פיצוי לפי חוק מס רכוש לבעלי אולמות האירועים,
מסעדות ,בתי קפה ובעלי עסקים בתחום התרבות
והפנאי
*מצגת מכנס שהתקיים בשדרות בתאריך 16.12.2019

האמור במצגת מהווה מידע כללי בלבד ,בכל מקרה של סתירה בין האמור במצגת לבין
החוק והתקנות מכוחו ,יגבר האמור בחוק ובתקנות.

נושאי הכנס
 מסלול אדום – כללי
 מהות השינוי בתקנות בכל הנוגע לאולמות ,מסעדות ובתי קפה
 אופן חישוב הנזק למזון שהתקלקל
 אופן חישוב הנזק  -אובדן רווח לפי המסלול האדום
 תקופת הזכאות לפיצוי
 שיחה פתוחה ותיאום ציפיות בין בעלי העסקים לרשות
המסים
הנהלת קרן הפיצויים

נזק עקיף – מסלול אדום
התנאים לקבלת פיצוי בעבור "נזק עקיף" בתביעה המוגשת מכח חוק מס
רכוש וקרן פיצויים במסלול תביעה אשר זכה לכינוי ה"מסלול האדום" הינם
כדלקמן:

 עסקו של הניזוק מצוי ביישוב ספר .
 הניזוק הוכיח את הקשר הסיבתי שבין הנזק שנגרם לו ובין פעולות

המלחמה או האיבה.
 הניזוק עמד בתנאי הפסקת הפעילות והוכיח כי נגרם נזק ממשי
הנהלת קרן הפיצויים

נזק עקיף – מסלול אדום
 קיימת רשימת יישובי ספר המפורטת בחוק מס רכוש.

 עסקים ביישוב שדרות והישובים הרשומים להלן  -עסקים אליהם
מתייחס התיקון ,יהיו זכאים להגיש תביעה בגין נזקים שנגרמו להם
החל מיום  – 12/11/2018תאריך הכללת היישוב שדרות ברשימת
יישובי הספר.
•
•
•
•
•
•

אבשלום
איבים
גברעם
שובה
שדרות
שלומית

•
•
•
•
•

יכיני
כפר מימון
תושיה
תקומה
זמרת

הנהלת קרן הפיצויים

השינוי בתקנות
 ביום  19בנובמבר  2019אישרה ועדת הכספים של הכנסת תיקון קבוע
לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק
עקיף) (תיקון)התש"פ. 2019-
 התקנות פורסמו ברשומות ביום .05.12.2019
 עד לתיקון ,אולמות שמחה ,גני אירועים ,מוסדות תרבות ופנאי ובתי
אוכל יכלו להגיש תביעה לפיצוי בגין נזק עקיף שנגרם להם עקב הפסקת
פעילות מלאה של למעלה משבוע ימים.
 ייחודיות הענפים ומהות הנזק הצריכה תיקון.
הנהלת קרן הפיצויים

רשימת סוגי העסקים לגביהם חל התיקון
 אולמות שמחה ואולמות/גני אירועים
 תרבות ופנאי – תיאטרון ,קולנוע ,קונצרט ,דיסקוטק ,מחול וריקודים ,משחק וספורט

(קיימת רשימה בסעיף ( 3ב) לחוק רישוי עסקים התשכ"ח) 1968 -
" בתי אוכל" – (בהתאם למפורט בתוספת צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)
התשע"ג:)2013-
 מסעדות
 בתי קפה
 פאבים
 שירותי קייטרינג

הנהלת קרן הפיצויים

מהות השינוי בתקנות
 תיקון הגדרת "שוויו של נזק עקיף" ,בתקנות העיקריות ,וזאת
בהתייחס לאולמות שמחה ,גני אירועים ,מוסדות תרבות ופנאי

ובתי אוכל.
 הזכאות לפיצויים עבור עסקים אלו תיתן מענה רחב יותר לנזקים

כלכליים שנגרמו ,וזאת בשל סבבי הלחימה הקצרים המאפיינים את
השנתיים האחרונות.

