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  ח"תשס,  אדר בח"י 

  2008,  מרץ25 

  

   פיצויי מס רכוש- 2008/6' מסמיסוי מקרקעין  הוראת ביצוע

  

  עזה עוטף שדרות ואזור ניזוק שעסקו בפיצויים בשל נזק עקיף ל   :הנדון

  31.12.2008  יוםועד 2006.1.11 שמיום לתקופה

  החקלאות והתיירות, שירותיםהתעשייה וה, בענפי המסחר

 
  מבוא .1

, מ שר האוצר" ראש הממשלה ומהודעת אישרה ועדת הכספים של הכנסת את 2007 במאי 30ביום  1.1

לפיה , ")החוק ":להלן (1961 -א"התשכ,  לחוק מס רכוש וקרן פיצויים35מתוקף סמכותו לפי סעיף 

, ה שצורפה להודעה האמורההאזור המסומן במפ, 2007 באוגוסט 31 עד ליום 2007 במאי 16מיום 

הוארך על ידי שר האמורה  תוקפה של ההודעה .")עזה ועוטף שדרות אזור: "להלן (פרישוב סיהינו 

והוארך בשנית  עד , 2008 בפברואר 29האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת לראשונה עד ליום 

העתק . 2006 בנובמבר 1רטרואקטיבית החל מיום כמו כן הורחב תוקפה  . 2008 בדצמבר 31ליום 

   .להוראת ביצוע זו 1 כנספח  מצורף בזאתהמפה

באישור ,  לחוק והתקין65-ו) א(36 פיםאת סמכותו לפי סעישר האוצר הפעיל  הודעה זובעקבות  1.2

נזק מלחמה ונזק ) (תשלום פיצויים( את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים ,ועדת הכספים של הכנסת

תקנות הוראת  ":להלן( 25.3.08  ביוםפורסמואשר , 2008-ח"התשס, )2'  מסהוראת שעה) (עקיף

-  לבין ה1.11.2006- הן בתקנות אלו נקבע הפיצוי בשל נזק עקיף שנגרם בתקופה שבי"). השעה

 יקראו שתי להלן( 31.12.08 לבין 1.1.08ייגרם בתקופה שבין יכול ששעקיף  נזק ובשל 31.12.2007

 התקנת ליום נכוןשמהטעם , עזה עוטףשדרות ובאזור ") תקופת הפיצוי" :התקופות האמורות

 .עקבית ומתמשכת, תחת מתקפת טילים רחבהנמצא האזור  ,התקנות

 בענפי , בישוב ספר)יחיד או חבר בני אדם(רשאי בעל עסק ,  והתקנות שהותקנו לפיועל פי החוק 1.3

  להגיש תביעה בגין נזק עקיף שנגרם לו,החקלאות והתיירות, המסחר והשירותים, ההתעשיי

באזור ) ממוקם ורשום( מצוי ועסקניזוק ש,  תקנות הוראת השעהלפי. כתוצאה מפעולות איבה

מנהל רשות להנחת דעתו של ח יבמידה ויוכ, עקיףיהיה זכאי לפיצוי בגין נזק עוטף עזה שדרות ו

  :וגדר להלןמכפי ש" נזק עקיף"הנזק הינו  ש)"המנהל" –להלן (המסים או מי שהוסמך מטעמו 

לשם הקטנת נזקו הניזוק רבות הוצאות שוטפות שהוציא ל,  או מניעת רווחהפסד - " נזק עקיף"

שדרות אזור  ב, או מחמת אי אפשרות לנצל נכסים, כתוצאה מפעולות איבה או מצב לוחמה,העקיף

 את תביעתו יוכל הניזוק להגיש .ובתקנות שהותקנו לפיווק כמשמעות מונחים אלו בח, ועוטף עזה

  . להלןהכללים שיפורטובמסלול שיבחר על פי 

אך מעסיק , עוטף עזהשדרות וסק שאינו ממוקם ורשום באזור וע, לעיל 1.3בנוסף לאמור בסעיף  1.4

שעובדיו אלו נמנעו מלהגיע למקום , ")חוץ ניזוק": להלן (האמורעובדים המתגוררים באזור 

שנגרם לו בשל תשלום שכר בגין נזק רק יוכל להגיש תביעה לפיצוי  ,טחוניישל המצב הבעבודתם ב

לא יעלה על גובה תשלום שכר ם הפיצוי שסכוכך , לעובדים האמורים בגין ימי היעדרותםהעבודה 
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 יודגש כי ניזוק חוץ יוכל להגיש תביעה לפיצוי רק .")תביעת ניזוק חוץ ":להלן (האמורהעבודה 

 . בלבד31.12.08 – 5.8.07  שכר עבודה לתקופה–במסלול אדום 

, תאגיד בריאות, י המדינה"גוף המתוקצב ע, עט המדינה למ-  "ניזוק", 1.4-  ו1.3סעיפים הן ילעני

 .קופת חולים, חברה ממשלתית

לפי ( 7113 -5עד א 7113-2א' טופס מסתביעה לקבלת פיצוי כמפורט בהוראה זו תוגש על גבי  1.5

להוריד או ,  שבשדרות ובאשקלוןמס רכושי במוקדניתן לקבל אותו , ")הטופס ":להלן() התקופה

 .)taxes/il.gov.mof.www(האינטרנט מאתר 

פרסום יום ועד ל "תקופת הפיצוי"ב שארע לו,  בשל נזק עקיףתביעה לפיצויבעבר ניזוק שלא הגיש  1.6
כפי שיובהר , האמורותתקנות הבמסגרת , בגין תקופה זו ,תקנות הוראת השעה יוכל להגיש תביעה

 . להלן

 -  1.11.06יוכל להגיש תביעה מחודשת לתקופה  , ש תביעה לפיצוי בגין תקופה זוניזוק אשר הגי
שיחושב , הפיצויוסכום  במידה .ובהתאם לכללים שיפורטו, באחד מן המסלולים שיבחר, 31.12.07

 יהיה זכאי לקבלת ,יעלה על סכום הפיצוי שאושר לו בגין התביעה הקודמת, לפי התביעה המחודשת
 .ההפרש

 .  :י הפירוט שיובא להלן" עפ)"תקופת המקטע: "להלן(יצוי תחולק לארבע מקטעים תקופת הפ 1.7

