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 תקנות מס הכנסה )פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה(   א.

 1 ........................................................................................... 2020 -)הוראת שעה(, התשפ"א 

   - 2021צו הבלו על דלק )פטור והישבון( )תיקון(, התשפ"ב  -חוק  תהצע ב. 

 2 .................................................................................... 09/09/2021-חוק שפורסמה בת הצע

 3 ................. הדין הארצי לעבודה רפאל נחושתן ואח' נגד המוסד לביטוח לאומי-הדין של בית-פסק ג. 

 3 .................. להגשת תביעות מקוונות לפיצויים בשל מבצע 'שומר החומות'  31.12.21-ארכה עד ה  ד.

 להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות ומענק הוצאות    31.10.21-ארכה עד ה  ה.

 4 ............................................................................... 2021לעסק קטן עבור החודשים מאי יוני 
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  , ( שעה   הוראת )   ( הקורונה   נגיף   עם   ההתמודדות   בתקופת   מואץ   פחת )   הכנסה   מס   תקנות  . א 
   2020  -א " התשפ 

   2021.09.21  פרסום רשות המיסים מיום 

 כללי  .1.א 

  השלכותיו   עם   להתמודד   לעסקים   לסייע   כדי   הממשלה   שנקטה   מהצעדים   כחלק 
  לעסקים   מואץ   פחת   למתן   תקנות   הכספים   ועדת   אישרה   , הקורונה   משבר   של   הכלכליות 

  הוראת (   ( הקורונה   נגיף   עם   ההתמודדות   בתקופת   מואץ   פחת )   הכנסה   מס   תקנות " –
  במשק   השקעות   לעודד   התקנות   מטרת   . "( התקנות "   : להלן )   , " 2020  -א " התשפ   , ( שעה 

 . הישראלי 

  בשלו   זכאי   והוא   בפעילותו   במישרין   המשמש   ציוד   שרכש   נישום   כי   קובעות   התקנות 
  כל   לפי   לו   זכאי   שהוא   הפחת   במקום   , פחת   ציוד   אותו   בעד   לבקש   רשאי   , פחת   בעד   לניכוי 

  שיינתן   הפחת   כל   שסך   ובלבד   דין   כל   לפי   זכאי   היה   שלו   הפחת   משיעור   כפול   בשיעור   , דין 

 .המקורי   מחירו   על   יעלה   לא   , דין   כל   הוראות   לפי   , לציוד 

  2021  ביוני   30  ועד   2020  בספטמבר   1  שמיום   בתקופה   שנרכש   ציוד   על   חלות   התקנות 

 .בישראל   מופעל   שהציוד   ובלבד 

 :   הכנסה   בייצור   הציוד   הפעלת   מועד   לגבי   תנאים   נקבעו   בתקנות 

 .המאוחר   לפי   –  30/6/21  או   הרכישה   מיום   חודשים   שלושה   תוך   –  ככלל  •

  ציוד   או   רכישתו   מיום   חודשים   שלושה   תוך   להפעלה   ניתן   שאינו   מסוג   ציוד   לגבי  •

 .המאוחר   לפי   –  30/6/21  או   הרכישה   מיום   חודשים   תשעה   תוך   –  תעשייתי   במפעל 

  ללא   רכישה   , מקרוב   רכישה   כגון   התקנות   יחולו   לא   בהם   מצבים   נקבעו   , בנוסף  •

 .ועוד   תמורה 

  לגבי   מהמדינה   משנה   זיכיון   או   זיכיון   , נפט   זכות   שקיבלו   גופים   הוחרגו   מהתקנות  •
  יחולו   לא   בהם   מצבים   נקבעו   -  נוספות   הוראות   כוללות   התקנות   .זו   פעילות 

 .ועוד   תמורה   ללא   רכישה   , מקרוב   רכישה   כגון   התקנות 

 הציוד   הפעלת   מקום  .2.א 

  המופעל   ציוד   רק   ולפיכך   , בישראל   שיופעל   בציוד   השקעה   לעודד   היא   התקנות   תכלית 

  שבתקנות   ציוד   להגדרת   עונה   , ( לפקודה   א 3  בסעיף   כהגדרתו )   באזור   לרבות   , בישראל 

 .הפחת   לכפל   זכאי   ויהיה 

  הופעל   אך   , בהטבה   המזכים   האחרים   בתנאים   עמד   הציוד   אם   גם   ( ב )   2  לתקנה   בהתאם 

  לתקופות   בהתאם   בישראל   תחילה   הציוד   הופעל   בו   למקרה   הכוונה )   לישראל   מחוץ 

  הפחת   בכפל   הנישום   את   יזכה   לא   -  ( ל " בחו   הופעל   כ " אח   ורק   ציוד   להגדרת   ( 2)   שבפסקה 

 .ל " בחו   הציוד   הופעל   בה   המס   שנת   מתחילת   שהחל   התקופה   בגין 
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תקנות מס הכנסה )פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה( )הוראת שעה(,   .  א 
 )המשך(   2020  -התשפ"א 

 )המשך(   2021.09.21  פרסום רשות המיסים מיום 

 )המשך(   ת הציוד מקום הפעל  .  2א. 

