טבריה 6 ,באוגוסט 2006

חוזר ללקוחות  – 2/06פיצויים בשל נזק עקיף ליישובי הצפון לתקופה 31.07.06 - 12.07.06

לקוחות נכבדים,
המצב המלחמתי השורר באזורנו והתקפות הטילים נגד ישובים בצפון אשר מלווה בנזקים ישירים ועקיפים
לעסקים רבים הביאו את משרדנו ליצירת שיתוף פעולה עם שני משרדי עורכי הדין מהמובילים בתחום –
"פורת ,שגיב ,שלומי" – עורכי דין ונוטוריון ו "זלבסקי ,עברון ,דרור ,אבן זהר ,כהן"  -עורכי דין .שני
המשרדים הינם משרדים ותיקים ובעלי ניסיון רב בטיפול בכלל בתחום המסחרי ובעיקר בטיפול בענייני
מיסים ופיצויים.
את המהלך יובילו עו"ד ורו"ח ארז שגיב ,לשעבר מנהל המחלקה המקצועית ברשות המסים ועו"ד אופיר
דביר .בשיתוף פעולה עם משרדנו שיובילו רו"ח וכלכלן יניב בחרי ,מומחה בראיית חשבון מטעם מזכירות
בתי המשפט בישראל ,תוכלו לקבל שירות כולל ופתרון מיידי לכל שאלה בנושא.
כמו כן ,משרדנו יספק את הנדרש בתחום החשבונאי  -כלכלי ,לרבות הערכות שווי ,אומדן וכימות נזקים,
חוות דעת כלכליות ,דוחות ונתונים רלוונטיים ,על בסיס פעילותכם העסקית.
כשירות ללקוחותינו בעלי העסקים אשר סבלו פגיעות רבות אנו מרכזים את כלל הטיפול בתביעות הפיצויים
בגין רכוש עסקי ,הפסדים עסקיים ,אובדן רווחים ,הכנסות ושכר עבודה ,ירידת ערך נכסים ועוד וכן
לנזקים בגין רכוש פרטי ,נזק לרכבים ,נזק למבנים וחפצים ביתיים וזאת על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,
התשכ"א –  1961וכן על פי ההסכם )הוראת שעה ,אשר לדעת עו"ד ורו"ח ארז שגיב מפלה את בעלי
העסקים – חוזר מקצועי בנושא יפורסם בהמשך( שנחתם ביום  27ביולי  2006בין הממשלה ,לשכת התאום
של הארגונים הכלכליים והסתדרות העובדים החדשה.
על פי ההסכם והתקנות שהותקנו בגינו יינתן פיצוי בגין נזק עקיף שנגרם לבעלי עסקים )יחידים וחברות(
בענפי התעשייה ,המסחר והשירותים באזור הצפון שהוגדרו כיישובים המצויים באזור "ההגבלה" בין
התאריכים  12ביולי  2006ו 31 -ביולי .2006
ברשימת יישובי העימות המוגדרים כאזור "הגבלה" נכללים טבריה והיישובים שבאזור הכינרת ) 1ק"מ
היקפי לכנרת( באזור  4לתקופה שבין התאריכים  15ביולי  2006ו 31 -ביולי .2006
בעלי עסקים המצויים באזורי "ההגבלה" יוכלו לתבוע פיצוי בשל שכר עובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני.
הפיצוי לעצמאים חברות ושותפויות
 .1לעסקים המעסיקים עובדים
חברות
הפיצוי שישולם בפועל על ידי המדינה למעסיק יהיה בשיעור של  132.5%מ"השכר הממוצע ליום"
כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות של העובדים בפועל ובמס' העובדים שנעדרו.
)הפיצוי ברוטו הינו  180%מ"השכר הממוצע ליום" בניכוי  20%השתתפות העובדים )באמצעות
קיזוז ימי חופש( ובניכוי  27.5%השתתפות המעסיקים(.
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השכר הממוצע ליום מחושב כסה"כ השכר בחודשים אפריל ,מאי ויוני מחולק בסה"כ ימי העבודה
בפועל של כל העובדים בחודשים הנ"ל.
הפיצוי לעצמאים חברות ושותפויות  -המשך
עצמאים
בשל העובדה כי בעל העסק אינו מפיק תלוש שכר לעצמו הוחלט כי הפיצוי הנוסף בגין בעל העסק
ישקף שווי של שני עובדים נוספים באותם ימי ההיעדרות מוכפל ב 132.5% -ובשכר הממוצע ליום.
למען הסר ספק ,פיצוי זה ניתן בנוסף לפיצוי הניתן בגין העובדים כמפורט בפסקה הקודמת.
 .2לעצמאי שאינו מעסיק עובדים
סכום הפיצוי מבוסס על  132.5%מסכום ההכנסה החייבת לשנת  2005כולה מחולקת ב 365 -יום
)הכנסה חייבת ליום( ומוכפלת במספר ימי הפסקת הפעילות.
נציין כי עצמאי שאינו מעסיק עובדים ולא הפסיק את פעילות עסקו במהלך כל התקופה האמורה
זכאי ל 50% -פיצוי המפורט בפסקה הקודמת ,וזאת בתנאי שעסקו אינו מתנהל בביתו ובתנאי
שמחזור עסקאותיו בששת החודשים הראשונים של שנת  2006לא עולה על  ₪ 180,000במצטבר.
 .3לעצמאי שאינו מעסיק עובדים ופתח את עסקו בשנת 2006
לעצמאי שדיווח למס הכנסה על פתיחת תיק עצמאי עד  30.06.2006הפיצוי לגביו יחושב על בסיס
ההכנסה החייבת היומית המשוערת לתקופת פעילות העסק בשנת  2006מוכפלת ב 132.5% -ובמס'
ימי ההיעדרות.

