עלון עדכונים לתחילת חודש מרץ 2022

תוכן עניינים
תיאום מס
חדש
• הקלה להורים לילדים עם צרכים
• מענקים חדשים עבור 01-02/2022
מיוחדים
• תוכנית הטבות המס החדשה
• סרטון הדרכה לעריכת תיאום מס
למשפחות צעירות עובדות
מענקי קורונה
• הורחב מעגל מענקי הסיוע עבור
הוצאות שכירות לעסקים

העסקת עובדים
• עדכון שכר המינימום החל מ-
04/2022
• ביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים

דמי בידוד
• חוק דמי בידוד לעצמאים
• החזר דמי בידוד ששולמו לעובדים

אגרות לחברות/עמותות
• תשלום מופחת לאגרה שנתית לרשם
החברות/עמותות עד סוף מרץ

עוסקים פטורים
• דיווח מחזור עסקאות לשנת 2021
עד סוף חודש מרץ

ביטוח לאומי
• ועדת העבודה והרווחה אישרה הקלות
נרחבות בחישוב דמי אבטלה

דו"ח שנתי
• רשימת מסמכים לדו"ח השנתי

מענק עבודה
• עדכון לגבי אופן הגשת מענק עבודה
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מענקים חדשים לעסקים עבור ינואר-פברואר 2022
שר האוצר הודיע בתאריך ה 28.02.2022-כי יינתן לעסקים מענה מקיף,
בתשלום אחד הכולל :מענק סוציאלי ,מענק השתתפות בהוצאות קבועות ,מענק
עידוד תעסוקה ופטור מארנונה.
תנאי הזכאות:
 .1ירידת מחזורים בהיקף של  .35%כלומר ,סף ירידת המחזורים בחודשים 1-2\2022
לעומת  1-2\2019תעמוד על  35%לפחות.
 .2תקרת סכום הסיוע תעמוד על  600אלף ש"ח (דו–חודשי).
 .3עסקים חדשים שנפתחו בשנים  2020ו 2021-יקבעו להם מחזורי בסיס כפי שנהגו
בגלי התחלואה הקודמים.
המענקים החדשים נמצאים בתהליך חקיקה בכנסת .נעדכן בהמשך כשיפורסמו פרטים
נוספים.
תוכנית הטבות המס החדשה למשפחות צעירות עובדות
במסיבת עיתונאים שנערכה בתאריך ה 09.02.2022-הודיעו ראש הממשלה
ושר האוצר על השינויים הבאים המתוכננים בחישוב נקודות הזיכוי במס
למשפחות צעירות עובדות (משפחות להן ילדים בגילאי :)6-12
אישה:
• המצב כיום :אישה מקבלת זיכוי במס בשווי  223ש"ח לחודש.
• לאחר השינוי :אישה תקבל זיכוי במס בשווי  446ש"ח לחודש.
גבר:
• המצב כיום :גבר אינו מקבל זיכוי במס.
• לאחר השינוי :גבר יקבל זיכוי במס בשווי  223ש"ח לחודש.
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אישה
גבר
משק בית

מס' נקודות הזיכוי במס
להורים לילדים בגילאי 6-12
לאחר השינוי
מצב קיים
2
1
1
0
3
1

על פי הצהרת שר האוצר ,נקודות הזיכוי ישולמו רטרואקטיבית מתאריך ה,01.01.2022-
לאחר חקיקתו של החוק באופן מסודר בכנסת.
חוק דמי בידוד לעצמאים
הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את חוק דמי בידוד לעצמאים.
על פי החוק החדש ,עובדים עצמאיים הרשומים בביטוח הלאומי ששהו בבידוד,
עשויים להיות זכאים לדמי בידוד מהביטוח הלאומי.
מי זכאי לדמי בידוד?
ההנחיות מי זכאי לדמי הבידוד פורסמו באתר הביטוח הלאומי בקישור הבא.
התשלום עבור ימי הבידוד הוא רטרואקטיבי ויינתן רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד
הבריאות.
סיבות הבידוד המזכות בדמי בידוד
• היית בבידוד עקב חשיפה לחולה או טיפול בבן משפחה חסר ישע.
• היית בבידוד עקב חובת בידוד של ילדך :אם הילד מתחת לגיל  16או אם הילד מעל גיל
 16אך הוא נזקק לסיוע אישי בשל מוגבלות .האמור חל גם על משפחת אומנה שיש לה
ילד שהיא מטפלת בו.
• חזרת מנסיעת עבודה בחו"ל ,ונאלצת להיכנס לבידוד.

