עלון עדכונים לחודש יולי 2021

תוכן עניינים
חדשות:
 .1בדיקת זכאות למענקי הסיוע ואפשרות להשבת מענקים ששולמו ביתר
 .2נפתחה האפשרות להגשת בקשות עבור מענקי הסיוע לתקופת 05-06/2021
 .3נפתחה האפשרות להגיש בקשה להנחה בארנונה עבור 05-06/2021
 .4נפתחה האפשרות להגיש בקשה להנחה בארנונה עבור עסקים שנפתחו בין
התאריכים ה 1.3.2020-ועד 30.9.2020
 .5נפתחה המערכת להגשת תביעות מקוונות לפיצויים בשל נזקים שנגרמו במבצע
"שומר החומות"
 .6לראשונה מייצגים יוכלו לפרוס באופן מקוון את התשלום התקופתי למע"מ עבור
לקוחותיהם
 .7קבוצה ראשונה של הורים לילדים עם מוגבלות יקבלו החזרי מס ישירות לחשבון הבנק
 .8שירות חדש של רשות התאגידים מאפשר רישום חברה באופן מקוון
 .9נפתחה האפשרות להגיש בקשה למענק עבודה לשנת 2020
החלת חובת דיווח מקוון ודיווח פרטני חודשי למעסיקים
.10
מידעונים:
 .1מתנות לעובדים לראש השנה
 .2העסקת בני נוער בחופשת הקיץ
 .3רשימת מסמכים נדרשים עבור הגשת הדו"ח השנתי לשנת 2020
 .4ההבדלים בין עוסק פטור לעוסק מורשה
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בדיקת זכאות למענקי הסיוע ואפשרות להשבת מענקים ששולמו ביתר
על מנת לא לעכב את מענקי הסיוע ,התבקשו מגישי הבקשות למענקים להצהיר על ירידה
בהכנסות בשיעור הנדרש על מנת לקבלם וזאת ללא אימות הנתונים בפועל.
כעת ,תוכלו לבדוק את זכאותכם בפועל למענקי הסיוע (מענקי הסיוע לעצמאים ולשכירים
בעלי שליטה ומענק הוצאות עבור עסק קטן) ששולמו עד כה על ידי שירות חדש של רשות
המסים וכן להשיבם במידת הצורך.
השירות החדש מציג למבקש:
 .1את כל המענקים ששולמו לו.
 .2את הירידה במחזורים שנדרשה בחוק.
 .3את הירידה שהמבקש חווה בפועל.
במקרה של מענקים ששולמו ביתר ,יוכל המבקש להשיב את הכספים ששולמו ביתר
באופן הבא:
על ידי השירות החדש:
 .1ניתן להשיב את המענקים בתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי (ניתן לחלק
לתשלומים בקרדיט).
 .2ניתן להשיב את המענקים במספר תשלומים תוך  90יום ממועד יצירת החיוב ,על ידי
כניסה חוזרת ליישום .כאשר כל פעם מבצעים תשלום אחד.
על ידי פנייה לפקיד השומה:
 .3ניתן להשיב את המענקים על ידי פריסת לעד  18תשלומים ללא ריבית במשרד
השומה בו מתנהל התיק עד תאריך ה .31.8.21-כלומר ,ניתן לפרוס את מלוא הסכום
המענקים המושבים בתשלומים חודשיים שווים כך שפריסתם תסתיים לא יאוחר
מיום  31.12.22עד ה.31.08.21-
בנוסף ,גם אם על פניו לא קיימת זכאות לקבלת המענקים על פי החוק ,ניתן לנמק את אי
השבת המענקים לגבי כל מענק בנפרד בהתקיים אחת העילות הבאות:
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 .1שירות במילואים בתקופת הבסיס בשנת .2019
 .2שהייה בחופשת לידה/שמירת הריון בתקופת הבסיס בשנת 2019
 .3דווחה עסקה הונית בתקופת הזכאות הרלבנטית ,אשר הפחתתה מהמחזור המדווח
למע"מ לתקופת הזכאות הספציפית ,מביאה לכך ,שהירידה במחזור העסקאות הינה
בשיעור הנדרש.
לבדיקת זכאות למענקי סיוע ואפשרות להשבת מענקים ששולמו ביתר
נפתחה האפשרות להגשת בקשות עבור מענקי הסיוע לתקופת 05-06/2021
נפתחה האפשרות להגשת בקשות עבור מענקי הסיוע לתקופת  05-06/2021אשר מחזור
הפעילות שלהם בחודשים אלו נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה.
שימו לב שבמידה וברצונכם לדרוש גם פיצויים עבור נזקים עקיפים שנגרמו לכם במבצע
"שומר חומות" אנא קראו את הסעיף הרלוונטי בנושא הפיצויים בחוזר זה.
מענק הסיוע לעצמאים ושכירים בעלי שליטה לתקופת :05-06/2021
שיעור ירידה נדרשת.40% :
סכום המענק :כפי ששולם עד כה.
לחץ כאן
מענק הסיוע להשתתפות בהוצאות קבועות לתקופת :05-06/2021
שיעור ירידה נדרשת.25% :
סכום המענק :מחצית מסכום הזכאות.
לחץ כאן
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נפתחה האפשרות להגיש בקשה להנחה בארנונה עבור 05-06/2021
נפתחה האפשרות להגיש בקשה להנחה בארנונה לתקופת מאי-יוני 2021
(לפי תקופת ירידה במחזור של מרץ-אפריל .)2021
הקריטריון המרכזי לקבלת ההנחה  -ירידה של  25%ויותר במחזור לעומת החודשים
המקבילים בשנת .2019
להגשת בקשה להנחה בארנונה באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

