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 ,מכובדנו שלום וברכה
 
 
 

 (Novel Coronavirus 2019-nCoV) 2019נגיף הקורונה החדש  הנדון:

 

(, להלן עדכוני רגולציה, NCOV 2019בעניין נגיף הקורונה החדש ) 20.4.2020בהמשך לחוזר מיום 
 :נוספות שפורסמו בימים אלו תקנות, והנחיות

 ירום )הגבלת פעילות(:תקנות שעת ח .א

 השינויים כדלהלן:פורסם תיקון לתקנות שעת חרום, עיקרי  22.4.2020ביום 

 תקנות ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה:

תתאפשר יציאה מהבית לצורך ביקורי התייחדות והנצחה בקברי חללי צה״ל, נפגעי  -

באפריל  27( ועד ערב יום הזיכרון, יום ב׳, פעולות איבה ואתרי הנצחה החל מהיום )ד'

 .16:00, בשעה 2020

-  , באפריל,  27נדגיש כי על פי התקנות בערב יום הזיכרון וביום הזיכרון )החל מיום ב׳

 ( לא תתאפשר יציאה מהבית לשם ביקור בבתי עלמין ואתרי הנצחה.16:00בשעה 

 תקנות ליום העצמאות:

-  ,  20:00, בשעה 2020באפריל  29ועד ליום ד׳,  17:00עה , בש2020באפריל  28החל מיום ג׳

יוכל אדם לצאת מביתו רק לצורך הצטיידות בתרופות ובמוצרים חיוניים בלבד וקבלת 

שירותים חיוניים בלבד בתחום יישוב מגוריו, אלא אם בתחום זה לא קיימים שירותים 

 אלו, ואז יוכל לקבלם ביישוב הסמוך ליישוב מגוריו.

 תופסק פעילות התחבורה הציבורית. ורה לעילבתקופה האמ -

 ניתן לצאת מהבית גם לצורך ראיון עבודה.כי  ,כן קובעות התקנות החדשות

 ותשלום למוסדותמועדי דיווח  .ב

-חודשי למע"מ, בגין חודשים ינואר-חיה נוספת למדווחים דוהודיעה על דרשות המיסים 

ן להיום, תאריך זה רלבנטי גם בגין נכו (.27.4.2020)במקום  18.5.2020 פברואר, לתאריך

 אפריל.-הדיווח עבור חודשים מרץ

 



 
 

 ר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו חוות דעת או ייעוץ משפטי חוז - 2

 (ותשלום למוסדות )המשךמועדי דיווח  .ב

 להזכירכם, 

 :3/2020מועדי הדיווח והתשלום בגין חודש 

 .15.4.2020 עד במקום 23.4.2020 עד ליום מקדמות מס הכנסה •

 .16.4.2020עד במקום  23.4.2020 עד ליום ניכויים מס הכנסה •

 .15.4.2020 עד במקום 27.4.2020ליום  עדמע"מ חודשי למי שלא חייב בדיווח מפורט  •

 .23.4.2020עד במקום  27.4.2020ליום  עדמע"מ חודשי למי שחייב בדיווח מפורט  •

 .15.4.2020במקום עד ליום  15.5.2020ליום  עדביטוח לאומי לעצמאים  •

 .15.4.2020ד במקום ע 20.4.2020 עד ליום ביטוח לאומי ניכויים •

 הנחה בדמי ארנונה לעסקים .ג

(, 2פורסמו תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס'  21.4.2020ביום 

למגזר העסקי, בין היתר, למשרדים,  מיועדתהנחת הארנונה  .)"התקנות"( 2020-התש"ף

 שירותים ומסחר, לתעשייה, לבתי מלאכה, לבתי מלון, לחניונים ועוד.

 31כמפורט בסעיף נכסים רשימה סגורה של במסגרת התקנות נקבע כי מחזיק בנכס )למעט 

 100%(, זכאי להנחה בשיעור 29.2.2020ולמעט מחזיק שחדל מלהחזיק בנכס עד יום תקנות ל

 . 31.5.2020ועד  1.3.2020מסכום הארנונה שהוטל על הנכס, וזאת לתקופה שמיום 

במקום ההנחה כי  31.4.2020ט עד ליום יחללהרשאית רשות מקומית  ,נקבע בתקנות עוד

על הנכס בשנת  השהוטל יתמסכום הארנונה הכלל 25%הנחה בשיעור  ליתן, האמורה לעיל

 .2020הכספים 

גזבר לעיל זאת אם לגבי נכס שסיווגו לצורך ארנונה הינו "נכס אחר", תחול ההנחה כאמור 

הפעילות שבשלה הנכס מסווג כ"נכס אחר" הרשות המקומית קבע לגביו, לבקשת המחזיק, כי 

הגבלת  –)א( לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 5מנויה בשימושים המפורטים בתקנה 

 ימים. 21, ולא ניתן להפעיל אותו לתקופה העולה על 2020-פעילות( התש"ף

 דחיית מועדים לתשלום קנסות .ד

 .דחיית מועדים לתשלום קנסות -, ממשלת ישראל התקינה תקנות שעת חירום המשברנוכח 

 . (30.4.2020) עד תום תקופת תקנות שעת חירום 10.3.2020תקנות מתייחסות לתקופה שמיום ה

 : הוראותלהלן עיקרי ה

 .תשלום קנס מנהלי קצוב ותוספת פיגור לקנס שמועד תשלומו חלף •

נות ידחה מועדו עד לסיום תוקף תק -תשלום קנס שמועדו חל בתוך "התקופה הקובעת" •

 לשעת חירום.

קנס שמועד תשלומו חל "בתקופה הקובעת" ולא שולם במועדו והתווספה לו תוספת פיגור  •

 לחוק העבירות המנהליות תבוטל תוספת הפיגור. 17לחוק העונשין, סעיף  67לפי סעיף 

 .דחיית מועד להגשת בקשה לביטול קנס או להישפט •

לביטול קנס או בקשה להישפט על עבירה, נקבע בחוק העבירות המנהליות המועד להגשת בקשה 

והמועד האמור חל "בתקופה הקובעת", יידחה המועד להגשת בקשות אילו עד תום תוקפן של 

 תקנות שעת חירום אילו.

 !קיץ בריאבברכת 

 בכבוד רב,
 

 ושות' הולצמן-רוזנבלום
 רואי חשבון


