
 

 

 
 עדכוני מיסים בעקבות השפעת מגפת הקורונה על המשק 

 
 לקוחות יקרים,

ברצוננו להביא לידיעתכם עדכונים אחרונים בנושאי מסים וקרן להלוואות בערבות מדינה בעקבות השפעת מגפת 
 הקורונה על המשק:

 דחיית מועד הדיווח והתשלום למע"מ .1
עד ליום החד חודשיים  והתשלום למע"מ כל מועדי הדיווח( על מתן אורכה של 15.3.20)הודיעה  רשות המסים

בהתאם, כל ההרשאות לחיוב חשבון  .2020באפריל  29ושל כל מועדי הדיווח הדו חודשיים עד ה 2020במרץ  26
 .התאם למועדים המצוינים לעיליתבצעו ב

 עם זאת, נכון לעכשיו לא נדחו מועדי הדיווח ותשלום המקדמות והניכויים למס הכנסה.
יפעל בהתאם להחלטות מס הכנסה, כך שהחלטות אלו משפיעות גם על מדיניות אנו מעריכים כי ביטוח לאומי 

 הביטוח הלאומי.
מנהל רשות המיסים, מר ערן יעקב, הנחה את מנהלי המשרדים בכל מערכי המס לפעול בהתחשבות מרבית ולתת 

 מענה פרטני לעסקים שנקלעו לקשיים בשל המצב.
 

 .לחצ/י כאן ייםבנוגע לדיווחים החד חודש ת הרשותולצפייה בהודע
 .לחצ/י כאןלצפייה בהודעת הרשות בנוגע לדיווחים הדו חודשיים 

 
 2019תוקף אישור תאומי מס לשנת הארכת  .2

בהתאם להערכת מצב שבוצעה ברשות המסים וכחלק מההיערכות למאבק במגפת הקורונה, הוחלט להעניק 
ם המשכורת לחודש , עד לתאריך תשלו2019ארכה גורפת לאישורים על תאומי מס שתוקפם פג בתום שנת המס 

 .13.6.2020ולא יאוחר מיום  2020מאי 
 

 .לחצ/י כאן , רשות המסים בישראלסמנכ"לית בכירה שומה וביקורת -רו"ח פזית קלימן לצפייה בהודעה של 
 

 דרכי התקשרות עם משרד מיסוי מקרקעין .3
 

בהמשך להוראות משרד הבריאות בדבר צמצום ומניעת התקהלויות, פורסמו דרכי התקשרות עם משרדי מיסוי 
 מקרקעין.

 
 .לחצ/י כאןלצפייה בהודעת הרשות 

 
 קרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה .4

משרד האוצר הודיע בימים האחרונים על פתיחת מסלול מיוחד בקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים 
 מגפת הקורונה על המשק. בערבות המדינה, על מנת לסייע להם בהתמודדות עם השפעות

במסגרת המסלול הייעודי, המוקם בשיתוף בנק ישראל, יוכלו הבנקים להעמיד הלוואות לעסקים קטנים 
מיליארד ₪ במספר פעימות, בשיעור מוגדל של ערבות מדינה. העמדת הלוואות   4ובינוניים בהיקף מצטבר של עד  

 בהיקף של עד שני מיליארד ₪ תתאפשר באופן מיידי.

 .לחצ/י כאןישור לעמוד הקרן להעמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה לק
 

 אנו עומדים לרשותכם תמיד, גם בתקופה מאתגרת זו ונמשיך לעדכן בכל שינוי והתפתחות. 

*  *  * 
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות 

נויבירט, שותפה וראש תחום מע"מ -ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד )רו"ח( ליאת פייג
 .7101670-03ו/או בטלפון  liat.neuwirth@goldfarb.com במחלקת מיסים, בדוא"ל:

https://www.gov.il/he/departments/news/sa150320-1
http://www.goldfarb.com/pdf1/הודעת%20הרשות%20לגבי%20מעמ.pdf
http://www.goldfarb.com/pdf1/הודעת%20פזית%20למזכר%20מסים.pdf
https://www.gov.il/he/departments/news/sa150320-2
https://govextra.gov.il/mof-gloans/
mailto:liat.neuwirth@goldfarb.com


 
 

 

 