דוד בן יעקב  -רואה חשבון

סיבת הבידוד
חשיפה לחולה מאומת
חשיפה לחולה מאומת
מחלת הקורונה

תקופת הבידוד

זכאות לימי בידוד

 01.07.2021-20.12.2021עד  3ימי בידוד ,עבור כל
תקופת בידוד.
 21.12.2021-14.02.2022עד  4ימי בידוד ,עבור כל
תקופת בידוד.
 21.12.2021-14.02.2022עד  4ימי בידוד ,עבור כל
תקופת בידוד.

סכום דמי הבידוד:
סכום דמי בידוד הינו בין  ₪ 214 - ₪ 570ליום כפי שפורסמם באתר הביטוח הלאומי.
האפשרות להגשת בקשה לקבלת דמי בידוד עדיין לא נפתחה .נעדכן כשתפתח.

החזר דמי בידוד ששולמו לעובדים
על פי הוראת-השעה בצו התוכנית לסיוע כלכלי בתקופת הקורונה ,ישלם הביטוח
הלאומי דמי בידוד למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שלהם ששהו בבידוד.
התשלום יבוצע עבור ימי בידוד בין התאריכים .05.08.2021-28.02.2022
החזר התשלום יבוצע רק עבור ימים שלגביהם העובדים דיווחו למשרד הבריאות על
הימצאותם בבידוד ובמקרה הצורך גם על כך שילדם נמצא בבידוד.
איזה מעסיק זכאי לתשלום?
מעסיק ששילם לעובד שכר ימי מחלה עבור שהייתו בבידוד .מעסיק שתיק הניכויים שלו
פעיל ,ודיווח על העסקת עובדים.
עבור איזה עובדים ניתן לקבל תשלום?
עובד ישראלי שעובד בישראל  -כולל עובד במשק בית ,חברי קיבוץ ועובד בעל שליטה.
עובד זר או תושב שטחים שעובדים בישראל בהיתר.
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סיבות הבידוד המזכות בדמי בידוד לעובד:
• עובד שהיה בבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף הקורונה.
• עובד ששהה בבידוד עקב חובת בידוד של ילדו  -הזכאות היא אם הילד מתחת לגיל 16
או אם הילד מעל גיל  16אך הוא נזקק לסיוע אישי בשל מוגבלות .האמור חל גם על
משפחת אומנה שיש לה ילד שהיא מטפלת בו.
• עובד שחזר מחו"ל ממדינה שבה עבד בשליחות מעסיקו.
דיווח למשרד הבריאות:
• העובד חייב לדווח על הבידוד למשרד הבריאות ולהגיש למעסיקו העתק מהדיווח.
• התשלום יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות ,לכן חשוב לוודא כי העובד
מדווח על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת.
• אם העובד דיווח על הבידוד באיחור ,התשלום יהיה מקסימום עבור  4ימים שלפני מועד
הדיווח.
חישוב דמי הבידוד לעובד:
התשלום עבור תקופת הבידוד יחושב באופן הבא:
• עבור יום הבידוד הראשון המלא  -המעסיק יקבל תשלום עבור היום הראשון רק עבור
תקופת בידוד מ 21.12.21 -עד .31.1.22
• עבור יום הבידוד השני  -המעסיק יקבל  100%מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם
לעובד.
• עבור יתר הימים -המעסיק יקבל תשלום לפי מספר העובדים בעסק (נכון ל-
 ,)1.8.2020לפי הפירוט הבא:
מי שמעסיק  20עובדים או פחות  -יקבל  75%מהתשלום עבור יום הבידוד ששילםלעובד.
מי שמעסיק יותר מ 20-עובדים  -יקבל  50%מהתשלום עבור יום הבידוד ששילםלעובד.
עובדים השוהים בבידוד בגין היותם חולים מאומתים אינם זכאים לתשלום דמי בידוד
כמפורט להלן ,אלא זכאים לתשלום דמי מחלה.
גם "בעלי שליטה" יהיו זכאים לדמי בידוד כמו עובדים שכירים.
להגשת בקשה עבור החזר דמי בידוד ששולמו לעובדים לחץ כאן
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הורחב מעגל מענקי הסיוע עבור הוצאות שכירות לעסקים שנפגעו עקב משבר
הקורונה
שרי האוצר והכלכלה אישרו את הרחבת מענקי הסיוע עבור הוצאות שכירות
לעסקים שנפגעו עקב משבר הקורונה.
• נקבע כי היקף הוצאות השכירות ששילם העוסק בשנת  ,2020לא יפחת מ80%-
מהיקף הוצאות השכירות ששילם בשנת ( 2019במקום  90%הנהוגים כיום).
• לצורך עמידה בתנאי הזכאות ,יוכרו הוצאות שנפרסו על פני תקופה רחבה ולא הוצאות
עבור שנת  2020בלבד.
• גובה המענק שישולם יעמוד על  100שקל למטר (כפי שמופיע בחיוב הארנונה ובכפוף
להסכם שכירות) ועד  120אלף שקל מענק לעסק.
• סך המענקים שהתקבלו מרשות המסים וממענק השכירות לא יעלה על המענק
המקסימלי שנקבע למענק הוצאות קבועות.
• ההחלטה תעלה בהקדם לאישור הכנסת.
• מועד הגשת בקשת הסיוע הוארך עד  28באפריל .2022