 7113-2ג טופס א"התביעה תוגש ע - 31.12.07 עד 1.11.06 - מ: תקופת המקטע הראשונה ♦

 7113-3אג טופס "התביעה תוגש ע     -   30.4.08  ועד1.1.08 - מ: השניהתקופת המקטע  ♦

 7113-4אג טופס "התביעה תוגש ע   - 31.8.08 ועד 1.5.08 - מ: השלישיתתקופת המקטע  ♦

 7113-5אג טופס "התביעה תוגש ע - 31.12.08 ועד 1.9.08 -מ: הרביעיתתקופת המקטע  ♦

גם אם , בשלמותה, יובהר כי תביעת נזק עקיף מתייחסת לתקופת המקטע שבמהלכה ארע הנזק

 . קצרה יותרהתקופת הנזק בפועל היית

 :מועדי הגשה 1.8

או ,  בגינה נתבע הפיצוי בחודש העוקב מתום תקופת המקטע16 - תתאפשר החל מיום ההגשת תביעות 
  .לפי המאוחר, בגין תקופת הדיווח האחרונה שבמקטע הפיצוי, מ"לאחר הגשת הדיווח התקופתי למע

אך מאחר  ,תקופת מקטע חודשים מתום כל 3הנו , על פי התקנות, המועד האחרון להגשת תביעות
תוארך תקופת הגשת התביעות לגבי כל , ) מ"עד להגשת דוח מע( יום 15 -ופה בולמעשה קוצרה התק

  .על פי החלטת המנהל,  ימים נוספים15 - מקטע ב

 3המועד האחרון להגשת התביעות יהיה , 31.12.07 ועד יום 1.11.06מיום לעניין תקופת הפיצוי 
  .הוראת השעהתקנות חודשים מיום פרסום 

למרות שלא ניתנו הוראות  וגשת תביעה בגין נזק עקיף שנגרם לניזוקיובהר כי על מנת לאפשר ה 1.9
 ם התנאיוהותקנה הוראת השעה כך שבוטל, ןי כוחות הביטחו"מפורשות להפסקת פעילות ע

,  להפסקת פעילות מוחלטתןי כוחות הביטחו"עבדבר הוראה מפורשת  בתקנות העיקריות הקבועים
 . לפי העניין, או הפסקת פעילות של הפסקת ייצור תתקופה מינימאליובדבר 

את אופן ודרך , להבהיר את הוראות תקנות הוראת השעה נועד הוראת ביצוע זוהמידע המובא ב 1.10
סייע לניזוק למלא את טופס לתנאי הזכאות להגשת תביעה ו, הליך בדיקת התביעה, הגשת התביעה
  .ב"התביעה המצ
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 מסלולי הפיצויים המוצעים .2
 להגיש את תביעתו בגין נזק עקיף באחד מתוך שלושת ,זור שדרות ועוטף עזהרשאי כל ניזוק בא, ללככ 2.1

 .חריגיםהת ונמצא ברשימהוא אלא אם , המסלולים שיפורטו להלן

, לפיכך. תחשב כתקופה אחת לצורך הגשת תביעה בגין נזק עקיף, 31.12.07 ובין 1.11.06התקופה שבין  2.2
 .ובהתאם לכללים שיפורטו להלן, לפי בחירתו, לבדלפי מסלול אחד ב, לתקופה זו,יגיש העוסק תביעה

לפי אחד   בשנה זומתקופות המקטע  באחת בשל נזק שארע לוזוק שהגיש תביעהני - 2008לגבי שנת  2.3
יוכל להגיש תביעות נוספות באותה שנת  , 4- ו3 כפי שיפורטו להלן בסעיפים מהמסלולים הירוקים

  .ה לראשונ בו בחר ירוקמסלולאותו מס אך ורק ב

 או המקטע השניתקופת המסלול האדום בבגין נזק עקיף לעניין זה יובהר כי ניזוק שהגיש תביעה ב
, תהשלישימקטע תקופת האדום בה והגיש במסלול המקטע השניתקופת הבתביעה שלא הגיש כלל 

  .והכל לפי העניין, במקטעים העוקבים, יוכל להגיש תביעה באחד המסלולים הירוקים

 במסלול ה במסלול ירוק תוזן למערכת ותעבור בדיקת תקינות וזכאות להגשתתביעה שהוגשה  2.4
נמצא כי הנתונים על פיהם נדרש הפיצוי הינם תקינים שלאחר בדיקת התביעה ובמידה . שנבחר

 . באופן סופי ,תאושר התביעה, והניזוק אינו נכלל ברשימת החריגים שפורטו כאמור

  

 מחזורים -ירוק מסלול  .3
 מסלולפירוט ה 3.1

ירידה זו ברמת .  מבוסס על התפיסה שהנזק העקיף מתבטא בירידה במחזור העסקאותמסלולה

, עקב קיום הוצאות קבועות. הפעילות של העסק מלווה בירידה במרכיב הוצאות התפעול המשתנות

 . דבר המביא לירידה ברווחיות, ההוצאות יורדות בשיעור נמוך יותר מהירידה בעסקאות

 חישוב הפיצוי אופן  3.2

  :מחזורים הינה - ירוק נוסחת החישוב במסלול  3.2.1

משלים 
ההוצאה 
 הנחסכת

X  
מחזור 

עסקאות 
בתקופת 
מקטע 
  הפיצוי

-  

  
 חודשים 'מס
  מקטעתקופתב

  הפיצוי
  
12  

  

X  

מחזור 
עסקאות 
בתקופת 
  הבסיס

  סכום הפיצוי  = 

  

  : כאשר

  .1.7 תקופת המקטע כמתואר בסעיף - " תקופת מקטע הפיצוי"

   – "תקופת הבסיס"

  ;31.10.06 והמסתיימת ביום 1.11.05התקופה המתחילה ביום  -  הראשונההפיצוי מקטע לתקופת   .א

 והמסתיימת ביום 1.1.07 התקופה המתחילה ביום -  2008בשנת מקטע הפיצוי לתקופות   .ב

31.12.07;  

למעט , לפי העניין, מ בגין תקופה כלשהי"מחזור העסקאות כפי שדווח לצרכי מע –" מחזור עסקאות"

