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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו
2021באוגוסט 10

או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו

מענקי קורונה על הוצאות קבועות   

השגה וועדות עררהליכי 



נושאי המצגת

כלליתסקירה•

הממשלההחלטת•

כלכלילסיועהתוכניתחוק•

השגההגשת•

עררהגשת•

לייצגהרשות•

מייצגותהחלטות–העררועדותהחלטות•

הפרוצדורליהפןחשיבות-העררועדותהחלטות•



המסגרת הנורמטיבית



המסגרת הנורמטיבית  

בדבר"(ההחלטה":להלן)5051מספרהחלטהישראלממשלתקיבלה2020באפריל24ביום•

נגיףהתפשטותשלהכלכליתההשפעהבשלקבועותבהוצאותהשתתפותבעדלעסקיםסיועמענק

.הקורנה
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec5015_2020

(החדשהקורונהנגיף)כלכלילסיועהתכניתחוק2020ליולי29ביוםחוקקזוהחלטהבעקבות•

.(2835'מסף"תשח"ס)"(החוק":להלן)2020-ף"תש,(שעההוראת)

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/law2835-20/he/LegalInformation_kesher_2835-
20.pdf

1341ח"הצ,2020-ף"התש,(שעההוראת()החדשהקורונהנגיף)כלכלילסיועהתכניתחוקהצעת•

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec5015_2020
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/law2835-20/he/LegalInformation_kesher_2835-20.pdf


הגשת השגה



מנגנון הגשת השגה בהחלטת הממשלה

–להחלטת הממשלה 4סעיף •
השגה.4

רשאי להגיש השגה לעובד אשר  , הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות המיסים בנוגע למענק.א

החלטה בהשגה תהיה מנומקת  . מיום קבלת ההחלטהימים 45בתוך , המנהל הסמיכו לשם כך

.ימים180ותינתן בכתב בתוך 

....ב

ההשגות יוגשו בטופס מקוון שיקבע המנהל ויכללו את הפרטים הדרושים לשם בחינת טענותיו  .ג

.של מבקש המענק ועמידתו בתנאי הזכאות למענק

העובד המוסמך להכריע בהשגה וועדת ההשגות יהיו רשאים לדון ולהכריע בהשגות על פי .ד
.טענות וראיות שיוגשו בכתב



מנגנון הגשת השגה בחקיקה

השגה וערר–לחוק 20סעיף •

(  א.  )20

לרבות בנוגע  , הרואה את עצמו נפגע מהחלטת המנהל בנוגע למענק הניתן לפי פרק זה(1)

בישראל  המסיםרשאי להגיש השגה לעובד רשות , להטלת קנס בשל הגשת תביעה ביתר

החלטה בהשגה תהיה ; ימים מיום קבלת ההחלטה45בתוך , שהמנהל הסמיכו לשם כך

;ימים120מנומקת ותינתן בכתב בתוך 

שיקבע המנהל ויכללו את הפרטים הדרושים לשם בחינת טענותיו  ההשגות יוגשו בטופס מקוון (   2)

;של מבקש המענק ועמידתו בתנאי הזכאות למענק

.העובד המוסמך להחליט בהשגה רשאי לדון ולהכריע בה על פי טענות וראיות שיוגשו בכתב(   3)

45בתוך , 21ניתן לערור לפני ועדת ערר כאמור בסעיף ( א)על החלטה בהשגה לפי סעיף קטן (  ב)
.ימים מיום שנמסרה לעורר ההחלטה בצירוף הודעה על זכות הערר ועל המועד להגשתו



מנגנון הגשת השגה בחקיקה

–המסיםאתר רשות •
https://www.gov.il/he/service/corona-stage3-financial-aid-for-business-appeal

איך מגישים את ההשגה
ולהצטייד במספר הבקשה להשגה צפייה וביצוע פעולות–בקשה קיימת :יש לבחור את האפשרות•

;וכן במספר חשבון הבנק כפי שמופיע בבקשה למענק

;יש למלא את טופס ההשגה המקוון ולבחור באפשרות הגשת השגה•

(יש לשלוח אותם כקובץ אחד)יש לצרף מסמכים ואסמכתאות רלוונטיים להשגה •

Hasaga.Corona@taxes.gov.il-השגה מוגשת לכתובת הבאה 

https://www.gov.il/he/service/corona-stage3-financial-aid-for-business-appeal
mailto:Hasaga.Corona@taxes.gov.il


הגשת ערר



הגשת ערר

" ועדת ערר"-לחוק  21סעיף 

בערריםשתפקידה לדון , אחת או יותר, שר המשפטים יקים ועדת ערר בת שני חברים(  א.    )21
:ואלה חברי ועדת הערר; (ועדת ערר–בסעיף זה )20כאמור בסעיף 

;שיהיה יושב הראש, הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלוםעובד המדינה (   1)

נציג ציבור בעל ידע ומומחיות בתחום ראיית חשבון או כלכלה או בתחום מקצועי אחר הנוגע (   2)

.שימנה שר האוצר, לעניין

לבטלה ולקבל החלטה אחרת  , לאשר את ההחלטה שעליה עורריםועדת הערר מוסמכת (  ב)

.במקומה או להחזיר את העניין עם הוראות למנהל

.תכריע עמדת יושב הראש, במקרה של מחלוקת בין חברי ועדת הערר(   ג)



הגשת ערר

:  המשך-"  ועדת ערר"-לחוק  21סעיף 

לחוק  45-ו37, (א)22למעט סעיפים , 1992-ב"התשנ, מינהלייםההוראות לפי חוק בתי דין (  ה)

:בשינויים המחויבים ובשינויים אלה, יחולו על ערר ועל ועדת ערר לפי פרק זה, האמור

לחוק האמור יהיו נתונות לבית  ( ה)-ו( ד)28הסמכויות הנתונות לבית משפט מחוזי לפי סעיף (   1)

;מינהלייםמשפט לעניינים 

;מינהלייםהחלטה סופית של ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים (   2)

ועדת הערר רשאית לדון ולהחליט בערר על פי  , לחוק האמור( ג)26על אף האמור בסעיף (   3)

אם מצאה שאין בכך כדי לפגוע בעשיית צדק בעניינו של  , טענות וראיות שהוגשו בכתב בלבד
;העורר



הגשת ערר

:  המשך-"  ועדת ערר"-לחוק  21סעיף 

באמצעים  רשאית היא לקיים את הדיון , החליטה ועדת הערר לקיים דיון בהשתתפות הצדדים(   4)

,  לעניין זה; סדרי דין לעניין קיום דיון כאמור( ו)אם קבע שר המשפטים לפי סעיף קטן טכנולוגיים 
שבהם ניתן  , דיון באמצעים המאפשרים העברת תמונה וקול בזמן אמת–" אמצעים טכנולוגיים"

;לשמוע ולראות את המשתתפים בדיון וכן להישמע במהלכו

הוצאות נסיעה , לרבות שכר טרחת עורך דין, ועדת הערר רשאית לחייב בעל דין בהוצאות(   5)

.ושכר בטלה של עדים

המינהלשר המשפטים רשאי להתקין תקנות לעניין סדרי דין ודיני הראיות ולעניין סדרי (   ו)

