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 לקוחותינו היקרים שלום, 

 

 : הנדון 
 הקורונה לאור    עדכונים רלבנטיים 

 זקיפת שווי רכב ומענק הוצאות קבועות 

 
 שווי רכב צמוד בעת חופשה ללא תשלום  . א 

מיום   המיסים  רשות  להודעת  צמוד 2.4.2020בהתאם  רכב  והחזיר  לחל"ת  שהוצא  עובד   ,  

היציא  בעת  ל למעסיק  באופן חל" ה  ברכב  שימוש  שווי  לו  ייזקף  יותר,  מאוחר  במועד  ו/או    ת 

  יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותו. זאת במקום זקיפת שווי שימוש לחודש מלא כפי 

  שנקבע בתקנות מס הכנסה. שווי שימוש יחסי יחושב גם בעת חזרתו של עובד מחל"ת, במידה 

   וקיבל רכב מהמעסיק במהלך החודש. 

המיסים הוד ות  בעקב  רשות  ייצוגית   13.4.2020ביום  הוגשה    , עת  המדינה   תובענה  רשות    -כנגד 

בישראל   חמישי  המיסים  ביום  לאומי.  לביטוח  תגובתה    3.9.2020והמוסד  את  המדינה  הגישה 

 החלטה בנושא יתכן ותתקבל בחלוף זמן רב. לתובענה.  

  וד יהיו שווי בגין רכב צמ   הרי שנישומים אשר נזקף עבורם התביעה תתקבל,  במידה ו נציין, כי  

 בצרוף ריבית והצמדה.   , זכאים להחזר הכספים ששולמו 

שלא   לקנסות,  ככל  חשיפה  שקיימת  הרי  שווי  וריבית נזקף  הצמדה  בהפרשי  כן חיוב  על  אנו    , . 

 .  שווי רכב בגינם  ולא נזקף  בגין עובדים שהוצאו לחל"ת  ממליצים על הגשת דוחות מתקנים  

 שלישית אורכות להגשת מענק פעימה   . ב 

 : בגין השתתפות בהוצאות קבועות   בקשות לקבלת מענקי קורונה ה להלן אורכות להגשת  

מרס   עבור  • בקשה    אפריל -חודשים  להגיש  ליום  ניתן  עד    15.9.2020עד  המאוחר  ובמסלול 

1.11.2020 . 

על  ה עוסקים  ולגבי   מזומן מדווחים  ש   בסיס  ליום  בקשה  הגישו  ככל  עד    5.7.2020עד  או 

תיקון  פרסום  הממשלה    ליום  נית 28.6.2020) החלטת  האפשרות   נת (  את    להם  לתקן 

למענק בקשתם.   בקשה  הגישו  שלא  מיום  בקש   להגיש   ביכולתם   , ככל  יום    12.7.2020ה  ועד 

13.10.2020 . 

 . 16.11.2020עד  ניתן להגיש עד ליום  מאי  -חודשים אפריל   עבור  •

 ( סיוע לעצמאים   מענק   -נגיף הקורונה  ) ום תקנות שעת חירום  ייש   9/2020הוראת ביצוע   . ג 

המיסים   ביצוע  פרסמה  רשות  מענקי  הכוללת  הוראת  לקבלת  הסבר  ודברי  לציבור  הנחיות 
לעסקים  ,    , סיוע  שעה( )הוראת  החדש(  הקורונה  )נגיף  כלכלי  לסיוע  התכנית  לחוק  בהתאם 

הביצוע  מטרת    . 2020  –התש"ף   להסביר הוראת  שנקבעו    היא  הכללים  את  פשוטה  בצורה 
 . מו בחוק ואין היא באה במקו 
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 ( )המשך( מענק סיוע לעצמאים   -נגיף הקורונה  ) יישום תקנות שעת חירום    9/2020הוראת ביצוע   . ג 

 הבאים:   פרמטרים התייחסות ל בין היתר,    , בהוראת הביצוע תוכלו למצוא 

 . .( 1ב. סעיף  ) הזכאים   ת אוכלוסיי  •

 . .( 3ב. סעיף  )   שה למענק עדן ניתן להגיש בק התקופות ב  •

 .(. 5ב. -. 4התנאים לקבלת המענק )סעיפים ב.  •

 ד'(. -חישוב המענק בהתאם למחזור של העסק )סעיפים ג'  •

•  (  .(. 1ה'. סעיף  אופן הגשת תביעה למענק 

במס  החייבת  הכנסה  מהווה  המשולם  פקודת -על   , המענק  הכנסה   פי  בדוח    , מס  ידווח  והוא 
 תי המתייחס לשנת קבלת המענק. השנ 

במקור ניכו  מס  מס.   : י  ינוכה  לא  במקור  מס  מניכוי  לפטור  הזכאי  אישור    לעוסק  בעל  לעוסק 
בידי  המצוי  המעודכן  לאישור  בהתאם  מס  ינוכה  מופחת,  בשיעור  מס  המיסים    לניכוי  רשות 

מתאים  אישור  קיים  כי  התביעה,  הגשת  בטרם  לוודא,  מומלץ  התשלום.  ליום  מערכי  ב   נכון 
המ  באת ) סים  י רשות  לבדיקה  המ ניתן  רשות  של  האינטרנט  בידיו ( סים י ר  אין  אשר  עוסק   .  

 . 20%אישור כאמור, ינוכה מסכום המענק, מס במקור בשיעור של  

  , עוסק   נקבע כי המענק המשולם לא ייחשב לחלק ממחיר עסקאותיו של   , בהתאם לחוק   : מע"מ 
סעיף   מוסף   12לפי  ערך  מס  מע"מ ולפי   , לחוק  מתשלומי  פטור  הוא  להפיק   כך  בגין    יש  קבלה 

 המענק. 

טלפוני   ושירות  מידע  מרכז  העוסקים הוקם  בדבר   לרשות  לשאלות  מענה  לקבל  ניתן    בו 
 . הזכאות לקבלת המענק, אופן הגשת התביעות ופרטים נוספים לגבי התביעה 

 . כאן   להוראת הביצוע של רשות המיסים לחץ 

 

לכם  לסייע  נשמח  הקורונה,  בנושא  סיוע  המגיש  ייעודי  צוות  בטיפול    במשרדנו 
 והגשת הבקשה למענק. 

 

 . נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו חוות דעת או ייעוץ משפטיחוזר זה 

 
 בכבוד רב, 

 
 

 צמן ושות' הול -רוזנבלום 
 רואי חשבון 
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