כי
המענק ישולם בתחילת חודש מאי.

ז.

הנחיות (הוראות שעה) בנושא חתימה אלקטרונית בעקבות התפרצות נגיף הקורונה
והצורך בשירותים דיגיטליי ם
ב עקבות התפרצות נגיף הקורונה והצורך בשירותים דיגיטליים ,הרשות להגנת הפרטיות
פרסמ ה  ,שתי הנחיות (הוראות שעה) ,שמטרתן להתאים את הדרישות הכרוכות במסגרת
תהליך הנפקת תעודות אלקטרוניות מאושרות ,בהתאם לחוק ,למצב החירום הנוכחי על פיו
פועל כלל המשק .
ההנחיה הראשונה נועדה לאפשר איזון ראוי בין המדיניות המתחייבת בנוגע להנפקה של
תעודה אלקטרונית חדשה לבין התקנות לשעת חירום ,צו בריאות העם והנחיות משרד
הבריאות ההנחיה השנייה עוסקת ב הארכת תוקפן של תעודות אלקטרוניות שטרם פג תוקפן
באמצעים די גיטליים המאזנים בין המדיניות הנדרשת להזדהות בטוחה המעוגנת בחוק לבין
צרכי המשק להזדהות בטוחה מרחוק ההולכים וגוברים בעת הזו .
שתי ההנחיות תקפות למשך  90ימים או עד לפקיעת תוקפו של צו בריאות העם או תקנות
לשעת חירום ,לפי המוקדם מבניהם.
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ז.

הנחיות (הוראות שעה) בנושא חתימה אלקטרונית בעקבות התפרצות נגיף הקורונה
והצורך בשירותים דיגיטליי ם (המשך)
מצ"ב ההנחיות שפורסמו:

ח.

.1

הנחית מ " מ רשם גורמים מאשרים (הוראת שעה) מיום  29.3.2020תהליך ביצוע חידוש
מרחוק לתעודה אלקטרונית מאושרת שטרם פג תוקפה .

.2

הנחית מ"מ רשם גורמים מאשרים ( הוראת שעה ) מיום  29.3.2020עדכון נוהל זיהוי
מבקשים והנפקת תעודות אלקטרוניות מאושרות למבקשים .

עדכונים והבהרות בנוגע ליישום הוראות חוזר מס הכנסה מס'  4/2017בנושא " יתרות
צבורות בקופה מרכזית לפיצויים "
רשות המיסים פרסמה ביום  31.3.2020עדכונים והבהרות בנוגע ליישום הוראות מס הכנסה
מס'  4/2017בנושא "יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים" .הודעת רשות המיסים
מתייחסת ,בין היתר ,ל מועד חישוב סכום העודף ,אופן הגשת הבקשה ,הסכום העודף שניתן
למשיכה וכו' .להודעת רשות המיסים לחץ כאן .

בברכת חג שמח ובריאות איתנה!

בכבוד רב,
רוזנבלום  -הולצמן ושות'
רואי חשבון
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