ולמעט ,  לחוק מס ערך מוסף21 או 20 סעיפים שדווחו על ידי הקונה לפיעסקאות , כירות הוניותמ

  ; לניזוק בגין תביעותיו הקודמות ודווחו באותה תקופהפיצויי נזק עקיף ששולמו 
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שנרכשו לצרכי העסק ונוכה ) ללא תשומות ציוד, קרי(סך התשומות השוטפות  - "שוטפות תשומות"

  ;מ"כפי שדווח לרשויות מע, ומות כחוקמ תש"בגינן מע

  : יחושב על פי הנוסחה הבאה" משלים ההוצאה הנחסכת"

  

  

  

  

  

. לחודשח " אלף ש25 בממוצע –ח " ש300,000 בתקופת הבסיס היהמחזור העסקאות  –דוגמא 

,  של הניזוקיומחזור עסקאותממוצע חודשי של , לפיכך.   חודשים4הנו הפיצוי מקטע אורך 

מחזור הפיצוי  מקטעב. ח" ש100,000 = 4*25,000הנו  ,מוכפל במספר החודשים במקטע הפיצוי

  .ח" ש144,000 הינו בתקופת הבסיססך התשומות השוטפות . ח" ש50,000היה העסקאות 

  .ח"ש 50,000 = 100,000 – 50,000= הפרש המחזורים 

  0.616 = 1-0.8) * 144,000/300,000=(מקדם משלים ההוצאה הנחסכת 

  .ח"ש 30,800 = 50,000*0.616 = סכום הפיצוי

 

 :תקרת הפיצוי 3.3

  הראשונה הפיצוי   מקטעסכום הפיצוי בגין הנזק העקיף במסלול ירוק מחזורים בגין תקופת 3.3.1
  .ח"ש מיליון 3לא יעלה על 

 . ח" מיליון ש3 לא יעלה על 2008 ך כל הפיצוי בגין כל שנתס 3.3.2

 לא יעלה 2008שנת גין כל מקטע בסכום הפיצוי בגין הנזק העקיף במסלול ירוק מחזורים ב 3.3.3
 במסלול האדום 2008יובהר כי ניזוק שהגיש תביעה ראשונה בשנת , ח"ש מיליון 1על 

ין כל מקטע שהוגשה בו תביעה תקרת הפיצוי בג, ולאחר מכן הגיש תביעה במסלול ירוק
 . ח" מיליון ש1במסלול הירוק לא תעלה על 

בחן תקרת ית,  בתום תקופת המקטע הרביעי ולאחר שהגיש הניזוק תביעה בגין מקטע זה 3.3.4
 אל מול סכומי הפיצויים שהיו מגיעים לו לפי נוסחת מסלול 2008הכוללת לשנת הפיצוי 

במידה במונחים שנתיים קיימים , צויללא תקרת הפי ,בגין כל המקטעים המחזורים
 .הפרשים כאלה הוא יהא זכאי לקבלם במסגרת תביעתו למקטע הרביעי

  :ובתנאים הבאים, יהיה זכאי לקבל ניזוק כאמור, את הפרשי הפיצוי האמורים בסעיף זה 

  . מחזורים– תביעה לפי מסלול ירוק 2008 הגיש בכל שלושת המקטעים בשנת הניזוק  .א

 .תוצאת החישוב בנוסחה היתה חיובית, טעים כאמורבכל אחד מן המק  .ב

  .ח" מיליון ש3לא יעלה על ,  הפיצויסך כל הפיצוי שיקבל הניזוק לאחר תשלום הפרשי  .ג

 התשומות השוטפות

  בתקופת הבסיס

 מחזור העסקאות

  בתקופת הבסיס

X 0.8 - 1 = 
משלים ההוצאה 

  הנחסכת 
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 : למסלול המחזוריםחריגים 3.4

. רשות המסים תתבסס על נתונים הקיימים במרשמיה, לצורך חישוב הפיצוי במסלולים הירוקים

הדיווח הקיים במרשמי אשר לגביהם , מהמסלול הירוקהוחרגו מים ניזוקים מסויסוגי  , לאור זאת

כמו , או שהדיווח לוקה בחסרהעסק המצוי באזור שדרות ועוטף עזה נתוני הרשות אינו תואם את 

מ באופן שוטף או עוסקים שמפעילים סניפים בכל הארץ "למשל עוסקים שלא מדווחים לעניין מע

סדות כספיים שאינם נחשבים עוסקים ואין לגביהם נתוני מחזור או מו, ומדווחים על כל הפעילות יחד

הוחרגו סוגי עסקים שמאפייני הפעילות שלהם אינם מאפשרים לחשב אומדן סביר , כמו כן .עסקאות

  . של גובה הנזק העקיף

 יודגש כי . לעוסקים הבאים המחזוריםבמסלול" נזק עקיף"לא תתאפשר הגשת תביעת פיצויים בשל 

 :ו יהיו רשאים להגיש תביעה במסלול האדוםעוסקים אל

 )הפקודה –להלן  (לפקודת מס הכנסה) 2(9כמשמעותו בסעיף , שהוא מוסד ציבורי ניזוק ♦
  ). לחוק מס ערך מוסף1כהגדרתו בסעיף " (מוסד כספי"ניזוק שהינו  ♦

 .ניזוק שהוא מוסד להשכלה גבוהה ♦
  ). לפקודה1כהגדרתה בסעיף " (קופת גמל"ניזוק שהינו  ♦

  ). לפקודה88כהגדרתה בסעיף " (קרן נאמנות"זוק שהינו ני ♦

  ).1968 - ח"התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך" (חבר בורסה "הינוניזוק ש ♦

ו "התשנ, כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם" (קבלן כוח אדם "הינוניזוק ש ♦

  )קיוןישרותי שמירה ונקבלני  גוןכ() 1996 -

: כגון (מ"מע לחוק 33חל עליו הפטור לפי סעיף  2008 או 2007, 2006 ,2005 שבשנת המסניזוק  ♦

ניזוק העוסק ביבוא או יצוא של יהלומים ואבנים יקרות אשר חל עליהם הפטור או ניזוק 

  ). שעסקו הוא אך ורק בטובין אלו

 56 לפי הוראות סעיף באיחוד עוסקיםהיה רשום  2008 או 2007, 2006 ,2005 שבשנת המסניזוק  ♦

