עלון עדכונים  -ינואר 2021

לקוחות יקרים,
מצ"ב עלון עדכונים לינואר .2021
הודעה לשכירים שבינינו:
משבר הקורונה ,גרם לשכירים רבים לעבוד מהבית.
אנו מקווים שרשויות המס בארץ יתחילו להכיר בהוצאות העבודה מהבית כהוצאות מוכרות.
שכיר או שכירה המעוניינים להגיש דוח שנתי ונדרשו לעבוד מהבית עקב משבר הקורונה ,אנו ננסה לדרוש
עבורם את הוצאות העבודה מהבית כהוצאות מוכרת למס שהוצאו לצורכי עבודה.
לעניין הגשת דוח שנתי לשכיר המעוניין לדרוש הוצאות ולקבל החזרי מס -ניתן לפנות למשרדינו
באמצעות דוא"ל .david@dby-cpa.co.il
בברכה,
דוד בן יעקב ,רואה חשבון

 .1מענקים פתוחים להגשה

בנוסף פתוחים להגשה המענקים הבאים:
מענק עידוד תעסוקה
מענק שימור עובדים
הנחה בארנונה

 .2מענקים שעתידים להיפתח בתקופה הקרובה

 .3מענק פגיעה ממושכת בעסקים
כחלק מחוק התוכנית הכלכלית (תיקון מס'  ,)4הוחלט להעניק מענק חדש נוסף חד פעמי לעסקים עבור פגיעה
ממושכת בעקבות משבר הקורונה.

עבור עסקים בעלי מחזור של בין  ₪ 18,000 - ₪ 300,000בשנה:
עוסק פטור – הבחינה היא שנת  2020בהשוואה לשנת .2019
עוסק מורשה – הבחינה היא מרץ עד דצמבר  2020בהשוואה למרץ עד דצמבר .2019
סכומי המענק המלא:
אם הפגיעה הינה בין  :40%-25%יקבל העוסק מענק של .₪ 3,000
אם הפגיעה הינה בין  :60%-40%יקבל העוסק מענק של .₪ 5,000
אם הפגיעה הינה מעל  :60%יקבל העוסק מענק של .₪ 9,000
מהו מענק חלקי?
עוסק שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בשנת  2020בתוספת מענקי הוצאות קבועות שקיבל בגין  2020בין
 90%ל 100%-מהמחזור השנתי שלו בתקופה המקבילה בשנת  – 2019זכאי למענק חלקי של  65%מגובה
המענק המלא.
סכומי המענק החלקי:
אם הפגיעה הינה בין  :40%-25%יקבל העוסק מענק של .₪ 1,950
אם הפגיעה הינה בין  :60%-40%יקבל העוסק מענק של .₪ 3,250
אם הפגיעה הינה מעל  :60%יקבל העוסק מענק של .₪ 5,850
רשות המסים תבצע את חישוב גובה המענק ותציג אותו בעת הגשת הבקשה.
עבור עסקים בעלי מחזור של בין  300אלף  ₪עד  400מיליון  ₪בשנה
מי שהיה זכאי ל 3-מענקי השתתפות בהוצאות קבועות לפחות בגין שנת .2020
כיצד יחושב גובה המענק המלא?
הסכום הגבוה מבין הסכומים הבאים:
.₪ 9000 .1
 60% .2מסך מענקי ההוצאות הקבועות שקיבל מחולק ב .5-ואם מחזור עסקאותיו לשנת המס  2019עלה
על  20מיליון יקבל  60%מסך מענקי ההוצאות הקבועות שקיבל מחולק ב .4-עד גובה מענק מקסימלי
של .₪ 50,000
כלומר,
סכום המענק המלא הינו בין .₪ 9,000 - ₪ 50,000
מהו מענק חלקי?
עוסק שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בשנת  2020בתוספת מענקי הוצאות קבועות שקיבל בגין 2020
בין  90%ל 100%-מהמחזור השנתי שלו בתקופה המקבילה בשנת  – 2019זכאי למענק חלקי של 65%
מגובה המענק המלא.
סכום המענק החלקי הינו בין .₪ 5,850 - ₪ 32,500

