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פניות לרשות המיסים
לכלליבהתאםעובדיםמ"המעמשרדי•

."הסגולהתו"
באמצעותהצורךבמקרהלפנותמומלץ•

אולמייצגיםפניות,האלקטרוניהדואר
.ל"המפ

לפנותניתןכינמסרהמיסיםמרשות•
דחיותלשםהאזורייםלמשרדיםפרטנית
.ופריסותמועדים

תיבתבאמצעותלפנותהיהניתן,בנוסף•
.הקורונהלתקופתייעודיתפניות



הסדרים והקלות לעניין דיווחים

מערכתבאמצעותבקשהכללהגישניתן•
מסמכיםולסרוקניתןוכןלמייצגיםפניות

.רלוונטיים
למייצגיםפניותמערכתבאמצעותשידור•

רים"מלכ,לשותפויותגםתיקיםפתיחת
.כספייםומוסדות

תשומותמסלהחזרבקשההגשתבעת•
באמצעותחשבוניותקובץלצרףניתן

.מ"השעמערכת



6782/20החלטת מיסוי 

זמניבאופןמאפשרתהמיסויהחלטת•
1.3.2020-31.5.2020התאריכיםבין

וכןמ"למעהתקופתיבדוחלכלול
עלבהסתמךתשומותמסלנכות

ונשלחהנסרקהאשרמסחשבונית
דיגיטליתחתימהללאאלקטרוניבדואר

חשבוניתשלפיזיתבהגעהצורךוללא
.העוסקלידיהמס

-לעדהוארךזוהחלטהשלתוקפה•
31.12.2020.



חובות אבודים

הוכרההפרשנותובהוראותאחזקותאלקהד"בפס•
.אבודיםחובותבגיןמ"מעלהחזריהדרישה

בוצעה:מצטבריםמבחניםבמספרלעמודהעוסקעל•
לא,שולםבעסקאותמס,חשבוניתהוצאה,עסקה

."אבודחוב"להפךהחוב,תמורההתקבלה
:"אבודחוב"כבחובהכרה•
נקיטת הליכי חדלות פירעון נגד החייב.
נקיטת הליכי הוצאה לפועל על ידי העוסק.
הסדר נושים.
פטירת החייב או הגירתו בכפוף לתנאים.
תועלת באי גביית חוב או נקיטת הליכים סבירים-שיקולי עלות.



חובות אבודים

חייבת.ספריםניהוללהוראותבהתאםזיכויהודעתהפקת•
שהוצאההחשבוניתלביןהזיכויהודעתביןישירהזיקהלהיות
.המקוריתהעסקהבשל

שישהחלוףולפנישניםמשלושיאוחרלאתצאהזיכויהודעת•
לאהתקופהבמניין,המסחשבוניתהוצאהבומהיוםחודשים

:תיכלל
מפרקלאישורפירעוןחדלותהליכיבמסגרתהחובתביעתהגשתביןהתקופה•

.נאמןאו
.הדיןפסקמתןיוםלביןש"לביהמתביעההגשתשביןהתקופה•
.פ"בהוצלהליכיםסיוםלביןפ"בהוצלתיקפתיחתשביןהתקופה•
.למנהלמועדיםלהארכתסמכותקיימת•
.המקוריתהחשבוניתסכוםעליעלהלאהזיכויסכום•
.)ג(105לסעיףבהתאםהצמדהוהפרשיריביתלדרושזכאיהעוסק•
דרשלאכיהצהרהלרבותהצרופותכל–למנהלהודעהמתןחובת•

.כהוצאהמ"המעסכוםאתידרושולא



)  נגיף הקורונה החדש(תקנות שעת חירום 
2020-ף"התש, )דחיית תקופות בענייני הליכי מס(

כיהקובעות,כאמורהחירוםשעתתקנותפורסמו2020במרץ27ביום
תחושבלא,הבאיםמ"מעחיקוקיבהוראותשנקבעוהתקופותבחישוב

מועדיאםבין,2020במאי31יוםעד2020במרץ22שמיוםהתקופה
:שאחריהבחודשייםאוזובתקופהחליםהאמורותהתקופותשלסיומן