 ).רישום(מ "בתקנות מע) ב(10ותקנה  מ"מעלחוק 
 לחוק מס 1כהגדרתו בסעיף (הוא עוסק פטור  2008 או 2007, 2006, 2005 המסשנת בניזוק ש ♦

 ).ערך מוסף
  .ניזוק שעיסוקו מכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו ♦

 .ניזוק שעיסוקו בתיווך ♦
אשר מחזור עסקאותיו בתקופת ייחשב עסק " רכבמו"עסק , לעניין זה".מורכב"ניזוק בעל עסק  ♦

אזור ל גם מחוץ, כולל פעילות במספר סניפים, כולה או חלקה, הבסיס או בתקופת הפיצוי

 הכנסות מענפי עיסוק בתקופת הבסיסבמחזור עסקאותיו  עסק שכלולים או שדרות ועוטף עזה

  .שאינם נכללים בתקופת הפיצוי, שונים

כדוגמת (א לפקודה 8הוראות סעיף , 2008 או 2007 ,2006 ,2005 המס ניזוק שחלות לגביו בשנות ♦

 ).קבלן בונה או קבלן מבצע
 ;בדלקאו קמעונאי ניזוק שעיסוקו במסחר סיטוני  ♦
 .לעיל 1.4ניזוק שהינו ניזוק חוץ כמשמעותו בסעיף  ♦
 01.01.07אחרי או ) הראשונההפיצוי מקטע לתקופת  (1.11.05אחרי ניזוק שעסקו נפתח  ♦

 .)2008הפיצוי בשנת מקטע קופות לת(
 . מקטע הפיצויתקופת בגין , מ דוח תקופתי שהיה חייב בהגשתו"ניזוק שלא הגיש למע ♦
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לעניין ;  או הפסיק לפעול במהלכההפיצוימקטע ניזוק שעסקו לא היה פעיל לפני תחילת תקופת  ♦

 : ניזוק שמתקיים לגביו אחד מאלה,יראו כניזוק שעסקו לא היה פעיל, זה
תקופת לפני תחילת , מ" הדוחות האחרונים שהניזוק היה חייב בהגשתם למעארבעתב )1(

דיווח על מחזור עסקאות בסכום אפס כמשמעותו בחוק ,  או במהלכה כלשהומקטע

  .מ"מע
 . או במהלכה הפיצויתדיווח על סגירת עסקו לרשות המסים לפני תחילת תקופ )2(

 
 
 הוצאות שוטפות -ירוק מסלול  .4

  פירוט המסלול 4.1

,  עסק שפעילותו נפגעה כתוצאה מפעולות איבהלפיה מבוסס על התפיסה שוב פיצוי לפי מסלול זה חי

  .מחזור עסקאותיו נמוך מסך ההוצאות של העסק,  כלומר–לעתים מתקשה לכסות את הוצאותיו 

נובע מהפגיעה  , שמצב של עודף ההוצאות על ההכנסות,זה הינהמסלול הנחת הבסיס ביש לציין כי 

 או עסק שנמצא בהרחבהמפעולות איבה ולא כתוצאה מהיותו עסק חדש או עסק  כתוצאה תבפעילו

  .פעולות איבהלבהפסדים מסיבה אחרת כלשהי שאיננה קשורה 

 להגיש םזכאילא יהיו , טחוניישמקור ההפסד אצלם אינו נובע מהמצב הבעסקים על  כן יודגש כי 

ניזוק המצוי , למשלכך  .מסלול האדוםב את תביעתם להגיש ויהיו רשאיםתביעה במסלול זה 

ייתכן כי קיימות סיבות נוספות הגורמות ,  לאורך זמן עוד לפני תקופת הפיצויבהפסדים מתמשכים

  . כהגדרתם בחוק ובתקנות" נזק מלחמה"בגין " נזק עקיף"שאינן במקורן , להפסדיו

 מהדיווחים 75% - ם ביותר מ הפסדימי שהיו לויהיה , בהפסדים מתמשכים  ניזוק המצוי,לעניין זה 

 לצורך . החודשים שקדמו לתקופת הבסיס12 - שהם תקופת הבסיס ובמשך עשרים וארבעה החודשים

כאשר ,  החודשים24 תופעל נוסחת הפיצוי על כל אחד מתקופות הדיווח במהלך מניין ההפסדים

 . תוצאה חיובית בנוסחה תיחשב כהפסד

  

  אופן חישוב הפיצוי 4.2

  :נו כדלקמןי זה המסלולויים על פי חישוב סכום הפיצ 4.2.1

  

מחזור 

העסקאות 

מקטע בתקופת 

  הפיצוי

-  

  

1.10 X  

סך תשלומי   

שכר העבודה 

מקטע בתקופת 

  הפיצוי

+ 

סך התשומות 

השוטפות 

בתקופת 

 הפיצוימקטע 

  

  

  

=  
סכום 

  הפיצוי 

  

  .1.7ואר בסעיף ת תקופת המקטע כמ- " הפיצוימקטע תקופת "

שנרכשו לצרכי העסק ונוכה ) ללא תשומות ציוד, קרי(תשומות השוטפות סך ה - "תשומות שוטפות"

  ;מ"כפי שדווח לרשויות מע, מ תשומות כחוק"בגינן מע
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 תשלומי שכר שוטפים לעובדים שהיו מועסקים בעסק הניזוק בתקופת - "תשלומי שכר עבודה"

 למערכת הניכויים של כפי שדווחו, הפיצוימקטע הפיצוי ובמשך לפחות חודשיים לפני תקופת מקטע 

תשלומים חד , חלוקת רווחים, לא כולל מתנות כל זאת כשתשלום השכר. 102בטופס , רשות המסים

לא יעלו תשלומי שכר , לצורך חישוב סכום הפיצוי, בכל מקרה. ב" וכיופיצויי פיטורין, פעמיים

  .השכר הממוצע במשק בתקופת הפיצויוחצי העבודה לעובד כלשהו על פעמיים 

 12 -מחולקת ב, 2005יחושב שכר העבודה כסך ההכנסה השנתית החייבת בשנת המס , עצמאיבי לג