נפתחה האפשרות להגיש בקשה להנחה בארנונה עבור עסקים שנפתחו בין התאריכים
ה1.03.2020-30.09.2020-
נ פתחה האפשרות להגיש בקשה לקבלת הנחה בארנונה עבור עסקים חדשים שנפתחו בין
התאריכים ה 1.3.2020-ועד .30.9.2020
שיעור ההנחה בארנונה עבור עסקים אלו :עד  15אלף  ₪לכל תקופת זכאות בכל רשות
מקומית.
לפרטים המלאים ול הגשת בקשה להנחה בארנונה לחץ כאן
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נפתחה המערכת להגשת תביעות מקוונות לפיצויים בשל הנזקים שנגרמו במבצע "שומר
חומות"
נפתחה האפשרות להגיש תביעות מקוונות לפיצויים בשל נזק עקיף שנגרם לעסקים
בעקבות מבצע שומר החומות .בעלי עסקים יוכלו להגיש את התביעות לפיצויים עד לתאריך
ה 20.10.2021-ובלבד ששילמו משכורת לעובדים שנעדרו מהעבודה בשל המצב הביטחוני .
עסקים עד  7ק"מ מרצועת עזה:
יכולים לבחור את אחד מארבעת המסלולים,
אך צריכים לבחור בין הגשת תביעת פיצויים בשל שומר החומות לבין הגשת בקשת למענקי
קורונה לתקופת הזכאות מאי יוני ( 2021מענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה ,מענק
הוצאות לעסק קטן ומענק השתתפות בהוצאות קבועות).
עסקים מ 7-ק"מ ועד  40ק"מ מרצועת עזה:
יכולים לבחור כל המסלולים למעט המסלול האדום (כמובן מסלול חקלאות מיועד למי שיש
לו גידולים חקלאיים),
אך צריכים לבחור בין הגשת תביעת פיצויים בשל שומר החומות לבין הגשת בקשת למענקי
קורונה לתקופת הזכאות מאי יוני ( 2021מענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה ,מענק
הוצאות לעסק קטן ומענק השתתפות בהוצאות קבועות).
עסקים מ 40-ק"מ ועד  80ק"מ לרצועת עזה:
יכולים לבחור במסלול שכר בלבד.
אך אם הגישו תביעה לפיצויים בשל מבצע "שומר החומות" הם יכולים להיות זכאים למענק
הוצאות לעסק קטן או מענק השתתפות בהוצאות קבועות לתקופת הזכאות מאי-יוני ,2021
אולם אינם יכולים להיות זכאים למענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה לתקופה זו.
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מסלולי הפיצוי:
 .1מסלול שכר – מתייחס לנזק שנגרם למעסיק בשל תשלום שכר לעובד שנעדר
מעבודתו כדי להשגיח על ילדו עד גיל ( 14בשל סגירת מוסדות החינוך) או בעקבות
הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסד חינוך בו עובד או אדם עם מוגבלות וכן עובד
המתגורר עד  7ק"מ מהרצועה ונעדר מהעבודה בשל המבצע הביטחוני .סכום
הפיצויים עומד על  ₪ 430ליום עבודה מלא.
 .2מסלול מחזורים – מתייחס לירידה במחזורים כתוצאה מהמצב הביטחוני ומחושב לפי
הפרש המחזורים בין תקופת הפיצויים לתקופה המקבילה לה בשנת  ,2019מוכפל
במשלים הוצאה נחסכת .במסלול זה יכולים להגיש תביעות גם עסקים שנפתחו ב2-
במאי  2019ואילך .
 .3מסלול חקלאות  -מתייחס לניזוק שיש לו גידולים בשטחים חקלאיים עד  40ק"מ
מהרצועה.
 .4מסלול אדום – ניזוק ביישוב ספר או העסק נמצא עד  7ק"מ מהרצועה ,יכול לבחור בין
פיצויים לפי הוראת השעה לבין פיצויים לפי התקנות העיקריות .
למסלולי הפיצוי ולהגשת התביעה
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לראשונה מייצגים יוכלו לפרוס באופן מקוון את התשלום התקופתי למע"מ עבור
לקוחותיהם
רשות המסים הודיעה כי תתחיל לאפשר למייצגים לבצע פריסה של עד  3תשלומים
לתשלומי מס עבור דוחות תקופתיים המוגשים למע"מ במועד באמצעות הרשאה לחיוב
חשבון עבור לקוחותיהם.
ניתן יהיה לפרוס את החוב במקרים הבאים:
 .1סכום המס לתשלום על פי הדוח התקופתי הינו בסך של  ₪ 1,000לפחות ואינו עולה
על סך של .₪ 50,000
 .2לעוסק אין חובות קודמים בתיק ויש לו אישור ניכוי מס במקור בתוקף.
 .3מלוא התנאים לביצוע פריסת התשלומים מפורטים במערכת.