 כל שאר הסעיפים הקבועים בתקנות העיקריות נותרו ללא שינוי.

הנהלת קרן הפיצויים

מהות השינוי בתקנות
 אולמות שמחה ,גני אירועים ומוסדות תרבות ופנאי הנמצאים
ביישובי ספר יהיו זכאים לפיצויים בגין ביטול אירועים עקב הנחיות

פיקוד העורף.
 בתי אוכל הנמצאים ביישובי ספר יהיו זכאים לפיצויים בגין קלקול
חומרי גלם שנגרם בשל הפסקת הפעילות.
 עסקים אליהם מתייחס התיקון ,יוכלו לדרוש פיצויים בגין הפסד או
מניעת רווח שנגרמו להם בשל הפסקת פעילות מלאה שעלתה על 24
שעות.
"הפסקת פעילות"  -הפסקת פעילות מלאה שנגרמה עקב הגבלה שהטיל
פיקוד העורף.
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השינוי לגבי אולמות שמחה ואירועים
 ביטול אירועים -אירוע שתוכנן מראש ובוטל עקב הגבלה שהטיל
פיקוד העורף ,כגון :איסור התכנסות או הגבלה של מספר

משתתפים ,הפיצויים יינתנו על מלא אובדן הרווח שנגרם עקב אותו
ביטול אירוע.

 אובדן הרווח =ההכנסה הצפויה בקיזוז הוצאות שנחסכו .
 הפסד או מניעת רווח עקב הפסקת פעילות– אובדן הכנסות ,בקיזוז
הוצאות שנחסכו ,עקב המצב הביטחוני ,כשהנזק נגרם עקב הפסקת
פעילות מלאה של למעלה מ 24 -שעות – מדובר באירועים מזדמנים.
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מהות השינוי לגבי בתי אוכל
 חומרי גלם שנתקלקלו -בעל עסק ,שהינו בית אוכל ,כמשמעותו
בתיקון אשר נאלץ לזרוק מזון שהכין מבעוד מועד ,ולא עלה בידו

למוכרו עקב הפסקת הפעילות ,יפוצה בגין אותו מזון שנזרק ,ללא
תלות בזמן הפסקת הפעילות.

 נזק אחר – אובדן הכנסות ,בקיזוז הוצאות שנחסכו ,עקב המצב
הביטחוני ,כשהנזק נגרם עקב הפסקת פעילות מלאה של למעלה מ-
 24שעות.
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טבלת הפסקת הפעילות
חודש

שעת ותאריך
תחילת ההנחיה

שעת סיום
ההנחיה

ימי ההנחיה

19:36 8/8/2018

6:00 9/8/2018

רביעי

מספר שעות ההנחייה

מספר שעות הנחיה המצטבר באותו
חודש שיש בו מוגבלויות עבודה
0

10.24
אוג18-
6:00 9/8/2018

19:36 9/8/2018

13.36

חמישי
13.36

 3:38 18/10/2018 3:38 17/10/2018רביעי חמישי
24

אוק18-

0

 22:03 27/10/2018 22:03 26/10/2018שישי שבת
24
 22:20 12/11/2018 22:20 11/11/2018ראשון שני
נוב18-

48

24
 22:30 13/2/2019 22:30 12/11/2018שני שלישי
5:00 26/3/2019 17:00 25/3/2019

שני שלישי

מרץ19-
5:00 26/3/2019

5:00 27/3/2019

שלישי רביעי

15:00 4/5/2019

20:00 4/5/2019

שבת

מאי 20:00 4/5/2019 19-

20:00 5/5/2019

ראשון

20:00 5/5/2019

20:00 6/5/2019

שני שלישי

12

36

24
5
53

24
24

 6:00 13/11/2019 6:00 12/11/2019שלישי רביעי
נובמבר  20:00 13/11/2019 23:00 12/11/2019 19-שלישי רביעי