פעמים וחצי השכר :  אך לא יותר מהשכר המרבי קריומוכפלת במספר החודשים שבתקופת הפיצוי

   .הממוצע במשק לכל חודש

 ואינן תשלומי מ"לעניין מע שאינן תשומות , נותן ביטוי נורמטיבי להוצאות תפעוליות1.10המקדם 

  .  ומהרכישות מעוסקים פטורים וכד, עמלות בנקאיות, אגרות ממשלתיות, ארנונה: כגון, שכר עבודה

למעט  ,לפי העניין, מ בגין תקופה כלשהי"מחזור העסקאות כפי שדווח לצרכי מע –" מחזור עסקאות"

ולמעט ,  לחוק מס ערך מוסף21 או 20 סעיפים שדווחו על ידי הקונה לפיעסקאות , מכירות הוניות

  ;לניזוק בגין תביעותיו הקודמות שדווחו באותה תקופה פיצויי נזק עקיף ששולמו 

  :דוגמא

  ;ח" ש50,000 –הפיצוי מקטע סך העסקאות בתקופת 

  ;ח" ש35,000 –בתקופת מקטע הפיצוי סך תשלומי שכר עבודה 

  .ח" ש30,000 –בתקופת מקטע הפיצוי סך התשומות השוטפות 

  ח" ש21,500 = )30,000+35,000* (1.10  -  50,000 = סכום הפיצוי

 

 :תקרת הפיצוי 4.3

בתקופת מקטע הפיצוי סכום הפיצוי בגין הנזק העקיף במסלול ירוק הוצאות שוטפות  4.3.1

  :  לא יעלה על הנמוך מבין אלההראשונה

   .ח"ש מיליון 3 •

 31.10.2006 ועד 1.11.2005בתקופה המתחילה ביום מחזור העסקאות של הניזוק  •

  .14- ב ומוכפל 12 -מחולק ב

 בשנת  בשל כל תקופת מקטעסכום הפיצוי בגין הנזק העקיף במסלול ירוק הוצאות שוטפות 4.3.2

  :  לא יעלה על הנמוך מבין אלה2008

 .ח"ש מיליון 1 •

, 31.12.2007 ועד 1.1.2007בתקופה המתחילה ביום מחזור העסקאות של הניזוק  •

 .4- מוכפל ב ו12 -מחולק ב

תיבחן תקרת ,  בתום תקופת המקטע הרביעי ולאחר שהגיש הניזוק תביעה בגין מקטע זה 4.3.3
 הוצאותהפיצוי השנתית אל מול סכומי הפיצויים שהיו מגיעים לו לפי נוסחת מסלול 

במידה במונחים שנתיים קיימים הפרשים ,  ללא תקרות הפיצויבגין כל המקטעיםשוטפות 
  .בלם במסגרת תביעתו למקטע הרביעיכאלה הוא יהא זכאי לק
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  :יהיה זכאי לקבל ניזוק כאמור, את הפרשי הפיצוי האמורים בסעיף זה 

 – תביעה לפי מסלול ירוק 2008ניזוק אשר הגיש בכל שלושת המקטעים בשנת   .א
  .הוצאות שוטפות

 .תוצאת החישוב בנוסחה היתה חיובית, בכל אחד מן המקטעים כאמור  .ב
לא יעלה על תקרת , הניזוק לאחר תשלום הפרשי הפיצויסך כל הפיצוי שיקבל   .ג

.לפי הנמוך מביניהם, או מחזור העסקאות בתקופת הבסיס הפיצוי השנתית
  

  :)ראה טבלה להלן (דוגמא

תוצאת  ( סכום התביעההשנימקטע ב.  הניזוק הגיש שלוש תביעות במסלול ההוצאות השוטפות
הן האבסולוטית והן היחסית למחזור עסקאותיו ( היה נמוך מהתקרה )הנוסחא ללא מגבלת התקרה

 תוצאת הנוסחא הוגבלה בתקרת המחזור ולכן שולם בפועל שלישיבמקטע ה). בתקופת הבסיס
 1,100,000ובמקום ,  הוגבל סכום הפיצוי שובהרביעיבמקטע .  ח" ש1,250,000ח במקום " ש850,000

. ח" ש650,000י והרביעי הינה אפוא סך החריגה במקטעים השליש. ח" ש850,000ח שולם בפועל "ש
זאת מכיוון שסך הפיצויים במסלול זה לא , ח" ש350,000 –הפרש הפיצוי בפועל יהיה נמוך יותר 

במקרה זה נקבעת על פי מחזור העסקאות בתקופת אשר  התקרה במונחים שנתיים לעלות עליכולים 
  .ח" ש2,550,000 :קריהבסיס 

  

 תקופה מקטע

תוצאת 
הנוסחא 

מגבלת ללא 
 התקרה

תקרה 
 אבסולוטית

תקרת 
מחזור 
 העסקאות

פיצוי בפועל 
אחרי 

הפעלת 
 התקרה

סכום שלא 
שולם 
בגלל 
 התקרה

הפרש 
 פיצוי

21.1-30.4/08 500,000 1,000,000 850,000 500,000 - - 
31.5-31.8/08 1,250,000 1,000,000 850,000 850,000 400,000 - 
41.9-31.12/08 1,100,000 1,000,000 850,000 850,000 250,000  

 350,000 650,000 3,000,0002,550,0002,200,000 2,850,000 כ"סה  

  

 : למסלול הוצאות שוטפות חריגים 4.4

. רשות המסים תתבסס על נתונים הקיימים במרשמיה, לצורך חישוב הפיצוי במסלולים הירוקים

ניזוק באזור ה משקף את הפעילות של כאמור לא קיים או שאינו הדיווח במקרים בהםלאור זאת 

במסלול הוצאות שוטפות " נזק עקיף"לא תתאפשר הגשת תביעת פיצויים בשל , שדרות ועוטף עזה

 :אלו יהיו רשאים להגיש תביעה במסלול האדוםניזוקים יודגש כי , הבאיםלניזוקים 

 )הפקודה –להלן (לפקודת מס הכנסה ) 2(9כמשמעותו בסעיף , שהוא מוסד ציבורי ניזוק ♦
  ). לחוק מס ערך מוסף1כהגדרתו בסעיף " (מוסד כספי"ניזוק שהינו  ♦