.בוועדת הערר לרבות בענייני אגרות



הגשת ערר לפי החלטת הממשלה

":  הוראת מעבר לעניין ערר-לחוק  26סעיף 

באפריל  24)ף"התשבניסן ' למיום 5015לפי החלטת הממשלה על החלטה בעניין מענק . 26
:יחולו הוראות אלה( החלטת הממשלה–בסעיף זה ( )2020

בישראל בעניין זכאות למענק ניתן להגיש בקשה לתיקון טעות  המסיםעל החלטת רשות (  1)

;לפי העניין, (א)20או להגיש השגה לפי סעיף ( ב)12כאמור בסעיף 

ניתן לערור לפני ועדת ערר לפי  להחלטת הממשלה 4על החלטה בהשגה שניתנה לפי סעיף (  2)

;21סעיף 

ימים מיום תחילתו של חוק זה או מיום שנמסרה  45יוגשו בתוך ( 2)-ו( 1)הליכים לפי פסקאות (  3)
.לפי המאוחר, לעורר ההחלטה בצירוף הודעה על זכות הערר או ההשגה ועל המועד להגשתם



בוועדתוהמינהלהדיןסדרי)(שעההוראת)(החדשהקורונהנגיף)כלכלילסיועהתכניתתקנות
"(העררתקנות"או"התקנות":להלן)2020-א"תשפ,(הערר

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/law8855/he/LegalInformation_kesher_8855.pdf

שיופיעמקווןטופסבאמצעותאואלקטרונידוארבאמצעותלהגישישהערראת(א)2סעיףלפי•
.המשפטיםמשרדשלהאינטרנטבאתר

באמצעותשלאעררכתבלאשררשאיםהוועדהראשיושבאוהדיןביתראש(ב)2סעיףלפי•
.זאתשמצדיקיםמיוחדיםטעמיםהתקיימואםמקווןטופס

סדרי דין בהגשת ערר  

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/law8855/he/LegalInformation_kesher_8855.pdf


:הבאיםהפרטיםאתיכלולהעררלתקנות(ג)2סעיףלפי•

מתבקששבעדוהרשוםהמשרדאוהעסקשלוכתובתומענו,זהותומספר,העוררשם•
;וכתובתומענו,שלוהרישוםמספר–ובתאגיד,המענק

;תקףכוחייפויוכןעמוההתקשרותפרטיוכלמענו,המייצגשםגם–מיוצגהעורראם•

;עורריםשעליהההחלטהתמצית•

;לעוררהעררנושאההחלטההומצאהשבוהתאריך•

;העוררמסתמךשעליהןהעובדות•

;עררואתהעוררמבססשעליהםהנימוקים•

;ברשותומצוייםשאינםהמסמכיםבציון,העוררמסתמךשעליהםהמסמכיםרשימת•

;המבוקשהסעד•

.העררבבירורלסייעכדיבהםשישלכלולשניתןנוספיםפרטים•

סדרי דין בהגשת הערר



;להלןשיוצגבטופסלהגישישהערראת•

הגשת ערר



טופס הגשת ערר



טופס הגשת ערר



טופס הגשת ערר



"העררבכתבפגם"-העררלתקנות3סעיףלפי•

למוחקו,לקבלושלאהעררועדתרשאית,2תקנהמהוראותהוראהלגביוהתקיימהשלאעררכתב"
.תיקונולשםלעוררלהחזירואו

"החלטותאודין-ביכתבישלוהגשההמצאה"–העררלתקנות4סעיף•

,אלהבתקנותאובחוקשנקבעוהעררועדתהחלטותאודין-ביכתבישלהגשהאוהמצאה-הכלל
.הדיןביתראשידיעלשייקבעכפי,מקווןבאופןייעשו

"השיפוטמקום"–העררלתקנות5סעיף•

העסקלמקוםבהתאםיידון,הצדדיםבנוכחותלקיימוישכיקבעההעררשוועדתערר-הכלל
.העררהוגששבעניינוהעיקרי

סדרי דין בהגשת הערר



עררהגשתמועדהארכת

ימים45בתוך,בהשגההחלטהעלהעררועדתבפניכאמורלערערניתןלחוק(ב)20סעיףלפי•
בהתאם.להגשתוהמועדועללערערזכותועלהודעהבצירוףההחלטהלעוררשנמסרהמיום

,-לתקנות6סעיףלהוראות

יגיש,לחוק(ב)20בסעיףהקבועלמועדמעברעררלהגשתמועדלהאריךהמבקשעורר(א)
ויפרט,בקשתושביסודהעובדותיאומתושבההצהרהבצירוףבקשהבהקדםהעררלוועדת

.המיוחדיםטעמיואתבבקשה

.להגיבהזדמנותלמשיבשניתנהלאחראלא(א)משנהבתקנתכאמורמועדהארכתתינתןלא(ב)

.שיירשמומיוחדיםמטעמיםתינתןעררלהגשתמועדהארכת(ג)

הארכה להגשת ערר/ מועד 



"בעררעיון"-העררלתקנות7סעיףלפי-הועדהסמכות•

–רשאיתוהיא,העררועדתלעיון,האפשריבהקדם,יובאערר

ובלבד,המשיבלבקשתאומיוזמתה,הסףעל,מקצתואוכולו,הערראתלדחותאולמחוק(1)
העררועדתמצאהאםתינתןכאמורהחלטה;כאמורבקשהעללהגיבהזדמנותלעוררשניתנה

אוטורדנישהואאו,העררועדתלהתערבותעילהמגלהאינוהעררשלכאורהאוסמכותלהשאין
;קנטרני

;6תקנהלפימועדלהארכתבבקשהלהחליט(2)

שלמתוקןנוסחלהגישאועליהםשהורתהבענייניםמשלימההודעהלהגישלעוררלהורות(3)
;שהורתהבאופןהערר

לענייניםאוכולולערר,8תקנהלפיתשובהכתבהעררלוועדתיגישהמשיבכילהחליט(4)
.שהגדירה

סדרי דין בהגשת הערר



"תשובהכתב"-העררלתקנות8סעיף•

30בתוךהעררלוועדתהתשובהכתביוגש,לעררתשובהכתבהגשתעלהעררועדתהורתה(א)
הוגשה;הסףעלהעררלסילוקבקשההוגשהאםזולת,אחרתהורתהלאהעררועדתאם,ימים

ההחלטהממועדהתשובהכתבלהגשתהמועדיימנה–הסףעלהעררלסילוקבקשהונדחתה
.הסףעללסילוקהבקשהאתהדוחה

:אלהיפורטותשובהבכתב(ב)

;המשיבמען(1)

;התשובהמתבססתשעליהםושבחוקשבעובדההנימוקיםפירוט(2)

.בעררהמבוקשלסעדבאשרהמשיבעמדת(3)

סדרי דין בהגשת הערר



"תשובהכתב"-העררלתקנות8סעיף•

לבירורלפעולהעררועדתרשאית,הסףעללסילוקבקשהאותשובהכתבמשיבהגישלא(ו)
עלההחלטהממועדימים14הפחותלכליהיה,ייקבעאם,הדיוןשמועדובלבד,9תקנהלפיהערר
מועדלפניימיםשבעהעדתשובהכתבלהגישהמשיברשאי,זותקנהלפידיוןנקבע;הדיוןזימון
בעררבדיוןטענותיואתלהשמיערשאייהיהלא,זהבמועדתשובהכתבהמשיבהגישלא;הדיון
.העררועדתברשותאלא