21

 15:00 14/11/2019 20:00 13/11/2019רביעי חמישי

19

* מקומות עבודה  -אין מגבלות .
* התקהלויות  300איש בשטח פתוח ,עד
 500איש בשטח סגור
*מקומות עבודה  -בתנאי שקיים מרחב
תקני ,שניתן להגיע אליו תוך זמן
ההתגוננות * .התקהלויות  -ניתן עד 300
איש בשטח סגור
* מקומות עבודה  -אין מגבלות .
* התקהלויות  -ניתן עד  300איש בשטח
וסגור
* מקומות עבודה  -אין מגבלות .
* התקהלויות  100איש בשטח פתוח ,עד
 500איש בשטח סגור
*מקומות עבודה  -בתנאי שקיים מרחב
תקני ,שניתן להגיע אליו תוך זמן
ההתגוננות * .התקהלויות  -ניתן עד 300
איש בשטח סגור
* מקומות עבודה  -אין עבודה .
* התקהלויות ללא

24

24

מהות ההנחיה לעסקים בעוטף עזה

הנהלת קרן הפיצויים

64

*מקומות עבודה  -בתנאי שקיים מרחב
תקני ,שניתן להגיע אליו תוך זמן
ההתגוננות * .התקהלויות  -ניתן עד 300
איש בשטח סגור בלבד
*מקומות עבודה  -בתנאי שקיים מרחב
תקני ,שניתן להגיע אליו תוך זמן
ההתגוננות * .התקהלויות  -ניתן עד 300
איש בשטח סגור בלבד
*מקומות עבודה  -אין עבודה
* התקהלויות  -ניתן עד  100איש בשטח
סגור בלבד

המועדים לגביהם ניתן להגיש תביעה
תאריכים

סוג ההגבלה

מי זכאי

מה זכאי

8-9/8/2018

כמות אנשים בהתקהלות

*אולמות אירועים +תרבות ופנאי +
מסעדות (חומרים שהתקלקלו)

ביטול אירוע,
חומרים שנתקלקלו

17-18/10/2018

כמות אנשים בהתקהלות

*אולמות אירועים +תרבות ופנאי +
מסעדות (חומרים שהתקלקלו)

ביטול אירוע,
חומרים שנתקלקלו

26/10/2018

כמות אנשים בהתקהלות

*אולמות אירועים +תרבות ופנאי +
מסעדות (חומרים שהתקלקלו)

ביטול אירוע,
חומרים שנתקלקלו

11-13/11/2018

אין עבודה

כולם

אובדן הכנסה

25-27/3/2019

אין עבודה

כולם

אובדן הכנסה

4-6/5/2019

אין עבודה

כולם

אובדן הכנסה

12-14/11/2019

אין עבודה

כולם

אובדן הכנסה

• לא כולל את הישובים שהתווספו לרשימת יישובי הספר החל מיום 12.11.2018
** מדובר באירועים משמעותיים שבהם יצאה הנחיית התגוננות.

הנהלת קרן הפיצויים

אופן חישוב הפיצוי בבתי אוכל

הנהלת קרן הפיצויים

הפיצוי בהתייחס למזון שנזרק
הערות חשובות:
 החישוב המומלץ מתייחס רק לאירועי עבר.
 אירוע עתידי– חובה לתעד ולהודיע באופן מיידי לנציגי קרן הפיצויים –
בטלפון ( 074-7167028ניתן להשאיר הודעה קולית שלא בשעות
הפעילות).

