
 

 

 
 2020במרץ  29

 ד' בניסן תש"פ
 

 לקוחות  וידידים יקרים שלום רב,
 

 היערכות, הנחיות והמלצות –משבר הקורונה הנדון: 
 

ובהמשך לחוזרים  והחשב הכללי משרד הבריאות םלאור הנחיות חדשות מטע ,בעת משבר זו
 קודמים אשר משרדנו הפיץ בנושא הרינו מבקשים להפנות את תשומת ליבכם לנקודות הבאות:

 
 מיסוי .1

בהעתק חשבונית, לצורך ניכוי תשומות, עבור  ניתן להשתמש  -תביעת מס תשומות .א
 .31.5.2020ועד ליום  1.3.2020עסקאות שבוצעו מיום 

 
רשות המיסים הנחתה את המשרדים להשיב סכומי -  החזרי מס, מע"מ ומס הכנסה .ב

 במידה וצפוי לכם החזר נא פנו אלינו לצורך זרוזו. .החזר אלו במהירה לזכאים
 
 - 2020דיווחי ותשלומי מע"מ ינואר ופברואר  .ג

 . 2020באפריל  27 -חודשי, נדחה עד לתאריך ה-• עוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו      
 . 2020במרץ  26חודשי, נדחה עד לתאריך -• עוסקים המדווחים למע"מ בדווח חד      

 
        ניתן חודשי בלבד, אך -ניין זה , נציין כי אומנם ניתנה דחייה למדווחים על בסיס דולע      
 במקרה מוצדק להגיש בקשה לדחיה פרטנית.      

 
  – ותשלום בגין מקדמות מס הכנסה, מס הכנסה וביטוח לאומי ניכויים דיווח  .ד

ועד החוקי, לעסקים המתקשים תזרימית בפירעון החוב, מומלץ להגיש הדיווח במ
בפריסת תשלומים , מוסכמת. מומלץ לבחון הקטנת/ ביטול ולהסדיר התשלום 

משרדנו עומד לרשותכם לייעוץ ולביצוע במידת  –מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי 
 הצורך.

 
נדחה בחודשיים, בכפוף - וכן הצהרות הון 9-2018מועד הגשת דוחות שנתיים לשנים  .ה

, 2019מועד הדיווח השנתי לשנת    .2018/ הצהרת הון    לכך כי קיימת ארכה להגשת דוח
. 2020ביולי  31בהתאם להוראות חוק העמותות וחוק החברות, ידחה בחודש, ליום 

 .רשם העמותות בוחן הסדר ארכות להגשת דוחות עמותות

 

אישורי ניכוי מס במקור, שתוקפם יפוג ביום  -אישורי ניכוי מס במקור  ותיאום מס .ו
 2019. תאומי מס שתוקפם פג בתום שנת המס  30.4.2020עד ליום ארכו  הו  ,  31.3.2020

 .13.6.2020ולא יאוחר מיום  2020לחודש מאי  עד לתאריך תשלום המשכורת הוארכו 
 
יום או פוטרו  30אשר נמצאים בחל"ת למשך - ומעלה 67מענק הסתגלות מיוחד לבני  .ז

 מעבודתם



 

 

 https://www.btl.gov.il/about/news/Pages/Maanak67.aspxמצ"ב קישור        
 
לפי תקנות הב"ל בעלי שליטה אינם מבוטחים בביטוח אבטלה על -חל"ת לבעלי שליטה .ח

 נא פנו למשרדנו.  –  כן אינם זכאים לחל"ת , ניתן לבחון תביעת דמי אבטלה לבן / בת זוג

 

 בחוזר הנמצא באתר משרדנו. מפורט –הוצאת עובדים לחל"ת  .ט
 

 – הקלות בנושאים אחרים .2
 
הכרזה על חברות מפרות חוק  של  26.04.2020עד לתאריך  הקפאה -רשות התאגידים .א

 מרכז לגביית קנסות.באמצעות ה יהן תוגביית חובו

 

 .שיקיםהקלות בטיפול בחברות שחזרו להן -בנקים .ב
 
 מליון ₪ לשנה מצ"ב קישור 100לעסקים בעלי מחזור עד  הלוואות בערבות מדינה .ג

   
/pr56.aspx?gclid=EAIaIQobhttps://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages

7moIa_6AIVi8reCh2CbQNEEAAYASAAEgImkfD_BwE-ChMIs 
 

-עיריות ורשויות מקומיות הכריזו על דחיית תשלומי ארנונה לחודשים מרס -ארנונה .ד
מומלץ  -1.5.2020פריל עיריית ת"א למשל הכריזה כי תדחה תשלומי ארנונה עד א

 לבדוק עם הרשות המקומית במקום עסקיכם.

 

 הוכרזו הקלות, מצ"ב קישור-שמלח .ה

      https://www.gov.il/he/departments/news/corona_hakalot 
 

במהלך סוף השבוע האחרון פרסם הממשל האמריקאי תקנות -אזרחים אמריקאים .ו
לפיהן אזרחים אמריקאיםזכאים לפיצוי בגין משבר הקורונה, לפי התקנות לפיצוי 

 זכאים גם אזרחים אמריקאים שהגישו דוחות מס, המתגוררים מחוץ לארה"ב.
 
 

נעדכן אתכם  אנו –הממשלה מתכוונת לנקוט בצעדי תמיכה נוספים במשק לרבות מענק לעצמאים 
 בהתאם לאחר פרסום תקנות מחייבות בעניין.

לחצן  /http://www.freidkes.co.ilאנו מפנים אתכם גם לאתר האינטרנט של משרדנו בכתובת    
 מידע מקצועי  שם פורסם גם מידע נוסף.

 תמיד ובמיוחד בימי משבר אלו אנו עומדים לרשותכם במתן הבהרות וסיוע מקצועי ככל שיידרש. 
 חלקנו עובדים מהמשרד וחלקנו "מחוברים מרחוק", ניתן אף להתקשר לטלפון הנייד.

 
 
 
 

ובברכת  בברכת בריאות טובה ואיתנה
 חג פסח כשר ושמח,

 
 

 פריידקס ושות'
 רואי חשבון
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