עבור עסקים חדשים שנפתחו בינואר פברואר 2020
מי שהיה זכאי לפחות לשני מענקי הוצאות קבועות בגין שנת  ,2020יהיה זכאי למענק נוסף של:
עוסק פטור –.₪ 3,000
עוסק מורשה – .₪ 4,000
מי לא זכאי למענק?
עוסק שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בשנת  2020בתוספת מענקי הוצאות קבועות שקיבל בגין 2020
גדול או שווה למחזור השנתי שלו בתקופה המקבילה בשנת  – 2019אינו זכאי למענק.
אנחנו מעריכים (הערכה כללית) שיתפרסם סימולטור עבור מענק זה בדומה למענקים אחרים שפורסמו עד
כה.
המערכת להגשת הבקשות למענק הנוסף צפויה להיפתח ב.10.2.2021-

 .4תשלום ימי בידוד לעובדים
 .1עובד שנמצא בבידוד לא יקבל שכר על יום הבידוד הראשון בלבד .המדינה תשפה את המעסיק על עלות
היום השני לבידוד ולאחר מכן על מחצית מעלות הבידוד למעסיק ,כשהשיפוי יינתן באמצעות המוסד לביטוח
לאומי .עם זאת ,מעסיקים עד  20עובדים המדינה תשפה בסך  75%מעלות הבידוד.
 .2בקשות המעסיקים לשיפוי יוגשו החל מחודש פברואר ,זאת בכדי לתת למוסד להיערך למתן השירות ,אולם
הזכאות תהיה רטרואקטיבית מיום תחולת החוק.
 .3השיפוי למעסיקים יחול על פי החוק על ימי בידוד בין התאריכים .29.10.2020-31.03.2021
 .4בגין הבידוד ינוכו עד  4ימי מחלה ממכסתו הצבורה של העובד .בשונה ממחלה רגילה ,בגין סופי שבוע וחגים
שאינם מוגדרים כימי עבודה לא ינוכו ימי מחלה .במצב שבו לעובד נגמרה מכסת ימי המחלה יכנס העובד
ליתרה שלילית על חשבון ימי מחלה עתידיים .הסדרים מיטיבים במגזר הציבורי יגברו על נוסח החוק ובשוק
הפרטי יוותר הדבר לשיקול המעסיקים.
 .5האפשרות להגשת בקשות לשיפוי מעסיקים תפתח בתאריך ה.01.02.2021-

 .5תשלום אגרת רשם החברות לשנת 2021
למשלמים עד תאריך ה.₪ 1133 :31.03.2021-
למשלמים מתאריך ה.₪ 1505 :01.04.2021-

ניתן לשלם את האגרה בסניפי הדואר או באתר האינטרנט של רשם החברות.
לתשלום אגרת שנתית לרשם החברות
לתשלום אגרה שנתית לרשם העמותות

 .6מסלול חיוב במס מופחת בשיעור של  10%עבור שכר דירה למגורים בישראל
משכירי דירות ,הבוחרים במסלול מס מופחת בשיעור  ,10%יכולים לשלם את המס עבור שכר הדירה לשנת
 2020עד תאריך ה.30.01.2021-
למסלולי המס עבור שכר דירה למגורים בישראל

 .7תשלום הפרשי מס לשנת 2020

ניתן להנות מפטור מלא או חלקי מחיובי הפרשי ריבית והצמדה ,על הסכום ששילמתם ,מסוף שנת המס ועד
למועד התשלום:
* תשלום עד  31לינואר  2021פטור של .100%
* תשלום עד  28לפברואר  :2021פטור של .50%
* תשלום עד  31למרץ  :2021פטור של .25%