 .ניזוק שהוא מוסד להשכלה גבוהה ♦
  ). לפקודה1כהגדרתה בסעיף " (קופת גמל"ניזוק שהינו  ♦

  ). לפקודה88כהגדרתה בסעיף " (קרן נאמנות"ניזוק שהינו  ♦

  ).1968 - ח"התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך" (חבר בורסה"ניזוק שהינו  ♦

ו "התשנ, כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם" (קבלן כוח אדם"ניזוק שהינו  ♦

  )כגון קבלני שרותי שמירה וניקיון) (1996 -
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 . ניזוק שעיסוקו בתיווך ♦
ניזוק : כגון(מ " לחוק מע33 חל עליו הפטור לפי סעיף 2008 או 2007, 2006ניזוק שבשנת המס   ♦

 יצוא של יהלומים ואבנים יקרות אשר חל עליהם הפטור או ניזוק שעסקו הוא העוסק ביבוא או

  ). אך ורק בטובין אלו

 לחוק 56 היה רשום באיחוד עוסקים לפי הוראות סעיף 2008 או 2007, 2006ניזוק שבשנת המס   ♦

 ).רישום(מ "בתקנות מע) ב(10מ ותקנה "מע
 לחוק מס ערך 1כהגדרתו בסעיף (טור  הוא עוסק פ2008 או 2007, 2006ניזוק שבשנת המס   ♦

 ).מוסף
 .ניזוק שעיסוקו מכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו ♦
ייחשב עסק אשר מחזור עסקאותיו בתקופת " מורכב"עסק , לעניין זה".מורכב"ניזוק בעל עסק  ♦

גם מחוץ לאזור , כולל פעילות במספר סניפים, כולה או חלקה, הבסיס או בתקופת הפיצוי

שדרות ועוטף עזה או עסק שכלולים במחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס הכנסות מענפי עיסוק 

  .שאינם נכללים בתקופת הפיצוי, שונים

כדוגמת קבלן (א לפקודה 8הוראות סעיף , 2008 או 2007, 2006ניזוק שחלות לגביו בשנות המס  ♦

 ).בונה או קבלן מבצע
 ;דלקניזוק שעיסוקו במסחר סיטוני או קמעונאי ב ♦
 . לעיל1.4ניזוק שהינו ניזוק חוץ כמשמעותו בסעיף  ♦
 01.01.07אחרי או ) לתקופת מקטע הפיצוי הראשונה (1.11.05אחרי ניזוק שעסקו נפתח  ♦

 .)2008לתקופות מקטע הפיצוי בשנת (
 .ניזוק שעיסוקו בחקלאות ♦
תהיה לעניין זה הרחבת עסק , הרחיב את עסקובשלה נתבע הפיצוי ניזוק שבתקופת המקטע  ♦

אלא , או ציוד/או קרקע ו/הרחבה פיזית של העסק באמצעות רכישה או שכירה של כל מבנה ו

  .אם כן הניח את דעתו של המנהל כי אין מדובר בהרחבה מהותית של העסק

 .  מקטע הפיצויבגין , מ דוח תקופתי שהיה חייב בהגשתו"ניזוק שלא הגיש למע ♦
לעניין ;  הפיצוי או הפסיק לפעול במהלכה מקטעפתניזוק שעסקו לא היה פעיל לפני תחילת תקו ♦

 :ניזוק שמתקיים לגביו אחד מאלה, יראו כניזוק שעסקו לא היה פעיל, זה
לפני תחילת תקופת , מ"בארבעת הדוחות האחרונים שהניזוק היה חייב בהגשתם למע )1

דיווח על מחזור עסקאות בסכום אפס כמשמעותו בחוק , מקטע כלשהו או במהלכה

  .מ"מע
 .דיווח על סגירת עסקו לרשות המסים לפני תחילת תקופת הפיצוי או במהלכה )2
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 פיצוי ההגשת התביעה וחישובאופן   - מסלול אדום .5

חישוב הנזק נעשה באופן פרטני . באזור שדרות ועוטף עזה שנמצא ניזוקמסלול זה רשאי לתבוע כל ב 5.1
.  כמשמעותם בחוקפעולות איבהומבוסס על העיקרון של הפסד או מניעת רווח שנגרמו כתוצאה מ

ם שונים של נזקים ולמצבי, מכל ענפי המשק, חדשים כוותיקים, המסלול מתאים לכל סוגי העסקים
  .עקיפים

כהגדרתו ברשימת  (איחוד עוסקים או עסק מורכבעוסק שרשום בניזוק שהוא עוסק פטור או 
מאפשרים להפעיל את נוסחת נתונים הלגביו מאחר ובמערכת רשות המסים לא קיימים , )החריגים

על פי נוסחאות אחד המסלולים , יוכל להגיש תביעתו במסלול האדום, אחד המסלולים הירוקים
פירט את כל נתוני החישוב הדרושים להפעלת אותו מסלול ירוק שבתביעתו בתנאי זאת  .הירוקים
ניזוק שרשום  ).ודוח רווח והפסד, באישור מייצג,  בחישובבצירוף מסמכים תומכים(שביקש 

לא יכלול בנתוני מחזור העסקאות והתשומות שלו את המכירות והרכישות שנעשו , איחוד עוסקיםב
  .בין חברי האיחוד

ויצרף בקשה לקבלת פיצוי במסלול , את המסלול האדום, יסמן בטופס התביעה, ניזוק כאמור
יודגש כי . י המנהל"תיבחן ותישקל ע, בקשתו זו .הירוק המבוקש תוך צירוף המסמכים הדרושים

 .במקרה זה יחולו על תביעת הניזוק כל כללי המסלול הירוק לפי העניין

 י בשל המצב הביטחונ, לעובד שנעדרר עבודהבמסלול זה ניתן לקבל פיצוי גם בגין תשלומי שכ 5.2
 21גוף מתוקצב או תאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף , המדינה: נו אחד מאלהובלבד שהמעביד אי

יצוי בגין תשלומי שכר עבודה לעובד  פ. קופת חולים, חברה ממשלתית, ת התקציבלחוק יסודו
 המדינה וגוף .יכול מעביד שהוא חברה ממשלתית לתבוע, ןשנעדר בשל הוראות כוחות הביטחו

