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 ,לקוחות יקרים

 

 ,מצ"ב עדכונים אחרונים בנושא משבר הקורונה

 

 ,שנדע ימים טובים יותר

 

 .רואה חשבון -דוד בן יעקב 

 

  

 נגיף הקורונה

    

   .אנשים 10חל איסור על התכנסויות מעל  15.03.20-החל מתאריך ה

 

   :בנוסף יסגרו מקומות בילוי וכן העסקים הבאים

  ,קניונים )למעט מרכולים ובתי מרקחת, מקומות שמוכרים מזון שלא לצריכה במקום( .1

 דיסקוטקים, ברים, פאבים ובתי אוכל ובכלל זה בתי אוכל בבתי מלון .2

 .(למעט הפעלת בתי אוכל שיספקו מזון שלא לצריכה במקום)    

  .אולמות אירועים .3

  .חדרי כושר ובריכות שחיה, פארקי מים, גן חיות, ספארי, פינות חי .4

  .מקוואות )גברים(, בית מרחץ .5

  .ון ומוסדות תרבות אחריםבתי קולנוע, תיאטר .6

  .מתקני שעשועים ולונה פארק .7

  .עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם .8

  .מקומות לעריכת מופעים וירידים .9

  .כלי שיט ציבורי.10

  .רכבל .11

  .אתרי מורשת .12

  

 הנחיות למקומות עבודה אשר ממשיכים לפעול

 

עבודה מהבית ללא התקהלויות כלל. לעת הזאת  מקומות עבודה ייערכו להמשך העברת .1

הם יוכלו להמשיך לעבוד כל עוד הם מקפידים על קיום מרחק של שני מטרים לפחות בין 

 .העובדים בכל המקומות והמתארים בהם העובדים נמצאים

  



 

 .ברכב 2-יש להימנע מנסיעה של יותר מ .2

 

 .איסור מוחלט על הגעת חולים למקום העבודה .3

 צאת עובדים לחל"ת עקב ירידה בפעילות העסקית עקב משבר הקורונההו

 

יום ומעלה בעקבות  30עקב ירידה בפעילות עסקית, ניתן להוציא עובדים לחל"ת למשך 

 .ולהפנותם לקבל דמי אבטלה 1.3.2020-משבר הקורונה החל מתאריך ה

 

 .העובד יהיה זכאי לדמי אבטלה על פי תנאי הזכאות לדמי אבטלה .1

 לבדיקת זכאות לדמי אבטלה באתר הביטוח הלאומי    

 

 .העובד יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופשה שלו .2

 

 1514בל/  -המעסיק ידרש לחתום על טופס "אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר"  .3

 1514לטופס בל/  - עבור העובד

 

העובד ידרש למלא טופס הצהרה על "חופשה ללא תשלום בעקבות משבר" של שירות  .4

 טופס הצהרה לחופשה ללא תשלום בעקבות המשבר - התעסוקה

 

עקב איסור ההתקהלות בציבור, על העובד להירשם און ליין באתר משרד התעסוקה  .5

 להרשמה און ליין באתר משרד התעסוקה - ובאתר ביטוח לאומי

 

מדריכים, מרצים ומורים, שעובדים כעצמאיים, ומקום עבודתם הפסיק את הפעילות  .6

לפרטים נוספים באתר הביטוח  בעקבות הקורונה, יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה

 הלאומי בנושא לחץ כאן

 

הנחיות למעסיקים הנאלצים להפסיק את פעילות החברה או להוציא עובדים לחופשה  .7

את פעילות החברה או  הנחיות למעסיקים הנאלצים להפסיק ללא תשלום בעקבות הקורונה

 להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה

  

 במרץ 26-מועד הדיווח והתשלום למע"מ ידחה ל

 

 -למרץ ל 16 -בעשרה ימים מועד הדיווח ותשלום למע"מ מה עקב משבר הקורונה, ידחה

 .למרץ 26

 

 .וניכויים למס הכנסה הדחייה כרגע היא רק במע"מ ולא במועדים לדווח ותשלום מקדמות

  

 עובד שנדרש להיות בבידוד / עובד שילדו נדרש להיות בבידוד

 

היעדרות מעבודה בתקופת בידוד תיחשב כהיעדרות בשל מחלה כפי שהוסדר בצו של 

     .משרד הבריאות

 

אין לפנות לרופאי המשפחה לקבלת אישור מחלה בגין ההיעדרות אלא למלא את תעודת 

 .לתעודת המחלה הגורפת - רפת לפי צו בריאות העםהמחלה הגו

 

לאחר מועד השהייה האחרונה באחד מיעדי הסיכון וככל שלא התפתחו  15-ביום ה

   .תסמינים, ניתן לחזור לעבודה ולפעילות רגילה

  

 2019הארכת תוקף אישורים על תאומי מס משנת 

 

בהתאם להערכת מצב שבוצעה ברשות המסים כחלק מההיערכות למאבק בנגיף הקורונה, 
  

https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/ZacautAvtalaNew.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t1514.pdf?fbclid=IwAR0Dk9GXKlr9xfbgxNTAdwtFxyHpelt6MVwmXxhcIH305y-IKuX4t1g-gYI
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Documents/coronavirusIESdeclaration.pdf
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/coronavirusUnpaidVacation.aspx
https://www.btl.gov.il/about/news/Pages/avtala-morim.aspx
https://www.btl.gov.il/about/news/Pages/avtala-morim.aspx
https://www.btl.gov.il/About/news/Pages/masokim-korona.aspx
https://www.btl.gov.il/About/news/Pages/masokim-korona.aspx
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/04022020.pdf


 2019הוחלט להעניק ארכה גורפת לאישורים על תאומי מס שתוקפם פג בתום שנת המס 

.על כן, 13.06.2020ולא יאוחר מיום  2020,עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש מאי 

 2020תקפים עד לתשלום משכורת מאי יהיו  2019אישורי תאום מס שהונפקו בשנת 

גם למשכורות  2019.המעסיקים מתבקשים לכבד אישורי תאום מס שתוקפם פג בשנת 

   .2020מאי  -ינואר

 

 להודעה המלאה מאתר רשות המסים לחץ כאן

    

    

    המידע המובא בחוברת הינו לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי

    

 

 להתראות בניוזלטר הבא

 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/employer_info_150320/he/IncomeTax_IncomeTaxEmployersInfo_masikim150320.pdf
tel:0507484644

