
 

 

  

 ,לקוחות יקרים

 

 .מצ"ב עדכונים אחרונים

 

 ,בברכה

 

 .רואי חשבון -דב הלבץ ושות' 

 

 סטטוס מענקים פתוחים להגשה

 

 במחזור 25%מענקים הדורשים ירידה של 
  

 

 

  

   

  



 

 

 במחזור 40%מענקים הדורשים ירידה של 

 

 

 

  

 הנחות בארנונה לעסקים עקב המשבר

 

 ?אילו עסקים זכאים להנחה בארנונה

 .עסקים שזכאים ל"מענק הוצאות קבועות" מרשות המיסים. 1

בהכנסות, לעומת  60%מיליון ש"ח והוכיחו פגיעה של  200עסקים שמחזורם עד . 2

 .2019התקופה המקבילה בשנת 

 

 זיכוי מלא בארנונה לתקופת הסגר

-אוקטובר בתקופת הסגר ביותר מ-במידה והעסק שלכם נפגע בחודשים ספטמבר

תקבלו זיכוי מלא עבור הארנונה בחודשים נובמבר דצמבר באותה שנה.  25%

 .פרטים בנושא יפורסמו בהמשך וכן מוצגים בסרטון המצורף מטה

 

 צירוף אישור זכאות מרשות המסים

אלף ש"ח או תאגידים )ללא  300שלהם מעל  2019שמחזור ההכנסות ב עוסקים 

קשר למחזור ההכנסות( נדרשים לצרף מסמך "הודעה בדבר תשלום מענק בעד 

השתתפות בהוצאות קבועות" מרשות המיסים. יש לוודא שבמסמך מופיעים הנתונים 

ידה , תקופת המענק, שיעור היר2019הבאים: מס' עוסק, מחזור עסקאות לשנת 

רק נוסח זה של אישור הזכאות מרשות . במחזור העסק לתקופת המענק

 .ייחשב כתקין המיסים
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 ?כיצד תינתן ההנחה

לאחר מילוי הבקשה, במידה והעסק עומד בתנאי הזכאות, הבקשה תועבר לרשות 

 .מית אשר תזכה את העסק בפועלהמקו

 

 להגשת הבקשה להנחה בארנונה

 
  

 דגשים לגבי ההודעות שנשלחות אליכם על ידי רשות המסים

 

שימו לב שאם קיבלתם הודעת סמס מרשות המסים, כגון זו המצורפת מטה, זו הודעה גורפת 

 .לכלל העוסקים שאינה בהכרח הודעת זכאות ודאית לקבלת המענק בפרט או המענקים בכלל

  

 

 

  

עדת הכספים אישרה את התקנות המסדירות תשלום מענקי סיוע לעצמאיות שהיו בחופשת ו

 לידה ולמשרתי מילואים

 

ימים או  7עוסקת עצמאית שהיה לה בתקופת הבסיס חודש של פעילות מופחתת, בה לא עבדה 

יותר, בשל חופשת לידה או שמירת הריון נקבע שתוכל לבחור לחשב את מחזור העסקאות 

פת הבסיס )התקופה אליה משווים את מחזור העסקאות לצורך הוכחת הירידה במחזורים(, בתקו

 :'לפי א' או ב

 

חודשים רצופים הקודמים לחודש הראשון שבו  12א. ממוצע המחזורים בחודשים בתקופה של 

 .היה לה חודש של פעילות מופחתת
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ים בתקופה האמורה, , למעט החודש2019ב. להשוות את המחזור לתקופת פעילותה בשנת 

 .שבהם הייתה לה פעילות מופחתת

 

ימים או יותר  7עוסק עצמאי שהיה לו בתקופת הבסיס חודש של פעילות מופחתת שבה לא עבד 

בשל ימי שירות מילואים בצה״ל, נקבע שיוכל לבחור לחשב את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס 

עט החודשים בתקופה האמורה שבהם , למ2019לפי ממוצע המחזורים בתקופת פעילותו בשנת 

 .שירת במילואים

 

חברי הוועדה ביקשו מרשות המיסים לנהוג באופן דומה לאנשים שמחזוריהם היו בירידה בשנת 

 .בשל מחלה או בשל סיבות אובייקטיביות אחרות 2019

 

 2020הפקדות לקרן פנסיה לקראת סוף שנת המס 

 

, על פי חוק פנסיה 2020שימו לב להפקדות לפנסיה עבור שנת המס  -לקראת סוף שנת המס 

 .2017חובה לעצמאים שנכנס לתוקף בינואר 

 