 על הנזק .אין להשליך את המזון עד לאישור מטעם נציג קרן הפיצויים.
 יש משמעות לעיתוי תחילת האירוע (האם האירוע החל לפני פתיחת

העסק או במהלך יום העסקים).
 הפיצוי יינתן רק בגין היום הראשון מתוך כלל ימי האירוע הביטחוני.
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אופן חישוב הפיצוי עבור המזון שנזרק
נוסחת החישוב:
הפרש  Zליום הנזק * שיעור עלות המכר * מקדם שימוש = פיצוי
 הפרש  – Zהפרש הפדיון לפי סרט קופה בין יום האירוע ליום מקביל
בשבוע קודם ללא מע"מ.
 שיעור עלות המכר – עלות רכישת המזון ביחס למכירות ע"פ דו"ח
רווח והפסד עבור השנה שקדמה ליום האירוע (בקיזוז שכר עבודה).
 מקדם שימוש –מקדם קבוע בשיעור  70%המבטא את שיעור המזון
שלא ניזוק בפועל במסעדות ,מתוך מזון שכבר הוכן (פחת מזון שוטף +
חומרים שלא נתקלקלו).
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אופן חישוב הפיצוי עבור המזון שנזרק
דוגמת חישוב:
הפרש  Zליום הנזק * שיעור עלות המכר * מקדם שימוש = פיצוי
 יום מקביל משבוע קודם(ללא שתיה) -

₪ 15,000

 פדיון ליום הנזק (ללא שתיה) -

() ₪ 5,000

 הפרש ליום הנזק ()Z

-

₪ 10,000

 שיעור עלות המכר (בהתאם לדו"ח רווח והפסד)

( 60%להמחשה)

 שיעור עלות המכר -

70%

 סכום הפיצוי=70%* 60% * 10,000 :

₪ 4,200
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חישוב אובדן רווח בבתי אוכל

 אובדן רווח לאור המצב הביטחוני – חישוב הפרש הפדיון לפי סרט קופה,
בין ימי האירוע הביטחוני ועד שבוע שלאחריו ,לבין הימים המקבילים
בתקופה זהה ,בשבוע שקדם ,ובניכוי ההוצאות שנחסכו עקב ירידה
בפדיון כאמור.

הנהלת קרן הפיצויים

אופן חישוב הפיצוי באולמות/גני אירועים

הנהלת קרן הפיצויים

אופן חישוב הפיצוי בגין אובדן הרווחים
באולמות/גני אירועים
 אירוע שבוטל עקב הנחיות פיקוד העורף – יש להציג אסמכתאות
לביטול האירוע והפיצוי יחושב בהתאם לגובה ההכנסה שהייתה צפויה

להתקבל בשל קיום האירוע ובניכוי ההוצאות שנחסכו עקב ביטולו.
 אובדן הכנסה אחר – תיערך השוואה לפי ספר הזמנות ,להכנסה

הצפויה מאירועים מזדמנים (ברית וכיו"ב) ,בין ימי האירוע הביטחוני
ועד שבוע שלאחריו לבין הימים המקבילים בתקופה זהה

(לרבות

התייחסות לתאריכים עבריים ,חגים וכיו"ב) ,בשבוע שקדם ,ומההכנסה הצפויה
ינוכו ההוצאות שנחסכו עקב הפסד אותן הזמנות.
הנהלת קרן הפיצויים

חישוב הוצאה נחסכת

הנהלת קרן הפיצויים

הוצאה נחסכת – מסלול אדום
חישוב שיעור ההוצאה נחסכת:

 החישוב מבטא את שיעור ההוצאות שנחסכו בשל ביטול אירוע או ירידה
בפדיון.

 מאחר ומדובר בתביעה במסלול האדום ,החישוב נעשה בצורה פרטנית לפי
דו"ח רווח והפסד האחרון שהוגש למס הכנסה.
 בחישוב זה מנכים מסך המכירות את כל ההוצאות אותן חסך העסק עקב
אי מכירת אותם מוצרים (להלן דוגמאות להוצאות שנחסכו) והיחס בין
ההוצאות שנחסכו לכלל המכירות ,מהווה את שיעור ההוצאה הנחסכת.

