
 

 

 

 לקוחותינו היקרים שלום, 
 

 : הנדון 
עד ליום    נדרשים דיווחים  

 ומענקי קורונה   30.11.2020

 

 חברה משפחתית וחברת בית  . א 

עד סוף חודש    דיווח הדרושים  נושאים  ל הלב    שימת אנו מפנים את    2020הכספים  לקראת סוף שנת  

 : כדלהלן   , נובמבר 

 חברה משפחתית" "  .1.א 

סעיף  על   לפקיד  64פי  להודיע  רשאית  משפחתית”  “חברה  הכנסה,  מס  לפקודת  א)ב( 

להיחשב   מבקשתה  בה  חוזרת  שהיא  מס,  שנת  תחילת  לפני  מחודש  יאוחר  לא  השומה, 

עבור    2020בנובמבר    30כ”חברה משפחתית”. כלומר, יש להודיע לפקיד השומה עד ליום  

 . 2021שנת  

“חברה   להיות  שחדלה  חברה  להדגיש,  תוכל משפחתית”,  חשוב  בעתיד    לא  ולבקש  לשוב 

 להיות “חברה משפחתית”. 

 " חברת בית "  .2.א 

סעיף   לא  64לפי  השומה  לפקיד  להודיע  רשאית  בית”  “חברת  הכנסה,  מס  לפקודת  )ה( 

יאוחר מחודש לפני תחילת שנת מס, שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב כ”חברת בית”.  

 . 2021עבור שנת    2020בר  בנובמ   30כלומר, יש להודיע לפקיד השומה עד ליום  

בית”,   “חברת  להיות  שחדלה  חברה  להדגיש,  תוכל חשוב  להיות    לא  בעתיד  ולבקש  לשוב 

 “חברת בית”. 

 הטבות ומענקים בתקופת הקורונה  . ב 

 אורכה לתיקוני דוחות בעקבות פסיקת ביהמ"ש העליון בעניין חישוב שווי שימוש ברכב  .1.ב 

  תיקוני דוחות בעקבות פסיקת ביהמ"ש העליון בעניין פרסמה הודעה לפיה    רשות המסים 

ההקלה בדבר    הקלה בקנסות לאור משבר הקורונה", הארכת   – חישוב שווי שימוש ברכב  

 . 30.11.2020עד ליום  תחול  ביטול קנסות הפיגורים למנכים שיתקנו את דוחות הניכויים,  

 לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים מענק עידוד תעסוקה ומענק סיוע   .2.ב 

ניתן להגיש עד ליום  בגין חודש ספטמבר ש"ח    7,500מענק לעידוד תעסוקה עד לסך של    ,

30.11.2020 . 

האפשרות להגשת בקשות למענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים )שימור  
 הכנסה החייבת במ"ה  ומהווה    חייב במע"מ המענק    . 1.12.2020- עובדים( תיפתח ב 

מענק סיוע בעד המשך העסקתם  לקבלת    ם תנאי ה ותכם רצ"ב מצגת המרכזת את  י נוח ל 

 .   לחץ ך שהוכן ע"י לשכת רו"ח  מ של עובדים. לעיון במס 
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 )המשך(   הטבות ומענקים בתקופת הקורונה  . ב 

רצ"ב בשנית מסמך המרכז את סוגי מענקי הקורונה השונים )לרבות הנזכרים לעיל(    כמו כן, 

כפי שאושרו ע"י הממשלה וכן התנאים לקבלתם. שימת הלב כי חלקם מסתיים בימים הקרובים  

30.11.2020 . 

 .   לחץ   לעיון במסמך שהוכן ע"י לשכת רואי החשבון בישראל 
 

 

 נשמח לסייע לכם ככל שנתבקש. 

 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 
 

 הולצמן ושות' - רוזנבלום 
 רואי חשבון 

 

 

 

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