 .החוק חל על כל עצמאי ללא תלות בגובה הכנסותיו ✔

כדי לקבל את הטבות המס עבור ההפקדות  31/12/2020יש לבצע את ההפקדות עד לתאריך  ✔

 .2020לשנת 

מההכנסה ועד גובה התקרה הקבוע  16.5%תן לקבל הטבות מס לכל היותר על הפקדות של ני ✔

 .בחוק

 

 ?כמה יש להפריש על פי חוק

 .לפנסיה 4.45%חייב בהפרשה של  -ש"ח הראשונים בשנת המס  63,306עבור . 1

ש"ח )עד לגובה השכר הממוצע במשק( חייב  126,612ש"ח עד  63,307 -עבור החלק שמ. 2

 .לפנסיה 12.55%ה של בהפרש

 .אין חובה להפקיד -על החלק של ההכנסה שמעל השכר הממוצע  -ש"ח  126,613 -מ. 3

 

 :על מי חל החוק? כל העצמאים למעט

 .60 -או הגיע לגיל פרישה מוקדמת  21עצמאי שטרם הגיע לגיל  ✔

 .מי שהפך להיות עצמאי לפני פחות מחצי שנה -עצמאי חדש  ✔

שנה או יותר, פטור מהפקדות  55גילו היה  01.01.2017 -ם כניסת החוק עובד עצמאי שביו ✔

 .לחיסכון הפנסיוני

 

ההפרשה הפנסיונית תחולק כך ששני שלישים מהכספים יופרשו לטובת רכיב התגמולים ושליש 

חלק ייעודי מהחיסכון הפנסיוני אותו ניתן למשוך במצבי  -יופרש לטובת רכיב סיוע במצב אבטלה 

 .א רק בגיל הפרישהאבטלה ול

  



 

 

 
 המידע הנ"ל מובא לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי ופנסיוני *

 

  

 הטבות המס בהפקדות לקרן השתלמות

 

 :הטבות המס להפקדה לקרן השתלמות לעצמאים

מהכנסתו השנתית )עד תקרת  4.5%עצמאי יכול להפקיד לקרן ההשתלמות לעצמאים עד 

ש"ח בשנה יוכרו כהוצאה מוכרת  11,925ש"ח בשנה( כאשר עד  265,000הקובעת ההכנסה 

 .למס הכנסה

 

 :הטבות המס בהפקדה לקרן השתלמות לבעל שליטה

. ההשתלמות יהיו פטורים ממס 6%סה"כ  1.5%והעובד מוסיף לפחות  4.5%מוכר למעסיק עד 

שנות  6הכספים נמשכו לאחר ש"ח ו 18,600רווחי הון אם הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על 

 .שנים במשיכה לצורך השתלמות או לימודים( 3ותק )או לאחר 

  

 

 

 המידע הנ"ל מובא לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי *

 

  

 פורסמו תקנות עבור פחות מואץ

 

 2020בספטמבר  1-כלל העוסקים במשק יוכלו לבקש פחת בשיעור כפול על ציוד שנרכש החל מה

 .2021ביוני  30 -ועד ה

 

 :הקריטריונים להטבת פחת מואץ

  



 

 .30.06.2021-עד יום ה 01.09.2020-הציוד נרכש בין התקופה שמיום ה. 1

 30.06.2021-לתאריך ה הציוד החל לשמש בישראל בייצור הכנסה תוך שלושה חודשים או עד. 2

לפי המאוחר, במידה והציוד אינו ניתן להפעלה בתוך שלושה חודשים מיום רכישתו, או ציוד 

 .ששימש במפעל תעשייתי, עד תשעה חודשים מיום רכישתו, והכול לפי המאוחר מביניהם

 .הציוד מופעל בישראל. 3

 .א תמורהלא תחול על רכישה מקרוב או על רכישה לל -הטבת פחת מואץ . 4

 

 :הערות

 .לרבות מכונות ורכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה ולמעט נכס בלתי מוחשי –ציוד  •

עוסק שיבחר בניכוי פחת מואץ תחול בחירתו על כל הציוד שנרכש בתקופה הקובעת שבעדו  •

 .רשאי הוא לתבוע כאמור

 .ו המקוריההטבה תינתן בתנאי שסך כל הפחת שיינתן לציוד לא יעלה על מחיר •

 

 .ההטבה תינתן לאחר הצגת אישור מאת המייצג עבור התקיימות התנאים המזכים בפחת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

רשימת המדינות המשתתפות ורשימת המדינות בנות הדיווח אליהן ישראל תעביר מידע 

 CRS-במסגרת ה

 

בגין  2021נכון להיום, להלן רשימת המדינות בנות הדיווח אליהן ישראל תעביר מידע בספטמבר 

 :2020שנת המס 

  

 

 

  

 

 19.11.2020-המידע המובא בחוברת הינו לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי ונכון לתאריך ה
 

 

 