קבוצה ראשונה של הורים לילדים עם מוגבלות יקבלו החזרי מס ישירות לחשבון הבנק
לראשונה ,באופן יזום ,כ 1900-הורים לילדים עם מוגבלות יקבלו החזר מס מרשות המסים
ישירות לחשבון הבנק
קבוצה של כ 1900-הורים לילדים עם מוגבלות אשר בין השנים  2015-2017קיבלו גמלת
ילד נכה מביטוח לאומי אך לא ביקשו החזר מס עבור הילד (שתי נקודות זיכוי במס הכנסה,
הנחה במס בסכום של כ ₪ 5,200-בשנה) ,יקבלו לראשונה באופן יזום החזר מס ישירות
לחשבון הבנק.
רשות המסים הודיעה כי תמשיך ל בצע החזרי מס באופן יזום לקבוצות נוספות של הורים
לילדים עם מוגבלויות.
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שירות חדש של רשות התאגידים מאפשר לרשום חברה באופן מקוון ללא צורך באימות
ע"י עורך דין
רשם החברות השיק שירות חדש לרישום חברה באופן מקוון ללא צורך באימות ע"י עורך דין.
בשירות זה ניתן יהיה לאשר את הבקשה ,את התקנון ,ואת הצהרות בעלי המניות
והדירקטורים באופן מקוון מבלי צורך לצרף את המסמכים וההצהרות כשהם מאומתים
וסרוקים.
בתוך שעה מסיום הגש ת הבקשה במערכת ,יישלחו הודעות לכתובת הדוא"ל של בעלי
המניות והדירקטורים על מנת שיוכלו לאשר את המסמכים באופן מקוון.
שירות זה אינו מייתר ואינו מחליף קבלת ייעוץ משפטי מקצועי בנושא.

להודעה המלאה בנושא

החלת חובת דיווח מקוון ודיווח פרטני חודשי למעסיקים
תיקון חדש לחוק הביטוח הלאומי (סעיף  )355מחייב מעסיק בדיווח כללי מקוון ובדיווח חודשי
פרטני עבור כל העובדים השכירים/מקבלי פנסיה מוקדמת.
מתי צריך להתחיל לדווח?
מועד תחילת הדיווח הוא בהתאם למספר העובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת (סך כל חוזי
הדיווח):
• מי שמעסיק עד  180עובדים – צריך לדווח החל מחודש ( 10/2021בתאריך
)15.11.2021
• מי שמעסיק  180עובדים ומעלה – צריך לדווח החל מחודש ( 5/2021בתאריך
)15.6.2021
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מה צריך לדווח?
תיקון החוק מחייב בשני דיווחים מקוונים חדשים:
 .1דיווח כללי מקוון  -דיווח טופס  102חודשי (למעסיקים) וכן טופס  617חודשי
(למשלמי פנסיה מוקדמת) באופן מקוון ביחס לכלל העובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת.
שימו לב ,אין לדווח באמצעות טופס נייר.
 .2דיווח פרטני מקוון (קובץ  100חודשי)  -יש להגיש עבור כל העובדים/מקבלי פנסיה
מוקדמת דיווח חודשי פרטני באופן מקוון בקובץ  100חודשי (פירוט עובדים) .הדיווח
יכלול את פרטי השכר/הפנס יה המוקדמת של כל העובדים כולל עובדים המוגדרים
עפ"י צו סיווג מבוטחים (דיווח עפ"י חודשי עבודה ולא חודשי תשלום) המדווחים
בטופס  102וכן על כל מקבלי פנסיה מוקדמת המדווחים בטופס  617חודשי.
אי דיווח הדו"ח הפרטני בזמן ,ייצור קביעה בהעדר דיווח.
להודעה המלאה מאתר הביטוח הלאומי