להגשת המענק באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לחץ כאן
עוסקים פטורים – דיווח מחזור עסקאות לשנת 2021
על עוסקים פטורים לדווח על מחזור עסקאותיהם לשנת  2021עד לתאריך ה-
.31.03.2022
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עדכון שכר המינימום החל מחודש אפריל 2022
ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה בתאריך ה 13.02.2022-להעביר לחקיקה
את "עסקת החבילה" שסוכמה בין נציגי המגזר הציבורי ונציגי המגזר העסקי
במשק.
החבילה כוללת:
 .1שכר המינימום יעלה בהדרגה ל ₪ 6,000-עד סוף שנת  2025ב 5-פעימות .החל
מחודש אפריל  2022שכר המינימום יעמוד על  5,400ש"ח.
 .2תוספת יום חופש לעובדים בעלי ותק של עד  5שנים.
 .3תיקון שעות עבודה ומנוחה  -תיקון חישוב שעות העבודה הנוספות כך ששעות נוספות
יספרו רק לאחר שהעובד סיים לעבוד את השעות החודשיות שהחסיר.
החוק עדיין לא אושר סופית בכנסת .נעדכן שוב כשיאושר סופית.
תשלום אגרה שנתית לרשם החברות/עמותות
כל חברה הרשומה ברשם החברות ,שותפות הרשומה ברשם השותפויות
ועמותה הרשומה ברשם העמותות ,חייבת בתשלום אגרה ,אחת לשנה
קלנדרית (מה 1-בינואר עד ל 31-בדצמבר).
ניתן לשלם אגרה מופחתת עד ה.31.03.2022-
אגרה שנתית לחברות :ניתן לשלם אגרה מופחתת בסך  1,162ש"ח עד ל.31.03.2022-
החל מה 01.04.2022-התעריף יעודכן לתעריף הרגיל בסך של  1,543ש"ח.
אגרה שנתית לשותפויות :ניתן לשלם אגרה מופחתת בסך  1,157ש"ח עד ל.31.03.2022-
החל מה 01.04.2022-התעריף יעודכן לתעריף הרגיל בסך של  1,538ש"ח.
לתשלום האגרה השנתית לחברה/שותפות לחץ כאן
לתשלום האגרה השנתית לעמותה לחץ כאן
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ו עדת העבודה והרווחה אישרה הקלות נרחבות בחישוב דמי אבטלה
ועדת העבודה והרווחה אישרה בתאריך ה 16.02.2022-לקריאה שניה ושלישית
את הצעת החוק להקלות נרחבות בחישוב דמי האבטלה אשר מבטלות את קיזוז
הקצבאות בביטוח הלאומי זו בזו.
מי שמקבל קצבת נכות ,אזרח ותיק ,שאירים ,הבטחת -הכנסה ,ומזונות ,לא יחושבו להם דמי
האבטלה כקצבה  -אלא כהכנסה מעבודה .כך הקצבאות לא יקוזזו.
לא כהוראת-שעה אשר נקבעה מפרוץ משבר הקורונה – אלא כחוק קבוע.
עדכון לגבי אופן הגשת מענק עבודה
רשות המיסים תאפשר מעתה לכל הזכאים להגיש בקשה למענק עבודה
באינטרנט ,גם אם זו הפעם הראשונה שבה הם מגישים בקשה זו.
בנוסף ,ניתן לעדכן את פרטי חשבון הבנק עבור בקשה קיימת באופן מקוון.
ביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים
הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל
(תיקון מס'  )20התשפ"ב .2022 -
על פי התיקון החדש יבוטל ההיטל על העסקת עובדים זרים שמעסיקים נדרשים לשלם בשיעור
של בין .15%-20%
תחילתו של החוק רטרואקטיבית מיום .01.01.2022
בנוסף ,מעסיק של עובד זר בעל אשרה ורישיון ישיבה ,שניתנו לו מכוח הסכם חופשת עבודה,
לא יחוייב להסדיר ביטוח רפואי על חשבונו לעובד הזר.
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הקלה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים
הורים לילדים עם צרכים מיוחדים ,הזכאים לשתי נקודות זיכוי לפי סעיף (45א)
לפקודת מס הכנסה ,לא יידרשו עוד לצרף לבקשות להחזר מס עותק מהחלטה
של ועדת איפיון וזכאות או ועדת השמה מהרשות המקומית ,הקובעת להם זכאות
לחינוך מיוחד בסל אישי.
מידע זה יעבור כעת באופן מקוון ממשרד החינוך לרשות המסים.
רשימת מסמכים נדרשים לקראת הגשת הדו"ח השנתי לשנת 2021
רשימת מסמכים נדרשים עבור הגשת הדו"ח השנתי לשנת :2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