סדרי דין בהגשת הערר



דיון-"העררבירור"-העררלתקנות9סעיף•

–העררועדתרשאית,תשובהוכתבעררכתבהוגשו

לפגועכדיבכךשאיןמצאהאם,בלבדבכתבשהוגשווהראיותהטענותפיעלולהחליטלדון(1)
;הצדדיםשלבעניינםצדקבעשיית

הדיןביתראשמטעםלכךשהוסמךמי,כאמורהעררועדתקבעה;בעררלדיוןמועדלקבוע(2)
יאוחרולאהאפשרככלמוקדםבמועדלדיוןהזמנותהדיןלבעליישלחהעררועדתמטעםאו

;אחרמועדהעררועדתקבעההענייןבנסיבותאםזולת,הדיוןמועדטרםימיםמשבעה

מצאכןאםאלא,10בתקנהכאמור,טכנולוגייםבאמצעיםיתקיים(2)בפסקהכאמורדיון(3)
בעניינםצדקבעשייתלפגועכדיבכךשיש,הצדדיםאחדלבקשתאומיוזמתו,הוועדהראשיושב

.הצדדיםשל

סדרי דין בהגשת הערר



"ההחלטה"-העררלתקנות12סעיף•

.האפשריבהקדםהחלטתהאתתיתןהעררועדת(א)

ולאההחלטהלמתןהאפשרככלסמוךבמועדהדיןלבעליהחלטתהאתתמציאהעררועדת(ב)
.שניתנהמיוםימיםמשבעהיאוחר

"ערריםאיחוד"-העררלתקנות13סעיף

בידיהוגשואםלפניהועומדיםהתלוייםערריםאיחודעללהחליטרשאיתהעררועדת(א)–הכלל
.דומותעובדתיותאומשפטיותשאלותבהםשמתעוררותאועורראותו

,החלשטרםוביןבהםהדיוןשהחלבין,ערריםאיחודעללהורותרשאיהדיןביתראש(ב)
.שיקבעעררבוועדתיידונוכיולהורות,(א)משנהבתקנתהמנויותהעילותלפי

סדרי דין בהגשת הערר



הרשות לייצג בהשגה ובערר



הרשות לייצג

–לחוק23סעיף
."המחויביםבשינויים,זהפרקלענייןעוסקייצוגעליחוללפקודה236סעיף"

;חשבוןרואה•
;מסיועץ•
.1961-א"תשכ,הדיןעורכילשכתחוקפיעלדין-עורךשלבזכותולפגועבכדיזובהוראהאין•

–(המסיםרשותשלבאתר)השגהבהליךלייצוגהרשאהטופס•

https://www.gov.il/BlobFolder/service/corona-stage3-financial-aid-for-business-
appeal/he/Service_Pages_power-of-attorney-corona-appeal.pdf

https://www.gov.il/BlobFolder/service/corona-stage3-financial-aid-for-business-appeal/he/Service_Pages_power-of-attorney-corona-appeal.pdf


מושכלות ראשונים בפרשנות  
פרשנות תכליתית–חקיקה 



לאפשרויותאםהיאוהשאלה,החוקלשוןהיאהמוצאנקודת,מסחוקלענייןגם,אחרחוקכלכמו..."•
אותהלבחוריש,השונותהלשוניותהאפשרויותמבין.ההוראהבלשון,מינימליולו,עיגוןישהשונות

ולעתים,מסהטלתהיאהחקיקהמטרתלעתים.המסחקיקתשלמטרתהאתהמגשימהאפשרות
איןהחקיקהתכליתלהגשמתהמביאפירושאותוליתןהפרשןעל,כבזובזו.ממספטורהיאמטרתה

.(165/82א"ע)"לרעתולפרשועליושאיןכשם,...הנישוםלטובתהחוקאתלפרשעליו

לתתרשאיאינוהפרשן.הלשונילשיקולכבדמשקלמעניקה,פרשנותככל,התכליתיתהפרשנות"•
משמעותלך״אין.כתובהחוקשבהבשפהלשאתיכולהאינהשהלשון(משפטית)משמעותהחוקללשון

אחיזהנקודתלהיותחייבת.הלשוןבתורתמינימאליולולשוניעיגוןלואיןאם,דיבורשל׳נכונה׳
האפשרויותמתחםאתלקבוע״ה״תכליתיהפרשןחייבעל־כן.החוקבלשוןהנכוןלפירושארכימדית
אהרון)"המסבדיניהעוסקהחוקיהטקסטשלהלשוניתהמשמעותעל־פינקבעזהמתחם.הלשוניות

.(ברק

לשון החקיקה–שלב ראשון –תכליתית פרשנות



התכלית.אובייקטיביתותכליתסובייקטיביתתכלית:יסודותשניעלמבוססתהנורמהשלתכליתה"•
יוצראשרוהפונקציההיעדים,המדיניות,האינטרסים,המטרות,הערכיםאתמהווההסובייקטיבית

,המטרות,הערכיםאתמהווההאובייקטיביתהתכלית....היוצרשלכוונתוזוהי.להגשיםביקשהטקסט
א"ע)"דמוקרטיתבחברהלהגשיםצריךהטקסטאשרוהפונקציההיעדים,המדיניות,האינטרסים

900/01).

המשפטיתהמשמעותתקבע,זהבכללמסוחוק,החוקשלהאפשריותהלשוניותהמשמעויותמגווןמבין•
,החוקמלשוןתושפעזותכליתאחרהתחקות.המסהוראתביסודהמונחתהתכליתפיעלהראויה

מתוךגםנלמדתהתכלית.(441'בעמ,במאמרוברק)השיטהשלהיסודומערכי,שלוההיסטוריה
.(1194/03א"ע).(87-88'בעמ,גרנות)המסדיניביסודהמונחיםמדיניותשיקולי

עליו להניח  . ליצור כלי יעיל ולא חסר ערךהיתהכי בכוונתו , עליו להניח. להניח כי המחוקק ביקש להטיל מס ולא ליצור פרצות( על הפרשן")•
אין אני מוכן כלל להעמיד את המחוקק כמי שעושה  . אך עליו להתחשב במגבלות האנוש... כי המגמה היא ליצור מערכת סבירה וקוהרנטית

את פרשנותו של חוק יש לבסס על לשונו ועל  . על חולשותיה ופגמיה, עושה מלאכה אנושית, כמו השופט, הנסח. 'מלאכת מחשבת'
אלא עליו לעשות מאמץ  , אין עליו להתייאש, וכאשר נתקל השופט בהוראה הנראית לו לכאורה סתומה,...ועל מטרתו ועל תכליתו, הגיונו

א  "ע)ועד כמה מטרה זו מעוגנת באותה לשון סתומה , ואת המטרה שביקש המחוקק להשיג, אינטלקטואלי לבחון את הרקע לחקיקתה
165/82  .)