נפתחה האפשרות להגיש בקשה למענק עבודה לשנת 2020
מי שהיה שכיר ו/או עצמאי ,והייתה לך בשנת המס  ,2020הכנסת עבודה ו/או הכנסה
מעסק או משלח יד ועמדת בכל שלושת התנאים הבאים יתכן ויהיה זכאי למענק עבודה:
 .1א .מי ש הכנסתו החודשית הממוצעת מעבודה ו/או מעסק גבוהה מ 2,080 -ש"ח
ונמוכה מ ( ₪ 6,270 -לצורך חישוב ההכנסה החודשית הממוצעת מחלקים את
סך כל הכנסות מעבודה ו/או מעסק/משלח יד במספר חודשי העבודה ופעילות
עסקית בפועל(
ב.

לגבי מי שהוא הורה יחיד (" הורה לילד אחד ,או יותר ,הנמצאים אצלו ושכלכלתם
עליו ,החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג ,לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן
זוגו) -הכנסתו הממוצעת כאמור גבוהה מ 1,280 -ש"ח ונמוכה מ 9,490 -ש"ח.
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.2

מי שמלאו לו  23שנים ויש לו ילד אחד לפחות (שטרם מלאו לו  19שנים) או
שמלאו לו  55שנים גם ללא ילדים.

.3

מי ש מלבד דירת מגורים יחידה לא היתה בבעלותו זכות במקרקעין (כגון :דירה,
חנות ,מגרש וכדומה) העולה על .50%
לסימולטור לבדיקת זכאות למענק עבודה לחץ כאן
לפרטים נוספים ולהגשת בקשה למענק עבודה לחץ כאן

מתנות לעובדים לראש השנה
החוק אינו מחייב את המעסיק לתת לעובדים מתנה לחג ,אך זהו נוהג מקובל במשק.
מתנה לחג נחשבת ל"טובת הנאה" שמקבלים העובדים מהמעסיק .על כן ,על פי פקודת מס
הכנסה ,ההטבה חייבת כולה במס .כלומר ,על העובדים לשלם מס הכנסה מלא עבור שווי
המתנה .עבור המעביד  -המתנה שניתנה לעובד מהווה הוצאה מוכרת לצורכי מס.
במידה ומעסיק רכש באופן מרוכז מתנות לעובדים ,וקיבל הנחה בקנייתם (שילם עבורם
בפועל סכום הנמוך מערכם הממשי) ,המעסיק יוכל לחייב את העובדים במס על פי עלות
המתנה בפועל ולא על פי ערכה.

בר-שאן ושות' ,רואי חשבון

העסקת בני נוער בחופשת הקיץ
גיל ההעסקה המינימלי לבני נוער בזמן חופשה רישמית מהלימודים הוא  14שנה.
בני נוער שטרם מלאו להם  15שנה ,מותר להעסיקם רק בעבודות קלות.
על פי חוק ,חל איסור להעסיק בני נוער באתרי בנייה ובעבודות המסכנות אותם מבחינה
גופנית.
יש לבקש מבני הנוער להציג אישור העסקה מרופא המשפחה .הבדיקות הרפואיות שידרשו
לצורך אישור ההעסקה יחשבו כחלק משעות העבודה של בני הנוער.
בנוסף יש לבקש צילום של תעודת זהות של הנער או של הוריו ,שבה מופיעים פרטיו.
המעסיק נדרש להחזיק באישור העסקה רפואי בתוקף של הנער/ה וצילום תעודת הזהות
של הנער או הוריו.
הודעה על תנאי עבודה:
בתוך  7ימים מיום תחילת העבודה ,עליכם למסור לבני הנוער הודעה בכתב המפרטת את
תנאי העבודה (שכר ,תנאים סוציאליים ,שעות העבודה וכו').

