בעלי עסקים יקרים שימו לב,
בשל המצב הביטחוני המתמשך ,בחודש דצמבר  2018אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס רכוש וקרן הפיצויים אשר
מאפשרות לבעלי העסקים באזורנו להגיש תביעת פיצויים בגין נזק עקיף.
פירוט התקנות וכן ,הטפסים אותם נדרש להגיש נמצאים באתר רשות המסים וקרן הפיצויים בכתובת  ,www.taxes.gov.ilיודגש כי
בכל מקרה של סתירה בין תקנות רשות המיסים וקרן הפיצויים באתר לאמור במכתב זה ,נוסח רשות המיסים הוא הקובע.
מי רשאי להגיש תביעה ?
 .1המעסיק רשאי להגיש עבור עובדיו שלא הגיעו לעבודה (בהתאם להנחיות פיקוד העורף) להם שילם שכר ,רשאים להגיש גם
מעסיקים מחוץ לאזור אשר מעסיקים עובדים תושבי האזור.
 .2עצמאי רשאי להגיש תביעה עבור עצמו.
ישנם שני מסלולים להגשת התביעות :
 .1מסלול שכר – בענפי המסחר ,התעשייה ,השירותים ,החקלאות ,התיירות והדבורים.
 .2מסלול מחזורים -בענפי התיירות והדבוראים בלבד.
תביעה לפיצוי בשל נזק עקיף במסלול שכר  ,תוגש בחלוקה לשתי תקופות:
 - 31.12.2018 - 1.6.2018 .1ניתן להגיש עד ה.30.6.18-
 - 1.1.19 -30.6.2019 .2ניתן להגיש בין ה 1.7.19 -ל.31.10.19-
הגשת תביעה במסלול שכר מתאפשרת בהתאם להנחיות פיקוד העורף באופן הבא :
 .1בימים בהם התקבלה הנחייה לסגירת מוסדות חינוך – רשאים להגיש עבור הורים לילדים עד גיל  ,14ההגשה תעשה עבור
אחד ההורים בלבד.
 .2בימים בהם התקבלה הנחייה לסגירת מקומות עבודה לא חיוניים – רשאים להגיש עבור כלל העובדים.
יודגש כי פיצוי במסלול שכר יאושר רק עבור ששכר ששולם בפועל.
לנוחיותכם ,קרן הפיצויים פרסמה הבהרה בנוגע לתאריכים בגינם ניתן להגיש תביעה במסלול שכר בנוגע לתקופה הראשונה:
תאריך הנחיה

שעות

יום בשבוע

לימודים

9.8.2018
17-18.10.2018
26-27.10.18
11-12.11.2018
12-13.11.2018
12-13.11.18

6:00-19:36
3:38-3:38
22:03-22:03
22:20-22:20
22:30-22:30
22:30-22:31

יום חמישי
יום רביעי
יום שני
יום שני
יום שלישי
יום שלישי

אין
אין
אין
אין
אין
אין

מקומות עבודה
לא חיוניים
יש
יש
יש
יש
אין
יש

מה הפיצוי שניתן במסלול שכר?
 ₪ 370ליום בעבור שכר העובד שנעדר לאור המצב בטחוני ובהתאם להנחיית פיקוד העורף.
מעוניינים בסיוע בהגשת התביעה ?
אנחנו כאן בשבילכם !
עיריית שדרות בשת"פ עם נשיאות המגזר העסקי ומעוף שדרות ועוטף עזה מציעים עבורכם סיוע בהגשת המסמכים בשני מסלולים :
סדנא קבוצתית למילוי והגשת הטפסים – ללא עלות – יום שני | .10:00 | 17.9.2018
ייעוץ אישי – ללא עלות לעסקים אשר רשומים במעוף (או לעסקים שמעוניינים בפתיחת תיק בעלות שנעה ביו  .)₪ 234-117יום שני |
 17.9.2018ויום חמישי | ( 20.9.2018שעות יתואמו לאחר הרישום).
שימו לב ,למפגשים יש להביא את המסמכים הבאים :
 .1רשימת העובדים שנעדרו מעבודתם בהתאם להנחיות פיקוד העורף  +צילום ת.ז הכולל ספח
 .2הצהרה חתומה ע"י העובדים לפיה נעדרו לאור המצב הבטחוני כפי שמופיעה באתר רשות המיסים
 .3צ'ק מבוטל
•

יש להרשם מראש במנהלת העסקים והתעשייה בטופס ההרשמה או במייל .biz@sederot.muni.il