תכלית החקיקה–פרשנות תכליתית 



לסיוע  התכניתחוק חקיקתתכלית

( נגיף הקורונה החדש)כלכלי 

2020-ף"תש, (הוראת שעה)



הכלכליתההשפעהבשלקבועותבהוצאותהשתתפותבעדלמענקזכאיעוסק":קובעלחוק8סעיף"
-זהבפרק)זהפרקלהוראותובהתאם9בסעיףכאמורבסכום,החדשהקורונהנגיףהתפשטותשל

""...אלהכללגביומתקיימיםאם,(קבועותבהוצאותהשתתפותבעדסיועמענק

נפגעהשפעילותםעסקים...":453'בעמ14.7.20מיום1341ממשלהח"החוברת,ההסברדברי
ישאולם,שכרותשלומימספקיםרכישותכגוןהמשתנותהוצאותיהםאתלצמצםיכוליםכאמור

מים,חשמלחשבונות,ביטוחהוצאות,שכירותתשלומיובהןמהןלהימנעביכולתםשאיןהוצאות
כללהםאיןאםאף,הקבועותהוצאותיהםאתלשלםהעסקיםנדרשיםזומשברבשעת....וכדומה
להםשיסייעמנתעל,מלכתחילהנמוךהשרידותכושרלהםאשר,לעסקיםמענקליתןמוצע.הכנסה

".הקבועותההוצאותבתשלום

החקיקה הספציפיתתכלית 



עלהועדההרכבעמדהמיסיםרשות'נאלבוסתאני.מ1160-21קורונהלענינייעררועדתבהחלטת
;סיועמענקילתתנועדואשרוהחוקההחלטהתכלית

הגבלותהוטלוהנגיףהתפשטותבלימתלצורך.הקורונהנגיףבישראלהתפשט2020מרץבחודש"•
,שהוטלוהמגבלותבשלשנוצרהמשברעםלהתמודדלמשקלסייעכדי.הישראליהמשקעלשונות
בעדמענקמתןשעניינה5015'מסהממשלההחלטתאת24.4.2020ביוםהממשלהקיבלה

מענקיםלחלוקתהמתייחס,הקורונהמשברשלהכלכליתההשפעהבשלקבועותבהוצאותהשתתפות
לעסקיםלסייעהיאהמענקמטרת."(הממשלההחלטת":להלן)2020ואפרילמרץלחודשיםביחס

."...זובתקופהאפילונושאיםהםבהןהקבועותבהוצאותלשאתנפגעושהכנסותיהם

השתתפותבעדלעסקיםסיועמענקשעניינו'ופרקובו,החוקפורסם29.7.2020ביום,לכךבהמשך"•
מסוימיםבשינוייםיותרמאוחרותלתקופותהמענקיםחלוקתאתמסדירהחוק.קבועותבהוצאות

דומההחוקתכלית,הדבריםמטבע.(זהעררעוסקבה,2020יונימאיהזכאותתקופתלרבות)
"...לעילשפורטכפיהממשלההחלטתלתכלית

החקיקה הספציפיתתכלית 



מהירסיועליתןעיקריתמטרהומתוךכלכליתסוציאליתתכליתמתוךלעולםבאהחוק,מחדכןכיהנה"
לאפשר,ובכךשלהםהקבועותההוצאותאתלשלםהפחותלכליוכלושאלומנתעלהעסקיםלבעליויעיל
תכליותלהאשרהמיסוייתהחקיקהתכליתלהעומדת,השניהצדומן;יותרגבוההשרידותיכולת

".ריאלי"אמתמס"גבייתבבסיסןעצמאיות

(המסיםרשות'נמ"בעסלאמה.ק,1071-21קורונהלענינייעררועדת)

החקיקה הספציפיתתכלית 



ועדות העררמקבץ החלטות 



עבודות מתמשכות מעל שנה–החלטות ועדות הערר 

(עוסקמיהוהגדרה)המיסיםרשות'נמ"בעתשתיותרםהגר1070-21ערר

לעררהרקע

חייב"הוא"עוסק",להגדרהבהתאם.למענקהזכאי"עוסק"מיהומגדירהממשלהלהחלטת5סעיף•

בגוףהמפורטיםשוניםמסוגיםעוסקיםלמעט,1975-ו"התשל,מוסףערךמסבחוקכהגדרתו"במס

המסשבשנתאובידועסקימלאיהמהווהבמקרקעיןזכותבמכירתשעיסוקומי"וביניהם,ההגדרה

מעלביצועהשמשךמתמשכתעבודהבשל,לפקודהא8סעיףהכנסתובחישובחל2020-ו2019

"שנה

בהגדרתביטוילידיוהבאיםלמענקהזכאותבבסיסהעומדיםיסודתנאיאתקובעלחוק(5)7'ס"•

שעיסוקומי(5"):...אלהכללמעט,מוסףערךמסבחוקכהגדרתובמסחייב-"עוסק":"עוסק"

בחישובחל2020-ו2019המסשבשנותמיאובידועסקימלאיהמהווהבמקרקעיןזכותבמכירת

";שנהעלעולהביצועהשמשךממושכתעבודהבשל,לפקודהא8סעיףהכנסתו



עבודות מתמשכות מעל שנה–החלטות ועדות הערר 

המיסיםרשות'נמ"בעתשתיותרםהגר1070-21ערר•

,למענקהעוררתבקשתאתשדחתהבכךהמשיבהצדקההאםהיאזהעררשבבסיסהשאלה"•

המונחלגדרינכנסתאינהכןועלשנהעלעולהביצועןשמשךעבודותמבצעתשהעוררתמהטעם

.למענקהזכאי"עוסק"

שמשךעבודותמבצעתהעוררתכיהצדדיםביןמחלוקתאיןשכן,פרשניתמשפטיתהיאהשאלה•

בשניםהעוררתמהכנסות33%כיעלההוועדהלבקשתשהוגשומחומרים.שנהעלעולהביצוען

.שנהעלעולהשמשכןמעבודותהתקבלו(מ"למעלדיווחלהתאמהבהתאם)2020-ו2019

חלקרקאםגם,א8סעיףלפילדווחצריךשהיהמיכלעלחלהשההחרגההייתההמשיבהעמדת•
.מתמשכותעבודותהן(מהכנסותיוחלקלכךובהתאם)מעבודותיו



עבודות מתמשכות מעל שנה–החלטות ועדות הערר 

(המשך).המיסיםרשות'נמ"בעתשתיותרםהגר1070-21ערר

התעוררהלאומעולםא8לסעיףבהתאםשניםמזהמדווחתאינהבפועלכיהיאטענההעוררת•

מדווחתשכן,א8סעיףמהוראת"מחמירה"בשיטהמדווחתהיאכי,נטעןכן.המסרשויותעםבעיה

.מהעבודה25%שהשלימהלאחררקולאקבלתהעםהכנסהכלעל

הגדרתלפיהפרשניתתזהוהציגה,פעילותהעלא8סעיףבתחולתהעוררתכפרהההליךבהמשך•

(ג)א8-ו(א)א8בסעיפיםההגדרותכפילותנוכחדיהברורהאינהא8סעיףלפיבדיווחהחייבהעוסק

.משנהכקבלןהעוררתעלחלהסעיףכילהסיקניתןלאכןועל
–לפקודה(א)א8סעיף

פיעלהעבודהאתשמבצעמיבידיבבניןבניהעבודותלרבות,שנהעלעולהביצועהשמשךעבודה-"ממושכתעבודה""

;בעלובידיבניןבנייתולמעטאחראדםשלהזמנתו

.ממכירהוביןמביצועבין,(1)2סעיףלפיהכנסותשהןממושכתמעבודההכנסות-"ממושכתמעבודההכנסות"

–לפקודה(ג)א8סעיף
;שנהעלעולהבנייתומשךואשרבעלושבנהבנין-"בנין"