 .8הודעת רשות התאגידים בנושא הליכי אכיפה

רשות התאגידים הודיעה כי נגד חברה שתקיים את הגשת הדו"ח השנתי לרשם החברות לא ינקטו הליכי
אכיפה בנוגע לאי תשלום אגרת רשם החברות לשנת  2020עד לתאריך .31.03.2021

 .9הטבות מס לישובים
אושר סופית בכנסת :ישונו הפרמטרים בהטבות המס כך שישוב עירוני שהמדד החברתי כלכלי שלו  4ומטה
והמדד הפריפריאלי שלו  4ומטה ,הנמצא במפת הישובים הזכאים להטבות מס ,יהיה זכאי לתוספת של 5%

בהטבת המס ,וכן  36,000ש"ח לתקרת ההכנסה ,בלבד שההטבה לא תעלה על  12%ו 168,000-אלף ש"ח.
הטבת המס תחול מהתאריך ה 17.06.2020-עד תאריך ה.31.12.2022-
שר האוצר ,יהיה רשאי להאריך בצו את התקופה האמורה כך שתחול לגבי שנות מס נוספות.
הישובים שיהיו זכאים לתוספת הטבת המס במסגרת התיקון הינם :אבו סנאן ,בענה ,ג'דיידה-מכר ,גו'לס ,דייר
אל-אסד ,חצור הגלילית ,טבריה ,טמרה ,ירכא ,כאבול ,מג'ד אל-כרום ,מזרעה ,סח'נין ,עכו ,עראבה וראמה.

 .10הגבלת האפשרויות בתשלום בכרטיס אשראי לרשות המסים
הוחלט ברשות המסים כי עקב התגברות התכחשויות לתשלומים המבוצעים באמצעות כרטיסי אשראי שאינם
על שם העסק או בעל העסק ,ניתן יהיה לשלם את חובות המס לרשות המסים באמצעות כרטיס אשראי שרשום
על שם בעל העסק או בן/בת זוג בלבד.
בתיקי תאגידים  -חברות ושותפויות ,ניתן לשלם בכרטיס אשראי של הקשורים לישות בלבד (מנהל חברה,
דירקטור ,שותף בשותפות).

 .11תקרת עוסק פטור לשנת 2021

תקרת עוסק פטור לשנת  99,893 - 2021ש"ח לשנה.

 .12כיצד לבצע תיאום מס באינטרנט?
מצ"ב סרטון הסבר כיצד לבצע תיאום מס באינטרנט באתר רשות המסים:

לעריכת תיאום מס באינטרנט באתר רשות המסים לחץ כאן

 .13כיצד להוציא אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים?
מצ"ב סרטון הסבר כיצד להוציא אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים באתר רשות המסים:

להוצאת אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים לחץ כאן

חשבות ,ניהול כספים ,ניהול תזרים מזומנים ,שירותים פיננסיים לחברות סטארט אפ
ולחברות בינלאומיות ,ניהול חשבונות נאמנות ,ניהול כספי קבוצות רכישה ופיקוח על חשבונות
בנק וחשבונות ניירות ערך ופקדונות

שירותי  - FAMILY OFFICEניהול נכסים למשפחות והעברת נכסים בין דורות

דוחות כספיים ,תכניות עסקיות ,תקציב ,תכניות ביצוע השקעות ובדיקת כדאיות השקעות

פעילות בתחום גיוס האשראי והמימון

"ביזנספורט – שירותי ניהול לספורטאים ,מועדונים ,אגודות ועמותות"

https://www.businessport.co.il/

דוד בן יעקב  ,רואה חשבון
השקמה  ,5/10קרית אונו 55458
טלפון 03-5351717
פקס 03-5344061
דוא"ל david@dby-cpa.co.il
אתר www.dby-cpa.co.il

המידע המובא בחוברת הינו לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי ונכון לסוף ינואר 2020