פיצוי בגין שכר עבודה ששילמו לעובדיהם שנעדרו מתוקצב בכל מקרה לא יוכלו לתבוע כמעסיקים 
ראה ,  חישוב השכרן לעניי . הביטחוני ואם בשל הנחיות כוחות הביטחוןאם בשל המצב , מעבודתם

 . להלן7בסעיף 

 המסמכים והנתונים הנדרשים לצורך אם צורפו לה כלבאופן תקין  שהוגשהכתביעה תיחשב תביעה  5.3
י "ע התביעה תיבדק. י המנהל"ע, לפי הצורך, לרבות מסמכים נוספים שיידרשו, הוכחת התביעה

 .בדבר הזכאות לפיצוי וגובה הפיצוי בה החלטההמנהל ותינתן 

בנסיבות מיוחדות ו, *במלואה באופן תקין  מיום שהוגשה התביעה ימים 14תוך  -תשלום מקדמה  5.4
ובלבד שלא (תאושר מקדמה בסכום שהוא הנמוך מבין אלה ,  נוספיםימים 14תוך , באישור המנהל

 ): נדחתה התביעה במהלך התקופה האמורה
 ;ביעה מסכום הת15% •
 ;המחזורים לעילמסלול  מהפרש המחזורים כפי שיחושב בנוסחת 25% •
 .ח"מאתיים וחמישים אלף ש •

 .י המנהל"הגשת כל המסמכים הנדרשים ושידרשו ע, תביעה במלואה משמעותההגשת * 

 

 לוחות זמנים  לסיום טיפול בתביעה .6
 –י המנהל " ואושרה ע במסגרת המסלול הירוק)8.2- ו8.1כאמור בסעיפים (תביעה שהוגשה כנדרש 6.1

 והפיצוי בגין התביעה  מיום הגשתהימים 14תוך תינתן החלטת המנהל ויאושר הפיצוי בהתאם 

 .י המנהל" ימים מיום אישור התביעה ע7ישולם בתוך 

הפיצוי וישולם תינתן החלטת המנהל  –י המנהל "עתביעה במסלול הירוק לגביה נדרשו הבהרות  6.2

 .שלמו ההבהרות כאמור מיום שהוימים 14 תוךבהתאם 
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הפיצוי וישולם תינתן החלטת המנהל  - י המנהל למסלול האדום "תביעה שהוגשה או הופנתה ע 6.3

 .הפנייתה/ מיום הגשתהימים 60  תוךבהתאם

תינתן החלטת המנהל  –י המנהל "תביעה במסלול האדום לגביה נדרשו מסמכים או נתונים נוספים ע 6.4

 .מסמכים/ מיום השלמת הנתוניםיםימ  45תוך  ויאושר הפיצוי בהתאם 

 

  תביעת ניזוק חוץ .7

,  יוכל שעובדיו נמנעו מלהגיע למקום עבודתם בשל המצב הביטחוניניזוק חוץגם , כאמור לעיל 7.1

שנגרם לו בשל תשלום בגין נזק רק להגיש תביעה לפיצוי , נקבע בתקנות הוראת השעהבהתאם ל

 .האמוריםלעובדים ששילם עבודה  לא יעלה על גובה שכר הסכום הפיצוי .השכר כאמור

 לא עבד העובד עקב ושב, הפיצויעדרות של עובד בתקופת יהשכר שישלם המעביד לעובד בעד יום ה 7.2

תשלום (כהגדרתו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים , "שכר העבודה היומי"יהיה , המצב הביטחוני

לא עבד העובד . ת הוראת השעהתקנולפני כנוסחן , 1973-ג"התשל, )נזק מלחמה ונזק עקיף)(פיצויים

שכר זה יהיה השכר ששולם . כקבוע בתקנות האמורות, ישולם חלק יחסי, בחלק מיום העבודה

 .אך בתוספת עלות המעביד, לעובד ללא תוספות שכר כלשהן

או , מילואים, חופשה שנתית, תאונה,  למעט יום היעדרות בשל מחלה- "יום היעדרות", לעניין זה 7.3

 . מי שעובד באופן רגיל בימים אלו למעט-ם שישיבשבת ובחג וביו

בפירוט מלא של   ,)התקופהלפי  (7113-  5 עד א7113-2אג טופס "תוגש למנהל ע, לפי סעיף זהתביעה  7.4

 ולרבות לרבות תשלום השכר, הנזק הנטען ובצירוף כל האסמכתאות המוכיחות את הנזק הנטען

 .יהביטחונהצהרת העובד בגין היעדרותו בשל המצב 

והצהרת העובד בגין , )התקופהלפי ( 7113- 5עד א 7113-2טופס א,  להוראת ביצוע זו2נספח כב "מצ

 .תהיעדרו

  

 

 אופן תשלום הפיצויים .8

 תשלום על פי תביעה  8.1

אך ורק לאחר הגשת תביעה פרטנית  שישולם לניזוקים כאמור בהוראת ביצוע זו ייעשה הפיצוי 

  .)פההתקולפי  (7113 - 5 עד א7113-2אטופס ב

 מילוי טופס התביעה 8.2

   :יש להקפיד למלא אחר ההוראות הבאות, בהגשת טופס התביעה בגין תקופת הפיצוי

 כלבצירוף ,  השדות הרלוונטיים בטופס התביעה ומילוי הנספחים כנדרשכלמילוי  •

  .המסמכים הנדרשים לאימות הנזק

 . כפי שמולא בטופס התביעהצירוף צילום שיק מחשבון הבנק של הניזוק •

 ה נתבע מ בגין תקופת המקטע בגינ"הגשתו למע בבהעתק של הדוח האחרון שהיה חיי •

 .הפיצוי
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בגין תקופת המקטע , אחרון כפי שהוגש לרשות המסים) 102טופס (צילום דוח ניכויים  •

 .בגינה נתבע הפיצוי

  .לא ייבדק, לא צורפו מסמכים כנדרשאו /יובהר כי טופס שלא מולא כנדרש  ו

מכירות שדווחו לפי סעיפים , יש לצרף נתונים על מכירות הוניות,  הטיפול בתביעהרךיודגש כי לצו