עבודות מתמשכות מעל שנה–החלטות ועדות הערר 

(המשך).המיסיםרשות'נמ"בעתשתיותרםהגר1070-21ערר

העררועדתהחלטת

שלהכנסותיוגובהבדברודאותחוסרעםהתמודדותהיאההחרגהתכליתכימסקנהלכללהגענו•

משברבשלנגרמהמחזוריםירידתהאםלהסיקמאפשרשלאבאופן,ובכללמסויםבחודשעוסק
.הסיבתיהקשרבבדיקתקושי–הקורונה

עליהדווחאםבין,מתמשכתעבודהשלמקרהבכלמתקיימתלעילהצבענועליהההחרגהתכלית•

המחילהזוהיאמיטביבאופןוההחרגהההחלטהתכליתאתשמגשימההפרשנות,לכן.לאואםובין

.א8סעיףלפיבפועלדיווחשלאמיעלגםההחרגהאת



עבודות מתמשכות מעל שנה–החלטות ועדות הערר 

(המשך)המיסיםרשות'נמ"בעתשתיותרםהגר1070-21ערר

העררועדתהחלטת

איןלפקודהא8סעיףלפיבפועלדיווחשלאמיעלגםלהחילהמצדיקהההחרגהשתכליתאףעל•

המחויבתההכנסהאםגםוזאת,גורףבאופןחלהההחרגהלפיה,המשיבהפרשנותאתלקבלבידינו

.המענקמבקששלהכנסותיולכללביחסמזעריתהייתהא8לפיבדיווח

כיהיאהרמוניבאופןההחרגהותכליתהממשלההחלטתתכליתאתמגשימהשלדעתנוהפרשנות•

ההנחהאתכמערערתזובעובדהיראו,שנהעלעולהשמשכןעבודותביצעמענקמבקשבובמצב

ממשברנבעההמחזוריםירידתכילהראותיהאהמענקמבקשועל,...סיבתיקשרבדברהעובדתית

במקריםההחרגהתכליתאתלהגשיםמאפשרתשהיאבכךהואזופרשנותשליתרונה.הקורונה

.לכךהמתאימיםובמידה



עבודות מתמשכות מעל שנה–החלטות ועדת ערר 

(המשך)המיסיםרשות'נמ"בעתשתיותרםהגר1070-21ערר

העררועדתהחלטת

לעוסקיםהמענקיםחלוקתבדברהתכליתאתמקדמתלסתירההניתנתכחזקהההחרגהראיית"•

אבל,לגופומקרהכללבחוןהצורךאת"חוסכת"חלוטהכחזקההחזקהראיית,אמנם.לכךהזקוקים

שלגורפתשלילההיתרביןהכוללים)החלוטההחזקהשלהמהותייםהחסרונותמפנינסוגזהיתרון

.(מתמשכותעבודותבעדהתקבלומההכנסותקטןחלקרקבומקוםגםהמענק

לקיוםההוכחהנטלאתשמעבירהבכךהמשיבהעלמקלהלסתירההניתנתכחזקהההחרגהראיית•

.(אינטרבילדינגעניין,קלסעניין)המענקמבקשכתפיאלהסיבתיהקשר

כלאתלפרשישכילהציעאולקבועכדיבכךאיןאך,ענייננואתהולמתאמנםזופרשנותכי,יובהר•

".לתכליתהבהתאםלהיבחןצריכההחרגהוכללסתירההניתנותכחזקותעוסקלהגדרתההחרגות



עבודות מתמשכות מעל שנה–החלטות ועדת ערר 

המסיםרשות'נמ"בעסלאמה.ק1071-21ערר

עובדתירקע

בין,בארץמלוןבתיידיעלבעיקרומועסקת,(שיפוצים)הבניהבענףהעוסקתחברההיאהעוררת•

.משנהכקבלןראשייםקבלניםמולאוהיזםמולישירותבהתקשרויותישירבאופן

וכן,מלקוחותיהתשלומיםהופסקו,הקורונהנגיףמהתפשטותוכתוצאה,2020מרץמחודשהחל•

.בהםעבדהשהעוררתפרויקטיםהוקפאו

ובוצעוהקורונהמשברעקבהתארכו,בודדיםחודשיםמספרהואהממוצעביצועםשזמןהפרויקטים•

קשיי,העבודותמזמינישלמזומניםתזרימיקשייבעקבותזאת.שנהשלתקופהבמשךכךבשל

.רביםקבלניםמולנוספותעבודותתיאומישללוגיסטיתומורכבות,מימוןבעיות,גביה

בפרויקטיםהעבודותהופסקו,העבודותממזמיניהתשלומיםהוקפאו2020פברוארמחודשהחל•

.עתידייםפרויקטיםשלחדשותהזמנותנעצרווכןקיימים



עבודות מתמשכות מעל שנה–החלטות ועדת ערר 

.(המשך)המסיםרשות'נמ"בעסלאמה.ק1071-21ערר

ההמשיבעמדת

אםבין,לפקודה'א8'סלפילדווחשמחויבמיכלעלחלהואוכיחובהסעיףהינולפקודה'א8'ס•

.לאואוכןעושההעוסק

למשיבהאיןהכנסתובחישוב"חל"לפקודה'א8'שסלמימפנותהממשלהוהצעתהחוקולשוןמאחר•

.לאואופיועללנהוגאםדעתשיקול

אלא,המחזוריםבירידתלונגרםאשרהנזקאתלשקףיכוללא,מתמשכותעבודותהמבצעקבלן•

.מראששנקבעכפיהפרויקטביצועבעבורהמתקבלהתשלוםבגיןהכנסותבדחייתהיותרלכל

כאמוראלאהעסקאותבמחזוריפגיעהבהכרחאיןשנהעלהעולהבעבודהמדוברשבומקרהבכל•

.הכנסותדחייתהיותרלכל

.החקיקהלמטרתחוטא,הקורונהמשברעקבמחזוריםירידתלונגרמהלאאשרלעוסקמענקיםמתן•



עבודות מתמשכות מעל שנה–החלטות ועדת ערר 

.(המשך)המסיםרשות'נמ"בעסלאמה.ק1071-21ערר

העוררתעמדת

נפרדתהיאעבודהיחידתכלשבובאופן,פרקים-פרקיםמחולקים,עוסקתהיאבהםהפרויקטים•

.ועצמאית

אתלמעשההלכהמייצגתמ"למעהמדווחתההכנסהוכי,הכנסהלמסהזהבאופןמדווחתהיא•
,(העררלתיקהגישהאשר,ESNA-הדוחותמעידיםכךעל)בפועלהעוררתשלוההוצאותההכנסות

.לפקודה'א8'סעליהשחלכמילהחריגהאיןכןועל

,חשמל,אינסטלציה)שונותשיפוציםעבודותבביצועמתאפיינותמבצעתהיאאותןהעבודותסוגי•

.בלבדספוריםחודשיםנמשכותאשר(ב"וכיוצ,טיח,בטון

העבודהמזמיניעללטענתההקשהאשרהקורונהמשברבשל2020בשנתמחזוריםירידתחלה•

ההזמנותופוטנציאל,השוטפתהפעילותהמשךעלהקשהוכן,שביצעהעבודותבעבורלהלשלם

.העתידית



עבודות מתמשכות מעל שנה–החלטות ועדת ערר 

.(המשך)המסיםרשות'נמ"בעסלאמה.ק1071-21ערר
העררקבלת–העררועדתהכרעת

התכליותעמדו80-השנותמתחילתלפקודה54תיקוןבמסגרתלפקודהא8סעיףחקיקתבבסיס•

;הגואההאינפלציהבעקבותההכנסהעלבדיווחיםנוצראשרהעיוותלתקן,ראשית:הבאות

העבודותביצועמשךכאשרהכנסותיהםעלקבלניםשלבדיווחנוצראשרהעיוותאתלתקן,שנית

מס"קרי,בפועלהמסלחישובשניתןככלקרובמסגבייתלאפשר,שלישית;שנהעלעלהשלהם

."אמת

המבצעהקבלןי"עהמבוצעתשהעבודהככלכיללמודניתןהכספיםועדותשלבפרוטוקוליםמעיון•

,לפקודה'א8'סלגדרינכנסבהכרחשאינוהרישנהעלעולהאינה((יזם)בונהמקבלןבמובחן)