הנהלת קרן הפיצויים

הוצאה נחסכת – מסלול אדום
החיסכון בהוצאות חל אך ורק כנגד אותו מוצר שלא נמכר – לדוגמא:
 מזון שלא עובד
 שתייה
 כלים חד פעמיים
 גז וחשמל
 שכר מלצר שעובד על בסיס יומי
דוגמא להוצאות שלא נחסכו:
 ביטוח – הוצאה קבועה
 שכר דירה – הוצאה קבועה
 ארנונה – הוצאה קבועה
 שכר עובדים קבועים – הוצאה קבועה שחובת המעסיק לשלמה
הנהלת קרן הפיצויים

הגשת תביעה
 תחולה  -תחולתו של התיקון לתקנות העיקריות הינו רטרואקטיבי
החל מיום .1/5/2018

 עסקים ביישוב שדרות והישובים הרשומים להלן  -עסקים אליהם
מתייחס התיקון ,יהיו זכאים להגיש תביעה בגין נזקים שנגרמו להם
החל מיום  – 12/11/2018תאריך הכללתם ברשימת יישובי הספר.

•
•
•
•
•
•

אבשלום
איבים
גברעם
שובה
שדרות
שלומית

•
•
•
•
•

יכיני
כפר מימון
תושיה
תקומה
זמרת
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הגשת התביעה
 מועד הגשת התביעה  -תביעה לפיצויים לגבי נזק עקיף שנגרם החל מ-
 1/5/2018ועד ליום  11/11/2019תתאפשר עד ליום 05/03/2020

(  3חודשים ממועד פרסום התיקון).
 תביעות בגין האירוע שבין  12/11/2019עד ( 14/11/2019מבצע "חגורה
שחורה")  ,ניתן להגיש עד .30.4.2020
 תביעות עתידיות יוגשו כדלקמן:
– חומרים שהתקלקלו – יש חובה לתעד ולהודיע באופן מיידי לנציגי קרן הפיצויים
על הנזק.
– נזק אחר – הודעה תוך שבועיים ותביעה עד  3חודשים.
הנהלת קרן הפיצויים

אופן הגשת התביעה
 התביעה תוגש בצירוף כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשות לצורך
ביסוס התביעה ,לרבות:
– כאשר מדובר בנזק שמקורו בביטול אירוע  -תיעוד ההזמנה לאירוע ואסמכתאות
כגון :הזמנת האירוע ,חוזה התקשרות ,אסמכתא לתשלום מקדמה וכדו'.
– כאשר מדובר בנזק שמקורו במזון שנתקלקל  -תנאי להכרה בפיצויים מסוג זה הינו
הודעה מידית על נזק כאמור לקרן הפיצויים והמתנה לנציג הקרן על מנת שיגיע
לתעד את הנזק הנטען .לחילופין ,קבלת רשות מנציג הקרן להשמדת המזון .בנוסף,
בעל העסק יידרש להציג חשבוניות עבור רכישת המזון שנתקלקל ונזרק.

הנהלת קרן הפיצויים

אופן הגשת התביעה
 תביעה תוגש על גבי טופס מס'  7113-1אותו ניתן להוריד מאתר
האינטרנט של רשות המסים www.taxes.gov.il -

 תביעה ניתן להגיש:
 -באמצעות דואר אלקטרוני nezekakif@taxes.gov.il

 -בדואר לכתובת דרך בן גוריון  – 38לידי קרן פיצוי פעולות איבה

 מענה לפניות ניתן לקבל :
 בטלפון מספר * 4954בימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בין השעות15:00 - 08:30 :או בטלפון  , 074-7167028או בפקס 076-8093570
 דואר אלקטרוני nezekakif@taxes.gov.il :הנהלת קרן הפיצויים

בהצלחה ובתקווה לימים שקטים ורגועים
הנהלת קרן הפיצויים

הנהלת קרן הפיצויים

