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שנגרם בשל הפסקת פעילות עקב פעולות מלחמה
לתקופה שבין ה  8.7.2014 -ועד תום תקופת ההכרזה

מספר תביעה

)(2

 .1הצהרה
אני ❑ ,הניזוק ❑ הח"מ בשם הניזוק ,מצהיר בזה כי:
א .נגרם לעסק נזק עקיף בשל המצב הביטחוני בתקופה האמורה.
ב .שולמה משכורת מלאה לכל העובדים בגין ימי העדרותם.
ג .סכום הנזק ,לאחר שיפוי מחברת ביטוח ,תגמולי מילואים ,פיצוי מלקוחות/ספקים וכד' ,אינו נמוך מסכום התביעה והסכום שאני
תובע אינו כולל פיצויים משום גורם אחר בגין הנזק העקיף שנגרם לעסק.
ד .התביעה לתקופה האמורה היא סופית ולא יהיו לי בעתיד כל טענות ותביעות נוספות בגין תקופת הנזק הנ"ל.
ה .אם יתברר כי סכום הנזק נמוך מסכומי התביעה ו/או המקדמה ששולמו ,אני מתחייב/ת להחזיר את ההפרש לרשות המסים
תוך  30ימים מיום הדרישה להחזר ,בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כחוק.
ידוע לי כי עפ"י תקנה )9ד( לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים ,סכום ההפרש שלא יוחזר יהפך להיות חוב מס ויחולו לגביו הוראות
סעיף  33לחוק והוראות פקודת המסים )גבייה(.
ו .ידוע לי שהפיצוי מהווה הכנסה החייבת במס וכי עלי לכלול את הפיצוי בדוח השנתי שיוגש לפקיד השומה בשנת קבלת הפיצוי.
ז .ידוע לי כי בהיעדר אישור על ניכוי מס במקור מופחת ינוכה מסכום הפיצוי מס במקור בשיעור של .20%
ח ❑ .למגיש תביעה בגין שכר עבודה :ימי ההעדרות אשר בגינם נדרש הפיצוי ,אינם כוללים ימי מחלה ,ימי חופשה,
ימי מילואים וכד' .כל העובדים שנעדרו הצהירו בחתימתם על העדרותם.
ט .היו לי הכנסות הוניות בשנות המס  2013ו/או  ❑ 2014לא ❑ כן )מצ"ב פרטים(.
י .קיבלתי פיצויים בגין ”נזק עקיף“ בשנות המס  2013ו/או  ❑ 2014לא ❑ כן )מצ"ב פרטים(.
יא .כל הפרטים שנמסרו על ידי נכונים ,מלאים ומדוייקים .קראתי וצירפתי את כל המסמכים והנתונים הנדרשים כאמור
בדף הנלווה ,המבססים את תביעתי .ידוע לי כי לפי סעיף )57ב( לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,מסירת הצהרה ,ידיעה או הודעה
שאינה נכונה ,הינה עבירה פלילית שהעונש בגינה עד שנת מאסר.
❑ אני מאשר/ת קבלת מידע בגין מצב תביעתי לנזק עקיף באמצעים מקוונים )הודעה אלקטרונית ,הודעת מסר קצרה (SMS -
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 .3פרטי הנזק והתביעה :עליך לסמן √ במסלול הפיצוי המבוקש .לאחר הגשת התביעה ,לא תוכל לשנות את בחירת המסלול
סוג המסלול