שכר מינימום לבני נוער:
גיל

אחוז משכר מינימום
למבוגר

עד 16
עד 17
עד 18

70%
75%
83%

שכר חודשי
(עד  40שעות
שבועיות)
₪ 3,710
₪ 3,975
₪ 4,399
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שכר לשעה
(השכר החודשי חלקי
)173
₪ 21.45
₪ 22.98
₪ 25.43

מס הכנסה לבני נוער
בני נוער (בגילאי  )16-18יהיו פטורים ממס הכנסה בשנת המס 2021
על פי הטבלה הבאה:
נער
עד  ₪ 6,857לחודש
בממוצע שנתי
עד  ₪ 82,290לשנה

נערה
עד  ₪ 7,636לחודש
בממוצע שנתי
עד  ₪ 91,640לשנה

כמה שעות מותר להעסיק בני נוער ובאילו ימים ושעות?

ביום רגיל במקום עבודה שעובדים בו 5
ימים בשבוע
ושאינו לפני יום המנוחה או ערב חג
ביום רגיל במקום עבודה שעובדים בו 6
ימים בשבוע
ושאינו לפני יום המנוחה או ערב חג
ביום שלפני יום המנוחה השבועי או
בערב חג
ביום המנוחה השבועי
(יהודים-שבת ,או לפי דתו של בן הנוער)
ניתן להעסיק בני נוער במספר השעות
שתוארו מעלה בין השעות

בשבוע
העסקה בשעות נוספות

מתחת לגיל 16

בין גיל 16-18

עד  8שעות

עד  9שעות

עד  8שעות

עד  8שעות

עד  7שעות

עד  7שעות

אסור

אסור

08:00-20:00

06:00-22:00
(למעט מקרים
מיוחדים בהן ניתן
היתר ממשרד העבודה
והרווחה)

עד  40שעות
אסור

עד  40שעות
אסור

לזכויות בני נוער עובדים באתר משרד העבודה והרווחה
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ההבדלים בין עוסק פטור לעוסק מורשה
עוסק פטור

עוסק מורשה

עוסק שמחזור עסקאותיו לשנה אינו עולה על 99,893
₪
למעט
רשימת של בעלי מקצועות חופשיים שמחויבים
להירשם כעוסק מורשה
אינו גובה מע"מ מלקוחותיו

עוסק שמחזור עסקאותיו לשנה עולה על
₪ 99,893
או
עוסק שהינו רשימה של בעלי מקצועות
חופשיים המחויבים לפעול כעוסק מורשה
גובה מע"מ מלקוחותיו

אינו רשאי לקזז מע"מ

רשאי לקזז מע"מ

פטור מדיווחים חד חודשיים  /דו חודשיים לרשויות

מחויב בדיווחים חד חודשיים  /דו חודשיים
לרשויות
מחויב בדו"ח שנתי לרשויות

חייב בתשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי

חייב בתשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי

מחויב בדו"ח שנתי לרשויות
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רשימת מסמכים נדרשים לקראת הגשת הדו"ח השנתי לשנת 2020
רשימת מסמכים נדרשים עבור הגשת הדו"ח השנתי לשנת :2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

טפסי  106שלכם ושל בן/בת הזוג.
אישורים על הפקדות לקרן פנסיה/קופת גמל.
אישורים על הפקדות לקרן השתלמות.
אישור על תשלום לביטוח חיים.
אישור על תשלום לביטוח אובדן עבודה.
אישורים על הפקדות לקרן גמל לילדים.
קבלות על תרומות.
אישורים מהבנקים על רווחים או הפסדים בשוק ההון בארץ ובחו"ל.
אישורים על הכנסות מפנסיה/קיצבה.
חוזי שכירות  -עבור הכנסות משכר דירה למגורים.
אישורים על תשלומים שהתקבלו מהביטוח הלאומי (דמי לידה ,דמי מילואים ,דמי
אבטלה או כל תשלום אחר מביטוח לאומי).
אישורים על משיכת כספי פיצויים/קרן השתלמות/קרן גמל.
אישורים נדרשים עבור זכאות לנקודות זיכוי במס הכנסה (אישורי תושב  -במידה
ואתם תושבים של ישוב שנכלל ברשימת היישובים הזכאים לזיכוי במס).
אישורים על הכנסות או כספים שהתקבלו במהלך שנת  2020ולא צויינו.

המידע המובא בחוברת זו הינו לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי ונכון לחודש יולי 2021
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