  למעט   , התעבורה   בדיני   כמשמעותם   " רכב   כלי "   כולל   אינו   התקנות   לעניין   יוד צ 
  מוגדר   , " עבודה   רכב "   . משאית   שאינו   , התעבורה   בפקודת   כהגדרתו   " עבודה   רכב " 

  עליו   מורכב   עבודה   שציוד   רכב " כ   ( 1961)   א " תשכ -  [ חדש   נוסח ]   התעבורה   בפקודת 
  או   משא   להובלת   מיועד   ואינו   , עבודה   לביצוע   עשוי   שמבנהו   או   , קבוע   באופן 

  לא   התקנות   , האמור   לאור   .מנוף   עליו   שמותקן   רכב   -  לדוגמה   . " נוסעים   להסעת 
  המיועדים   רכב   כלי   , פרטיים   רכב   כלי   : עבודה   רכב   שאינם   רכב   כלי   על   יחולו 

  , אוטובוסים   כגון   , נוסעים   להסעת   רכב   כלי   , משאיות   כגון   , משאות   להובלת 
  כמוסבר   , " עבודה   רכב "   על   יחולו   התקנות   '. וכו   נהיגה   מורי   של   רכבים   , מוניות 

 .לעיל 

 במושכר   שיפורים  ( א ) 

  או   השוכר   שהוציא   המושכר   להתאמת   הוצאות   כולל   אינו   התקנות   לעניין   ציוד 
  כהגדרתם   לשימושו   המושכר   התאמת   לצורך   , העניין   לפי   , המשכיר   שהוציא 
  1998  -ח " התשנ   , ( מושכר   להתאמת   הוצאות   ניכוי   בדבר   כללים )   הכנסה   מס   בתקנות 

  , זאת   עם   יחד   , שבנדון   התקנות   לפי   פחת   בכפל   מזכות   אינן   כאמור   הוצאות   , לכן   . 
  , המושכר   התאמת   במסגרת   שהותקן   ציוד   בגין   פחת   כפל   לדרוש   זכאי   יהיה   הנישום 

 .שבתקנות   התנאים   יתר   ושהתקיימו   ( מזגן   ' לדוג )   להפרדה   ניתן   שהציוד   ובתנאי 

   1202  ב " התשפ   , ( תיקון )   ( פטור והישבון ) הבלו על דלק    צו   -  חוק   ת הצע  . ב 

 2021.09.09-ב   באתר משרד המשפטים   חוק שפורסמה   ת הצע 

 שם הצו המוצע  .1.ב

 2021  -ב " התשפ   , ( תיקון )   ( פטור והישבון ) הבלו על דלק    צו 

 תמצית עיקרי הדברים באשר לצו המוצע  .2.ב 

( ולאור התופעה המתרחבת של הונאות מס בתחומי  266בהמשך להחלטת הממשלה )מס'  

)מס   הדלק  בענף  השונים  הדלק  המס  על  הבלו  לצו  תיקון  הוצע  ובלו(,  מע"מ  הכנסה, 

והישבון( )  בקרה  2005  -התשס"ה ,) פטור  יכולת  היא  לתופעה  העיקריות  הסיבות  אחת   .)

לכן   הדלק,  הוצאות  על  הצו  מוגבלת  כי  בטיוטת  לקבוע  על  מוצע  הישבון  לקבלת  כתנאי 

בדלק  אוטומטי   ש יידר העוסק    , שימוש  תדלוק  התקן  ברכב  רק    )דלקן(   להתקין  ולתדלק 

 . באמצעות ההתקן. לבסוף יתבקשו העוסקים להגיש דו"ח ריכוז חודשי 
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 )המשך(   2021צו הבלו על דלק )פטור והישבון( )תיקון(, התשפ"ב    -הצעת חוק   .  ב 

 )המשך(   2021.09.09-ב   באתר משרד המשפטים   חוק שפורסמה   ת הצע 

 נוסח טיוטת החוק המוצע קישור ל  .3.ב 

item-https://www.tazkirim.gov.il/s/law / 

 

ש -פסק  . ג  בית הדין  לביטוח  -ל  המוסד  נגד  ואח'  נחושתן  רפאל  לעבודה  הארצי  הדין 
 לאומי  