טפסי  106שלכם ושל בן/בת הזוג .
אישורים על הפקדות לקרן פנסיה/קופת גמל.
אישורים על הפקדות לקרן השתלמות.
אישור על תשלום לביטוח חיים.
אישור על תשלום לביטוח אובדן עבודה.
אישורים על הפקדות לקרן גמל לילדים.
קבלות על תרומות.
אישורים מהבנקים על רווחים או הפסדים בשוק ההון בארץ ובחו"ל – טופס .867
אישורים על הכנסות מפנסיה/קיצבה.
חוזי שכירות  -עבור הכנסות משכר דירה למגורים.
אישורים על תשלומים שהתקבלו מהביטוח הלאומי (דמי לידה ,דמי מילואים ,דמי
אבטלה או כל תשלום אחר מביטוח לאומי).
אישורים על משיכת כספי פיצויים/קרן השתלמות/קרן גמל.
אישורים נדרשים עבור זכאות לנקודות זיכוי במס הכנסה (אישורי תושב  -במידה
ואתם תושבים של ישוב שנכלל ברשימת היישובים הזכאים לזיכוי במס).
מידע בדבר מכירות מטבעות קריפטוגרפים ,במידה ובוצעו בשנת  2021לרבות
מידע על עלויות ומועדים של רכישת המטבעות.
אישורים על הכנסות או כספים שהתקבלו במהלך שנת  2021ולא צויינו.
דוד בן יעקב  -רואה חשבון

סרטון הדרכה לעריכת תיאום מס באינטרנט
לצפיה בסרטון ההדרכה לחץ על התמונה:

המידע המובא בחוברת זו הינו לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי
ונכון לתחילת חודש מרץ 2022

דוד בן יעקב  -רואה חשבון