❑ שכר

פרטים

עפ"י הסיכום המופיע בגיליון החישוב המצ"ב ,ובהתאם להוראת ביצוע (5)8/2014

אני מבקש/ת את הפיצוי בגין נזק עקיף עפ"י מסלול זה ,כמפורט בהוראת ביצוע :(5)8/2014

❑ הוצאות
שוטפות

אני מבקש/ת את הפיצוי בגין נזק עקיף עפ"י מסלול זה ,כמפורט בהוראת ביצוע (5)8/2014

אני מבקש/ת את הפיצוי עפ“י המפורט בהוראת ביצוע  8/2014ובהתאם לחישוב המפורט בנספח ו‘
❑ חקלאות המצורף לטופס זה
עסקי מצוי ביישוב ספר ו/או בטווח של עד  7ק"מ מרצועת עזה ,מצ"ב כל המסמכים המאמתים את התביעה
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❑ אדום
 .4הערות חשובות
❊ חובה למלא את כל השדות בטופס תביעה זה ולחתום בראש הטופס.
❊ חובה לצרף את כל המסמכים המפורטים בטופס הנילווה ,בהתייחס לכל ניזוק ולמסלול שבחר).(6
❊ לצורך החישוב באחד המסלולים המפורטים בהוראת הביצוע  ,8/2014רשות המסים שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בנתונים
המצויים ברשותה ולבקש נתונים נוספים.