 .לפי העניין בהתאם למסלול שנבחר,  חד פעמיים שכר עבודה  תשלומיאו/מ ו" לחוק מע20-21

 מקום הגשת התביעה 8.3

 תקרייבניין בדלפק המודיעין בבשדרות או , את התביעות ניתן להגיש למוקדי מס רכוש באשקלון

 .1.8בסעיף במועדים הקבועים , תל אביב, 125 בדרך מנחם בגין ,הממשלה

 העברת התשלום 8.4

 יועבר לחשבון הבנק ,)ס במקורלאחר ההפחתות בגין ניכוי מ( הנזק העקיףבשל תשלום פיצוי 

  לנזק שיגרם בגיןאינה אחראית בכל צורה שהיאיודגש כי רשות המסים . בטופס התביעההמצוין 

  . בטופס התביעהשצויןכפי לחשבון בנק הרשום על שמו של הניזוק תשלום שביצעה 

  תשלום יתר של פיצויים 8.5

צויים שהוא זכאי להם על פי  בסכום העולה על סכום הפי,במידה ושולמו לניזוק פיצויים, ייובהר כ

 בתוספת הפרשי , יום מיום שנמסרה לניזוק דרישה להחזר90יוחזר סכום היתר תוך , תקנות אלה

  . מיום ששולם סכום היתר ועד ליום ההחזר,וריבית על סכום היתרהצמדה 

  ).גביה(מיסים העל סכום הפיצוי שניתן ביתר יחולו הוראות פקודת 

  

  ומס ערך מוסףמס הכנסה .9
השנתי   פקודת מס הכנסה והוא ידווח בדוחפי-החייבת במס עלהפיצוי המשולם מהווה הכנסה  9.1

  .המתייחס לשנת קבלת הפיצוי

אך יש להכלילו בדיווח החודשי בחודש בו , מ"מ סכום הפיצוי פטור מתשלום מע" מעי חוק"עפ 9.2

 .מ"התקבל כעסקה פטורה ממע

,  תקףאישורלניזוק אלא אם , 20%בשיעור של מסכום הפיצוי לו זכאי הניזוק ינוכה מס במקור  9.3

 .השומה על פטור מניכוי מס במקור או ניכוי בשיעור מופחת מפקיד ,ליום החלטת המנהל

    

  הוראות תפעוליות .10

מחלקת התביעות הארצית של רשות לטיפול תועברנה , תביעות אשר יוגשו על ידי הניזוקים 10.1

יבחנו בהתאם לכללים שנקבעו יו, )א"פפ( התביעות ישודרו למחשב במערכת הפיצויים .המסים

שודר ת) חיית התביעהד, לרבות(הפיצוי  סכוםהחלטת המנהל בדבר . בתקנות ובהוראה זו, בחוק

  . ותועבר לחשבות לצורך ביצוע התשלוםמנהל או מי מטעמוי ה" תאושר ע,)א"פפ(למערכת 

במקרים בהם נראה כי לרבות המצאת מסמכים כגון , המנהל יהיה רשאי לבקש הבהרות מהניזוק 10.2

תשלומי שכר חד , בנוגע לקיום מכירות הוניות, קיימות תנודות חריגות בדיווחיו לרשויות המס

 .' פעמיים וכד

 . בדוארשלח לניזוקיהודעה בדבר החלטת המנהל ת 10.3
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  .אין באמור בהוראת נוהל זו בכדי לפגוע בסמכות המנהל לפי כל דין 10.4

, )נזק מלחמה ונזק עקיף)(תשלום פיצויים(ליכי ערר יהיו בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים ה 10.5

 .1973-ג"תשל

 

  קבלת קהל ושירות טלפוני .11

 למתן הדרכה והסברים מוקד שירותייפתח , ע וטופס התביעה של הוראת הביצוםעם פרסומ 11.1

בניין , סמטת הפלדה' רח :המוקד נמצא בשדרות בכתובת.  בנוגע למילוי הטופס והגשת התביעות

 . 16:00 בבוקר ועד 9:00בין השעות '  ה–' המוקד יהיה פעיל בימים א  .2קומה , פרץ סנטר

 . אם לצורךהמוקד נועד לתת מענה ראשוני לניזוקים בהת 11.2

קרית וב,  באשקלון9הגבורה ' הנמצא ברחניתן להגיש תביעות בפקיד שומה אשקלון , בנוסף 11.3

 .דלפק המודיעין בקומת הכניסה למשרדי הממשלה, 125דרך מנחם בגין , הממשלה בתל אביב

 בבוקר ועד 9:00בין השעות  ,ה-בימים א 08-6899952טלפון במידע נוסף לקבל ניתן , כמו כן 11.4

  .03-7633444 ניתן לשלוח פקס למוקד הפיצויים בפקס  נוספים לשאלות ובירורים.16:00

  

  

  

  ,בברכה

  

  רשות המסים בישראל
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  מפת אזור שדרות ועוטף עזה שהוכרז כישוב ספר: 1נספח 
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  טופס להגשת התביעה:  2נספח  
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  פעולות איבהקרן פיצויי

    01127708.PTZ  
  
  

  נוסח הצהרת העובד על היעדרות מעבודה בשל המצב הביטחוני
  
  

  הצהרת העובד
  ______________. ז.ת, )שם פרטי ושם משפחה(______________ מ "אני הח

  
  :י בין התאריכיםמצהיר בזאת כ____________ בישוב _________________ המתגורר ברחוב 

  
  ______________ל ______________ 

  
  ______________ל ______________ 

  
  ______________ל ______________ 

  
  ______________ל ______________ 

  
  ______________ל ______________ 

  
  )שם המעסיק(____________________ נעדרתי ממקום עבודתי 

  
  בשל המצב הביטחוני ______________ _ת "בא/ המצוי בישוב 

  
  

אני מצהיר כי לא עבדתי . מילואים, חופשה, תאונה, כי לא נעדרתי בתאריכים אלו בשל מחלה, אני מצהיר בחתימתי
  .וכי השכר שולם לי במלואו, בפועל בכל מקום אחר בתקופת ימי ההיעדרות

  
  .זה שמי ותוכן הצהרתי אמת

  
  ______________  ת/שם העובד

  
  ______________    תימהח
  

  ______________    תאריך
  

  _______________) שם פרטי ומשפחה(עד לחתימה מטעם ההנהלה 
  

         _______________    תפקיד        