.לחוק7'סלפי"עוסק"מהגדרתמוחרגאינוגםוככזה



עבודות מתמשכות מעל שנה–החלטות ועדת ערר 

.(המשך)המסיםרשות'נמ"בעסלאמה.ק1071-21ערר
העררקבלת–העררועדתהכרעת

התכליותעמדו80-השנותמתחילתלפקודה54תיקוןבמסגרתלפקודהא8סעיףחקיקתבבסיס•

;הגואההאינפלציהבעקבותההכנסהעלבדיווחיםנוצראשרהעיוותלתקן,ראשית:הבאות

העבודותביצועמשךכאשרהכנסותיהםעלקבלניםשלבדיווחנוצראשרהעיוותאתלתקן,שנית

מס"קרי,בפועלהמסלחישובשניתןככלקרובמסגבייתלאפשר,שלישית;שנהעלעלהשלהם

."אמת

המבצעהקבלןי"עהמבוצעתשהעבודהככלכיללמודניתןהכספיםועדותשלבפרוטוקוליםמעיון•

,לפקודה'א8'סלגדרינכנסבהכרחשאינוהרישנהעלעולהאינה((יזם)בונהמקבלןבמובחן)

.לחוק7'סלפי"עוסק"מהגדרתמוחרגאינוגםוככזה



עבודות מתמשכות מעל שנה–החלטות ועדת ערר 

.(המשך)המסיםרשות'נמ"בעסלאמה.ק1071-21ערר
העררקבלת–העררועדתהכרעת

אשרתנאיםמספרעללהצביעשניתןהרי,בהרחבהלעילפורטהאשרהחקיקהתכליתמתוך"•

,ראשית:נהשעלהעולה"מבצעקבלן"שלממושכתבעבודהמדוברשאיןלקבועניתן,בהתקיימם

,שנית.נפרדותעבודהיחידותלתתיבפועלוהןחוזיתהןלהפרדהניתנתהקבלןמבצעאשרהעבודה

.אומדניםשיטתפ"עולאבפועלוהוצאותהכנסותבסיסעלהכנסהלמסמדווחהמבצעהקבלן

מוגדרהואהעבודהיחידתתתהיקףקרי,מוגדריםוסוףהתחלהישהעבודהיחידותלתתי,שלישית

עבודהיחידתתתכלבעבורבפועלתמורהמקבלהמבצעהקבלן,רביעית.לפרשנותנתוןואינו

בתנאיםאיןכימובן.שנהעלעולהאינוהעבודהיחידתתתבוצעהשבוהזמןפרק,חמישית.בנפרד

בהלימהלהשתנותעשוייםאלהתנאיםמסויימיםובמקרים,סגורהרשימהלהוותבכדיאלה

".עסקינןבההעבודהלמאפייני



עבודות מתמשכות מעל שנה–החלטות ועדת ערר 

.(המשך)המסיםרשות'נמ"בעסלאמה.ק1071-21ערר
העררקבלת–העררועדתהכרעת

.העוררתעםהצדקזהבנושאכימסקנהלכדיהגענו,הצדדיםטענותאתששקלנולאחר

נפרדותעבודהיחידותלתתיבפועלוהןחוזיתהןלהפרדהניתנתהעוררתמבצעתאשרהעבודה•

."גמר"לשלבעדבשלמותוהפרויקטמביצוע

.אומדניםשיטתפ"עולאבפועלוהוצאותהכנסותבסיסעלהכנסהלמסמדווחתהעוררת•

ניתן.ועוד"1קומהריצוף"כגוןמוגדרותהמבוקשותהעבודותכיהעבודהמהזמנותלהתרשםניתן•

.לפרשנותנתונהואינהמוגדרתהעבודהיחידתתתכיבנקללהתרשם

הסכמיפ"עלראותניתןזאת,בנפרדעבודהיחידתתתכלבעבורבפועלתמורהמקבלתהעוררת•

.העררלתיקהוגשואשרהרבותהחשבוניותפ"עוכןהעוררתשלההעסקה

בהסכמיבנקללראותניתןזאתגם,שנהעלעולהאינוהעבודהיחידתתתבוצעהשבוהזמןפרק•

.העררלתיקוצורפוהעוררתמוציאהאשרבקבלותוכןבחשבוניות,ההעסקה

.בזוזוהשלובותהחקיקהתכליותאתלסתורלדעתנובהישהעוררתעל'א8'סהחלת•



עבודות מתמשכות מעל שנה–החלטות ועדת ערר 

.(המשך)המסיםרשות'נמ"בעסלאמה.ק1071-21ערר

העררועדתהכרעת

54תיקוןבבסיסהעומדתהחקיקהתכליתעםמתיישבתהחוקבבסיסכלכליתהסוציאליתהתכלית"•

בחישובבעייתיותקיימתשבובמקרהכיהמשותפתהיסודבהנחת,לפקודה'א8'סוחקיקתלפקודה

המיוחדההסדריחול,(לשנהמעלהממושכותהכנסותבהם)ריאליבאופןהעוסקשלהמחזורים

לפקודה'א8'סאשרהעוסקיוחרג-ובחוק,ההכנסהעלבדיווחהעיוותאתלתקןהבא'א8'בסהקבוע

".הכנסתועלחל

מעידיםהממשלהלהצעתההסברדבריוכן,הוועדותפרוטוקולי,לחוקההסברבדברימדוקדקעיון"•

מציבור,הבניהבענףהשירותיםנותניכללהחרגתעלהדעתאתנתןלאכללהמחוקקכיכךעל

.למענקזכאיאשרהעוסקים



עבודות מתמשכות מעל שנה–החלטות ועדת ערר 

.(המשך)המסיםרשות'נמ"בעסלאמה.ק1071-21ערר

העררועדתהכרעת

מסייםאשר,השירותנותן,המבצעהקבלןפיהעל,המשיבהשלהפרשניתהעמדהאתלקבלניתןלא•

להמשךעשוילפרקיםמועסקהואבוכולושהפרויקטהגם)ספוריםחודשיםבמשךעבודותיואת

אתמאשרתהמשיבהכאשר,רבותשניםמזהלפקודה'א8'ספ"עשלאמדווח,(שניםמספר

לרשותלהאל.למענקזכאייהיהלא-לדידהלכאורההשגוידיווחועללומעירהאינהואף,דיווחיו

למענקמכליותרנזקקהואשבוברגע,דווקאשלוהמצוקהברגעהעוררעםבחשבוןלבואהמנהלית

.דורנושידעביותרהקשותהתקופותבאחתלשרודלולסייעבאאשר



עבודות מתמשכות מעל שנה–החלטות ועדת ערר 

.(המשך)המסיםרשות'נמ"בעסלאמה.ק1071-21ערר

העררועדתהכרעת

'א8'סשלהתחולהאתלשקולסמכותלהאיןלפיההמשיבהלעמדתבניגודכי,סבורההוועדה"•

לברורלפעולהמשיבהמוסמכת,בחוקלמענקיםהזכאותבחינתבמסגרתהעוסקעללפקודה

.לפקודה'א8'סהוראתעליוחליםאכןהאםלבדוקובכך,ההשגהבשלבהעוסקשלמאפייניו

היאיכולהלפיכך,השניםבמשךהמסלרשויותהעוסקשלהדיווחיםכללעומדיםהמשיבהבפני

משקפיםדיווחיווכי,שנהעלעולהשמשכןעבודותמבצעהעוסקאיןכילהתרשםקלותביתר

.עליוחללאבהכרחלפקודה'א8'סכןועלבפועלוהוצאותיוהכנסותיואתנאמנהלמעשההלכה

הקריטריוניםעלעוניםאינםאשרעוסקיםלהחריגולאהחוקלשוןפ"עלפעולנדרשתכךאםהמשיבה

".למענקהזכאי"עוסק"מהגדרתלעילפורטואשר



הסיבתי  הקשר 

המחזוריםירידתכיהואהמענקלקבלתהזכאותמתנאיאחד-הממשלהלהחלטת(ג)1סעיףלפי•

.הקורונהנגיףהתפשטותשלהכלכליתההשפעהבגללנגרמה

הכלכליתההשפעהבשלקבועותבהוצאותהשתתפותבעדלמענקזכאיעוסק-לחוק(3)8סעיף•
–זהבפרק)זהפרקלהוראותובהתאם9בסעיףכאמורבסכום,החדשהקורונהנגיףהתפשטותשל