₪

ע"נ ,החטיבה לארגון ומערכות מידע )מעודכן ל (8.2014 -

❑ מחזורים ❑ רגיל

❑ מותאם לעוסק בתחום

סכום התביעה

דברי הסבר לטופס  - 7116מבצע צוק איתן

הזכאות לפיצוי היא לבעל עסק בשל נזק עקיף באזור המיוחד ,בהתאם למפה ולרשימה שפורסמה בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים
)תשלום פיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף( )הוראת שעה( התשע“ד .2014 -
ביאורים לטופס:
 .1לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"א  1961 -והתקנות שהותקנו מכוחו.
 .2תקופת ההכרזה עד  31.8.2014או עד תום מבצע ”צוק איתן“ לפי המוקדם מביניהם.
 .3פרטי חשבון הבנק  -יש לצרף לתביעה שיק מקורי מבוטל של העסק אליו מבקש הניזוק שיועבר הפיצוי .אם התביעה מוגשת ע“י
מייצג המבקש להעביר את הכספים לחשבון נאמנות ,עליו להמציא אישור ניהול חשבון נאמנות ספציפי לניזוק אותו הוא מייצג.
 .4לגבי מספר עסקים -יש להגיש תביעה בנפרד לכל סוג עסק.
 .5הוראת הביצוע נמצאת באתר האינטרנט של רשות המסים שכתובתהwww.taxes.gov.il. :
 .6א .המגיש תביעה במסלול שכר  -יצרף את המסמכים הבאים:
❈ העתק מגיליון חישוב השכר בו קיים גם סיכום הפיצוי לכלל העובדים  -מצורף כנספח ג' להוראת הביצוע .8/2014
בנוסף יש להגיש גם את גיליון החישוב במדיה דיגיטלית .נספח ג' ניתן להורדה באינטרנט בגרסת  EXCELוניתן למלא את
הנתונים בקובץ עצמו.
❈ רשימה מרכזת של היעדרות העובדים הכוללת שם ,מספר זהות ומספר טלפון/מספר טלפון נייד של העובד עפ"י הדוגמה
שבנספח ד' להוראת ביצוע .8/2014
❈ תצהירי היעדרות חתומים של כל אחד מהעובדים שנעדרו בשל המצב הבטחוני ,עפ"י הדוגמה שבנספח ה' להוראת
הביצוע  .8/2014עובדי קבלן כוח אדם יחתמו על התצהיר בפני המעסיק בפועל.
❈ מלכ"ר זכאי יצרף לתביעתו דוח שנתי ,כולל מאזן ודוח רו"ה ,לשנת מס  2013כשהוא חתום ומאושר ע"י רו"ח.
❈ ניזוק שהוא קבלן כוח אדם יצרף את רשימת המעסיקים בפועל )כהגדרתם בהוראת הביצוע .(8/2014
❈ מעסיק בפועל יצרף את רשימת קבלני כוח האדם עימם הוא עובד.
❈ ניזוק חוץ כהגדרתו בהוראת הביצוע ,יגיש הצהרה כי העובד בגינו נתבע הפיצוי ,הנו תושב האזור המיוחד והעדרותו נבעה בשל
הסיבות המפורטות בהוראת ביצוע  ,8/2014עקב המצב הבטחוני.
ב .המגיש תביעה במסלול מחזורים מותאם  -יצרף את המסמכים הבאים:
❈ מאזן ודוח רווח והפסד לשנת המס .2013
❈ ניזוק המדווח למע"מ במסגרת איחוד עוסקים ,יצרף לתביעתו נתוני מחזור עסקאותיו לחודשים יולי-אוגוסט ,2013
יולי-אוגוסט  ,2014וכן נתוני מחזור עסקאות ותשומות שוטפות לשנת  ,2013לכל עוסק באיחוד ,שנתבע פיצוי בגינו ,כשהם
מאושרים וחתומים ע"י רו"ח .יודגש כי במחזור עסקאותיו לא יכללו עסקאות שנעשו בין חברי האיחוד .בנוסף יש לצרף
את הדוח לפי סעיף 71א)א( לחוק מע"מ.
❈ ניזוק המפעיל סניפים שחלקם נמצא מחוץ לאזור המיוחד ,יצרף לתביעתו את רשימת הסניפים בגינם נתבע הפיצוי ונתוני
מחזור העסקאות :בחודשים יולי-אוגוסט  ,2013יולי-אוגוסט  ,2014ומחזור העסקאות והתשומות השוטפות בשנת ,2013
כל זאת עבור כל אחד מהסניפים בגינם נתבע הפיצוי.
❈ ניזוק שהוא עוסק פטור ,יצרף לתביעה דוח רווח והפסד לשנת  2013ומחזור יולי-אוגוסט  2014מאושר ע"י רו"ח/יועץ מס.
❈ ניזוק שבסיס הדיווח שלו לצרכי מע"מ שונה ,מבסיס מצטבר לבסיס מזומן ,במהלך התקופה שבין יולי 2013
ליולי  ,2014יגיש נתוני מחזור העסקאות בחודשים יולי-אוגוסט  ,2013יולי-אוגוסט  ,2014על-פי כללי הדיווח על בסיס
מצטבר .נתונים אלו יוגשו כשהם מאושרים וחתומים ע"י רו"ח.
❈ מגיש תביעה בשם שותפות ,ואין נציג לשותפות ,ימציא ייפוי כוח של אחד השותפים חתום ע"י כלל חברי השותפות.
נציג השותפות יצרף תצהיר על אי הגשת תביעות נוספות של השותפים ,במסלול שכר.
❈ ניזוק שעיסוקו בחקלאות ,ובחר במסלול חקלאות ,יסמן תביעתו במסלול החקלאות ויגיש את טופס  ,7116-1נספח
לטופס התביעה ,לרבות כל המסמכים המפורטים בו.
❈ מלכ"ר זכאי יצרף לתביעתו דוח שנתי לשנת מס  2013כשהוא חתום ומאושר ע"י רו"ח ,ומחזורי חודשים יולי-אוגוסט ,2014
מפעילות מניבת פידיון בלבד.
❈ תיירות ואולמות שמחה  -ניזוק המבקש פיצוי נוסף בגין חודשים נוספים עד אוקטובר  ,2014יוכל להגיש את תביעתו
בשני שלבים :תביעה ראשונה תוגש במסלול מחזורים רגיל ותביעת ההשלמה תוגש במסלול מחזורים מותאם תוך הצגת
פרטי החישוב .המבקש יגיש מסמכים מאמתים בנוגע להיקף ביטולי הזמנות בתקופת ההכרזה או התפוסה המשוערת כמפורט
בהוראת הביצוע .8/2014
ג .המגיש תביעה במסלול הוצאות שוטפות  -יצרף את המסמכים הבאים:
❈ מאזן ודוח רווח והפסד לשנות המס 2012 :ו.2013-
❈ תיאור פעילות כלכלית בתקופה מיולי  2013ועד אוגוסט  2014ופירוט הנזק העקיף שנגרם לעסק עקב המצב הביטחוני,
לפי האמור בהוראת הביצוע .8/2014
❈ מאזן בוחן לרבות כרטסת תשומות לחודשים יולי אוגוסט .2014
❈ דוח תשלומי שכר )טופס  (102לחודשים יולי אוגוסט .2014
 .7תפקיד  -בעל העסק ,מנכ"ל ,חשב ,מנהל כספים ,מייצג ואם המייצג אינו רשום כמייצג של הניזוק במרשמי רשות המסים
 -יש לצרף ייפוי-כוח חתום ,לפי הנוסח הקיים באתר האינטרנט של רשות המסים .www.taxes.gov.il