.לחוק64סעיףלפימנהלהענותאיבאמצעותבקשהדחיית•

.לחוק77סעיףלפיהשפיטהמיטבלפישומה•
.לחוק79סעיףלפימסוקביעתשומהתיקון•
)  ד(82לחוק וקבלתה מכוח אי מתן החלטה לפי סעיף 82הגשת השגה לפי סעיף •

.  לחוק

.לחוק95ניהול ספרים לפי סעיף -קנס על אי•
.לחוק106גביית חוב מצד שלישי לפי סעיף •
.  לחוק113איסור הוצאת חשבונית מס לפי סעיף •



)  נגיף הקורונה החדש(תקנות שעת חירום 
2020-ף"התש, )דחיית תקופות בענייני הליכי מס(
החובלתקופתהתייחסותנכללה,ולבקשתנוהמצבלאור•

תקופתבחישוב.מ"מעלתקנות)ג(א24בתקנההקבועה
מיוםהתקופההימיםבמנייןתבואלאהשניםשלוש

.31.5.2020ועד22.3.2020
הקבועתשומותמסלניכויהמועדהארכתכוללאינוהחוק•

למנהלבומועדכלובכלל,מ"מעלחוק)א(116בסעיף
.כאמורבסעיףהקבוע,מועדיםלהאריךסמכותהוענקה



מענקי סיוע והשתתפות בהוצאות קבועות

אושרומכוחה2.4.2020מיום4953ממשלהבהחלטת•
סיועמענק()החדשהקורונהנגיף(חירוםשעתתקנות

לעצמאיםסיועמענקיניתנו2020-ף"התש,)לעצמאים
ניתנו24.4.2020מיום5015ממשלההחלטתמכוח•

.ושותפויותלחברותוכןיחידיםלעוסקיםמענקים
ממשלההחלטתמכוחהמענקיםשליותררחבהתוכנית•

הקורונהנגיף(כלכלילסיועהתכניתבחוקהוצגה5015
202-ף"התש,)שעההוראת()החדש

2018בשניםהעוסקשלהכנסתופיעלייקבעהמענקגובה•
.חריגותנסיבותבהתקיים2019או
הכנסהמספקודתלענייןחייבתכהכנסהיחשבהמענק•

.מ"ובמעלאומיביטוחבתשלומייחויבלאהואאולם













מ בגין מענקים"אי חיוב במע

)החדשהקורונהנגיף(חירוםשעתתקנותמכוחשניתןמענקבגין•
עוגןמ"ממעהפטור,2020-ף"התש,)לעצמאיםסיועמענק(

העבודהבכוחההשתתפותשיעורלהגדלתלחוקי18בסעיף
2007-ח"התשס,)עבודהמענק(חברתייםפעריםולצמצום

,24.4.2020מיום5015ממשלההחלטתמכוחשניתןמענקבגין•
,מוסףערךמסלתקנותשעהבהוראתנקבעמ"ממעהפטור
.)כ)(1)(א(3בסעיף1976-ו"התשל

נגיף(כלכלילסיועהתכניתחוקמכוחלעסקיםשניתןמענקבגין•
מ"ממעהפטור,2020-ף"התש,)שעההוראת()החדשהקורונה

.לחוק19בסעיףנקבע
חוקמכוח,שליטהבעליולשכיריםלעצמאייםשניתןמענקבגין•

,)שעההוראת()החדשהקורונהנגיף(כלכלילסיועהתכנית
)ב(לה18-ו)ב(כג18בסעיפיםעוגןמ"ממעהפטור,2020-ף"התש

ההשתתפותשיעורלהגדלתחוקכתיקוןשעהבהוראתשנקבעו
,)עבודהמענק(חברתייםפעריםולצמצוםהעבודהבכוח

2007-ח"התשס



!תודה רבה
!נעבור את זה ביחד

ח"רו, ד"עונויבירטליאת 
לשכת רואי חשבון–סגנית נשיאה 

מ"ר ועדת הקשר ים מע"יו
ר משותף ראשות ועדת המיסים  "יו
)מ"לענייני מע(

מ "ראש תחום מע–שותפה 
03-6089898: טלפון

liat.neuwirth@goldfarb.com:ל"דוא
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