תשלומים לרשויות המס בגין דיווחים שוטפים
על פי הנחיית רשות המיסים תשלומי המע"מ ,מקדמות וניכויי מס בגין שכר עבודה שהיו אמורים
להיות משולמים ב 16.07.2006 -נדחו עד ליום  ,15.08.2006ללא הצמדה ,ריבית וקנסות פיגורים
)למי שטרם הספיק לדווח(.
לגבי תשלומים שוטפים לרשויות בגין חודש יולי  – 2006טרם התפרסמה החלטה בנושא ,יתכן
עדכון בהמשך.

תשלום שכר עבודה לעובדים נעדרים
בהסכם שנחתם ביום  26.07.2006כאמור לעיל נקבע כי חובה על המעסיקים לשלם את השכר המלא
לעובדים שנעדרו מהעבודה עקב המצב הביטחוני וכן נחקק חוק המגן על עובדים מפני פיטורין בשל
היעדרות מעבודה במצב חירום ,רטרואקטיבית מיום תחילת המלחמה.
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מס הכנסה שישולם בגין הפיצוי
על פי הוראת ביצוע מס'  8/2006שפרסמה רשות המיסים הפיצוי שישולם על ידי המדינה מהווה הכנסה
חייבת במס והוא ידווח בדוח השנתי המועד קבלתו.
מסכום הפיצוי ינוכה מס במקור  20%אלא אם קיים פטור מלא בניכוי במקור או ניכוי בשיעור מופחת.
הגשת התביעה
התביעות לקבלת פיצוי יוגשו על גבי טופס /7113א' וימסרו במשרדי מס הכנסה.
את הטפסים ניתן להשיג במשרדנו ,במשרדי מס הכנסה ובאתר האינטרנט של רשות המיסים.
הפיצוי בגין בקשה שתוגש עד ליום  6.8.2006תאושר ותשולם עד ליום  25באוגוסט.
בקשה שתוגש לאחר מכן תטופל בתוך כ 20 -יום מיום הגשתה.
מס הכנסה מפעיל מוקד טלפוני בנושא נזק עקיף בטלפון מס' .03-67633500

מסלולי סיוע והלוואות לטובת עסקים בקו העימות – מיידי !
בשל המצב הקשה השורר באזור משרדנו מסייע לעסקים הזקוקים למימון מיידי בגיוס הלוואות ומקורות
מימון מגופים שונים כגון :הקרן לעידוד עסקים קטנים ,קרנות בערבות מדינה ) קרן קורת וקרן רש"י(,
בנקים המעמידים אשראי מיוחד בגין המצב בתנאים נוחים ובמהירות ועוד.
כמו כן ,בסניף מט"י בבית שאן בטלפון מס'  04 -6060101ניתן לקבל הלוואות במסלולי סיוע לטובת עסקים
בקו העימות החל מ ₪ 45,000 -ועד לסכום של  ,₪ 100,000עד  5שנים החזר בתנאים נוחים יחסית
ובמהירות – עד שבוע מיום הבקשה )בקשה מקוצרת בעמוד אחד ללא צורך בהכנת תוכנית עסקית(.

לסיכום ,משרדנו יעמוד לרשותכם ככל שיידרש על מנת להעניק לכם את השירות המהיר ,המקצועי ,המקיף
והעדכני ביותר ,לנוחיותכם בימים א'-ה' החל מ  8.00בבוקר ועד לשעה  20.00בערב ,רצוף.
בכל שאלה ו/או הבהרה בנושא ניתן לפנות לרו"ח יניב בחרי בטלפון מס'  054-8007711או בטלפון
.04-6720773

בכבוד רב,

בחרי יניב ושות'
רואי חשבון
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