במחזוריהירידה(3):...אלהכללגביומתקיימיםאם,(קבועותבהוצאותהשתתפותבעדסיועמענק

;"החדשהקורונהנגיףהתפשטותשלהכלכליתמההשפעהנגרמה(2)בפסקהכאמורהעסקאות

שברירתהיאהדברמשמעות.לסתירההניתנתעובדתיתכהנחההסיבתיהקשראתלראותמקובל•

לערערבהןשישנסיבותאועובדותבהתקייםאך,מתקיימתהסיבתיהקשרדרישתכיהיאהמחדל

עלהסיבתיהקשרשלקיומואתלהוכיחהמענקמבקשעל,סיבתיקשרבדברהעובדתיתההנחהאת

המחזוריםירידתכילהראותהמענקמבקשעלאלהבמקרים,כלומר.נסיבותאועובדותאותןאף

.(1070-21)"אחרותמסיבותולאהקורונהממשברנבעה



עונתייםהקשר הסיבתי ושינויים –החלטות ועדות הערר 

נובעתהמחזוריםירידתהאם)המיסיםרשות'נמ"בעושיפוציםבניין.עב.ע.א1166-21ערר•

.(הקורונהנגיףמהשפעת

הרקע

בעבודותעוסקתואשר,2015בשנתשהוקמהחברההיא,מ"בעושיפוציםבנין.עב.ע.א,העוררת•

.גדוליםומפעליםלקוחותמספרעבורושיפוציםבניה

ירידהישנההעוררתשלההכנסותבמחזוריכיהמשיבההבהירה,להשגהובמענהההחלטהבמסגרת•

הצביעה,בהכנסותלירידהבמקביל.2019אוגוסטמחודשהחל,הקורונהמשברלפניעודעקבית

שהעסיקההעובדיםמספרגםכיוהדגישה,מ"למעהמדווחותבהוצאותירידהעלגםהמשיבה

,2019בסוףעובדים8-לעד,(הטענהלפי)הזכאותבתקופתעובדים13-מ-בהתאמהפחתהעוררת

.2020בתחילתעובדים6-ול

כאשר,והשיפוציםהבניהענףשלהעונתיהאופישליוצאפועלהיאהמחזוריםירידתכיטענההעוררת•

הסתיוובחודשי,והקיץהאביבבעונותממוקדתבענףהחברותשלהפעילותמרבית-החברהלטענת

.מצטמצמתהפעילות,חריגיםמקריםלמעט,והחורף



עונתייםהקשר הסיבתי ושינויים –החלטות ועדות הערר 

(המשך)המיסיםרשות'נמ"בעושיפוציםבניין.עב.ע.א1166-21ערר•

באופןהסיבתיהקשראתלהוכיחמחויבמענקהמבקשעוסקכינקבעלאובחוקהממשלהבהחלטת"•

אתלפשטהממשלהביקשה,הנגיףמהתפשטותשנבעההנרחבתהכלכליתהפגיעהרקעעל.פוזיטיבי

אחרותראיותאומסמכיםלהצגתדרישההמענקמבקשיבפניהעמידהולא,המענקמתןהליכי

הנחתמעיןישכילומרניתן,זהבהקשרבעברשציינוכפי.הסיבתיהקשרשלקיומואתהמוכיחות

שלהמחזוריםירידתלביןהקורונהנגיףשלהכלכליתההשפעהביןקשרשקייםעובדתיתמוצא

קשרשלקיומואתבספקהמעמידיםממצאיםעלמצביעההמסיםשרשותבמקוםאך,העוסק

וביןהמחזוריםירידתביןהקשראתולהבהירההוכחהנטלאתלהריםהעוסקיידרש,סיבתי

מיום)המסיםרשות'נמ"בעהיצירהדלקתחנת1008-21ערר)הקורונהנגיףהתפשטות

("להחלטה16פיסקה,(24.3.2021



עונתייםהקשר הסיבתי ושינויים –החלטות ועדת הערר 

(המשך)המיסיםרשות'נמ"בעושיפוציםבניין.עב.ע.א1166-21ערר•

השוואהתוךמחושבתההכנסותמחזוריירידת,ובחוקהממשלהבהחלטתהקבועותההגדרותפיעל"•

.2019בשנתהזכאותלחודשיהמקביליםהחודשים,היינו-הבסיסתקופתלביןהזכאותתקופתבין

שקדמולחודשיםרציפהבהשוואה,יותרפשוטבאופןהמחזוריםירידתאתלחשבהיהניתן,לכאורה•

.מקריתאינה-הקודמתהשנהלנתוניההכנסותנתוניאתלהשוותישכיוהקביעה,הקורונהלמשבר

שלההשפעותאתלנטרלנועדההבסיסכשנת2019שנתשלהקביעהכינותנתהדעת,פניועל

דומיםחודשיםביןתקופתיתהשוואהכיהיאבהסדרהגלומההיסודהנחת;העונתייםהשינויים

,ברציפותשוניםחודשיםשלהשוואהמאשריותרמדויקתבצורההמחזוריםירידתאתמבטאת

".שישנםככל,העונתייםהמשתניםאתמנטרלזהחישובשכן



עונתייםהקשר הסיבתי ושינויים –החלטות ועדות הערר 

(המשך)המיסיםרשות'נמ"בעושיפוציםבניין.עב.ע.א1166-21ערר

מקוםואין,הסיבתיהקשראתמנתקתהמחזוריםשירידתלומראין,עונתיתבירידהשמדוברמקום•

.חלופיחישובלערוך

בהחלטתשמוגדרכפיהמחזוריםירידתאתולחשב,העונתייםמהשינוייםלהתעלםישאלובמקרים•

.ובחוקהממשלה

עליהשומה,הקורונהמשברפרוץלפניניכרתמחזוריםירידתמזהההמשיבהשבהםבמקריםגם•

.העסקפעילותאתהמאפייןעונתידפוסשליוצאפועלהיאזושירידהלאפשרותהדעתאתלתת

שלהקודמותהשניםלנתוניהשוואהבסיסעלבנקללבחוןניתןעונתיבדפוסמדוברהאםהשאלהאת•

חלהדומהירידהאך,העוררתשלבהכנסותיהמובהקתירידהחלה2019בקיץאם,למשלכך.העסק

.הסיבתיהקשראתמנתקתאינהאשר,עונתיתבירידהשמדוברנותנתהדעת,2018בקיץגם



עונתייםהקשר הסיבתי ושינויים –החלטות ועדות הערר 

(המשך)המיסיםרשות'נמ"בעושיפוציםבניין.עב.ע.א1166-21ערר

:כיהוועדההרכבקבעדבריםשללגופם•