   05.10.2021  הדין הארצי לעבודה בעניין נחושתן ואח' -הדין של בית -מתוך פסק 

נגד    ערעור  .1.ג  המערערים  תביעת  נדחתה  שבו  אביב  תל  האזורי  הדין  בין  של  דינו  פסק  על 

לביט  ההכנסות  ו המוסד  על  לאומי  ביטח  דמי  לשלם  המערערים  את  לחייב  לאומי  ח 

   חתיות. פ השנתיות של החברות המש 

נקבע כי מקובלת  בית הדין האזורי בכל הנוגע לפירוש סעיפים    בפסק הדין  א  373קביעת 

ל 6)א() 350-ו  התשנ"ה   חוק (  משולב(,  )נוסח  הלאומי  חלים   , 1995-הביטוח  שהם  על   כך 

המשפחתית.  החברה  של  החייבת  לפי    דהיינו,   הכנסתה  מהי  לבחון  יש  הראשון  בשלב 

יהיו   זו,  חייבת  הכנסה  השני,  בשלב  המשפחתית.  החברה  של  החייבת  הכנסתה  הפקודה 

המשפחתי  החברה  מניות  בעלי  בידי  הופכת  מקורותיה,  יהיו  נראית  אשר  שהיא  שעה  ת 

 כמחולקת להם כהכנסה שמקורה בדיבידנד שאינה פטורה מתשלום דמי ביטוח. 

משנת   החל  ההכנסות  את  לראות  משפחתיות    2013ועד    2008הוחלט  דיבידנד  כהכנסות 

דמי   מתשלום  הפטור  הון.  מרווח  הוא  ההכנסות  מקור  אם  גם  ביטוח  בדמי  החייבות 

משפח  חברה  הכנסות  לגבי  לאומי  המס  ביטוח  שנת  לגבי  בתוקף  ליחיד  הועברו  אשר  תית 

 ואילך.   2014

 קישור לפסק הדין המלא   .2.ג 

20.pdf-02-view.net/i/fzdfa2dp2u/61198-media.web-https://cdn 

 להגשת תביעות מקוונות לפיצויים בשל מבצע 'שומר החומות'   31.12.21-ארכה עד ה  . ד 

   11.10.2021פרסום רשות המיסים מיום  

המ  .1.ד  נזק עקיף  י רשות  בשל  לפיצויים  תביעות מקוונות  להגשת  על מתן ארכה  מודיעה  סים 
יוכלו  שנגרם   עסקים  בעלי  להחלטה  בהתאם  החומות.  שומר  מבצע  בעקבות  לעסקים 

ה  ליום  עד  לפיצויים  התביעות  את  לעובדים     31.12.21  -להגיש  משכורת  ששילמו  ובלבד 
 .  שנעדרו מהעבודה בשל המצב הביטחוני 

 : קישור להגשת תביעה ולמידע על תנאי הזכאות  .2.ד 

damage-indirect-walls-the-of-https://www.gov.il/he/service/guardian 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il
https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001XOCc6QAH/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%A6%D7%95-%D7%94%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%A2%D7%9C-%D7%93%D7%9C%D7%A7-%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%912021?language=iw
https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001XOCc6QAH/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%A6%D7%95-%D7%94%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%A2%D7%9C-%D7%93%D7%9C%D7%A7-%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%912021?language=iw
https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001XOCc6QAH/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%A6%D7%95-%D7%94%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%A2%D7%9C-%D7%93%D7%9C%D7%A7-%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%912021?language=iw
https://cdn-media.web-view.net/i/fzdfa2dp2u/61198-02-20.pdf
https://www.gov.il/he/service/guardian-of-the-walls-indirect-damage


  ניוזלטר
 178גיליון מס'  2021 אוקטובר

 
 
 
 

- 4 - 

  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  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

ה  . ה  עד  תביעות    .211031.-ארכה  ומענק  להגשת  קבועות  בהוצאות  השתתפות  למענק 
   2021הוצאות לעסק קטן עבור החודשים מאי יוני  

   10.202171.פרסום רשות המיסים מיום  

המ  .1.ה  רשות  ה י מנהל  עד  ארכה  מתן  על  החליט  יעקב,  ערן  ,  2021באוקטובר    31  -סים, 
עבור   קטן  לעסק  הוצאות  ומענק  קבועות  בהוצאות  השתתפות  למענק  תביעות  להגשת 

  . 2021החודשים מאי יוני  

 : ת קישור להגשת תביעה ולמידע על תנאי הזכאו  .2.ה 

corona-https://govextra.gov.il/taxes 
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