בעסקטבעיתתנודתיותישנהכיטענההעוררת.בהכנסותיהלירידהמספקהסברכלהציגהלאהעוררת"

ביןשחלהדראסטיתירידהשלברורמגמהקווישנו,אחידהאינההתנודתיות,לעילשהובהרכפיואולם

קודםעודירדוהעוררתשלהפעילותהיקפיכייותרמסתברנראה.הזכאותלתקופתהבסיסתקופת

".עונתיהסברזולירידהאיןוכאמור,הקורונהמשברלתקופת

שלנוספתלהשלכה;(26.5.2021ביוםניתן)המסיםרשות'נמ"בעשופאיירכ.ח1094-21עררראו)

ביוםניתן)המסיםרשות'נמ"בעחתונהאולמותניהולל.א1030-21עררראו,עונתייםשינויים

24.3.2021)).



עונתייםהקשר הסיבתי ושינויים –החלטות ועדות הערר 

המיסיםרשות'נמ"בעחתונהאולמותניהולל.א1030-21ערר

העוררתטענות

עיקראשרעונתיעסקהיאכיוטענהמעיליאבכפראירועיםאולםהמפעילהחברההיאהעוררת•

.ספטמברעדמאיבחודשיםמתבצעתפעילותו

כדיבהםאין2020מרץלחודשהקודמיםהחודשיםבשלושתאפסמחזורעלדיווחיהכיטענההעוררת•

וכי2019עד2015בשניםגבוהיםמחזוריםהיושלחברהמאחר,למענקיםזכאותהאתלשלול

.היוםעדפעילותהאתסגרהולאפעילההחברה

החברהלטענתה,המסיםרשותכטענתהקורונהנגיףלהשפעתקודםפעילותההפסיקהלאהחברה•

.פעילותהלהפסיקכוונהכלואיןפעילה

אירועיםהזמנותעשרותמביטולכתוצאה2020יוניבסוףהופסקהאולםשלהשכירותהסכםכינטען•

בכפרפתוחאירועיםלגןהועברההחברהפעילותוכי2020מרץבחודשהקורונהנגיףפרוץעם

.מעיליא



הקשר הסיבתי ושינויים עונתיים–החלטות ועדות הערר 

המיסיםרשות'נמ"בעחתונהאולמותניהולל.א1030-21ערר
נדחההערר–העררועדת

-2019אוקטוברהחודשיםביןדהיינו,הקורונהלמשברשקדמוהחודשיםבחמשתכיחולקאיןבענייננו•

2019נובמברומחודשאפסבשיעורעסקאותמחזוריעלמ"למעדיווחהעוררתהגישה,2020פברואר

.אפסבשיעורתשומותעלדיווחהאף

הזכאותבתקופתבמחזוריםהירידהביןסיבתיקשרשלקיומויסודותאתמערערזהאובייקטיבינתון•

.הקורונהנגיףהתפשטותשלהכלכליתההשפעהלבין

וכי"עונתיעסק"אינההעוררתכיכךעלמצביעים2018-2019לשניםהעוררתשלהשנתייםדיווחיה•

יותרנמוכותבהכנסותמדובראםאף,אלהבשניםהמקביליםבחודשיםהכנסותעלדיווחההיא

.הקיץבחודשישדווחומההכנסות

עסקאותיהבמחזוריהירידה,קודמותבשניםהמקבילותבתקופותהכנסותהיושלעוררתמאחר•

שקדמוהחודשיםבחמשתעסקאותכללהיולאבולמצבעד,הקורונהלמשברשקדמהבתקופה

הכלכליתההשפעהלביןהזכאותבתקופתבהכנסותהירידהביןיהסיבתהקשראתמנתקת,למשבר

.הקורונהנגיףשל



הקשר הסיבתי ושינויים עונתיים–החלטות ועדות הערר 

המיסיםרשות'נמ"בעחתונהאולמותניהולל.א1030-21ערר
נדחההערר–העררועדת

למרץשקדמוהחודשיםבשלושתאפסעסקאותמחזורשדיווחעסקכיהמסיםרשותלטענתבאשר•

עלידווחועוסקיםבהםמקריםייתכנוכיהוועדהסבורה,למענקמהזכאותקטגוריתמוחרג2020

כעוסקיםבהםלראותהצדקהתהאעדייןו,לקורונהשקדמוהחודשיםבשלושתאפסעסקאות

בחודשיפעיליםאינםמטבעםאשר"עונתייםעסקים"אותםהיתרבין,הקורונהמשברבשלשנפגעו

.הקורונהממשברכתוצאההזכאותבתקופותכלכליתפגיעהספגוועדיין,לקורונהקדמואשרהחורף

,"עונתיעסק"להגדרתעונהאינההעוררתכיקבעהשהוועדהמאחר,מקוםמכל.ונסיבותיומקרהכל

.זובנקודההדיוןאתלהרחיבצורךראינולא

...:אלהכללמעט,מוסףערךמסבחוקכהגדרתובמסחייב-"עוסק"–לסתירהניתנתחזקה-חשיבות

;אפסבשיעורעסקאותמחזורעל2020מרסחודששלפניהחודשיםשלושתלגבישדיווחעוסק(9)



מ"המצאת נתונים שונים מהדיווחים למע-החלטות ועדות ערר

הצגת נתונים שונים לפי הנהלת )רשות המסים ' נמ "תולי בית הדואר ירושליים בע1006-21ערר •

(מ"החשבונות להבדיל מהדוחות למע

העוררת טענה . הערר נטען כי המחלוקת בין הצדדים היא לגבי אופן חישוב הירידה בהכנסותבכתב •

מ  "לפי הדיווחים למע)מ "שאין מקום לחשב את הירידה במחזורים בהתאם לנתוני הדיווח למע

י נתוני הנהלת "אלא יש לחשב את הירידה במחזורים עפ, (78.5%הירידה במחזורים היא בשיעור 

הצוברת , היא מנהלת מערך הכנסות באמצעות תוכנת פריוריטי, לדבריה. החשבונות של העוררת

וזאת אל מול חשבוניות מס המונפקות ללקוח בתום תקופת  , את חיובי הלקוחות ברמה יומית

."מ"ועל בסיסה נערכים הדיווחים למע, האירוח

ויהפוך את הבדיקה  , טענה כי החישוב המוצע על ידי העוררת מנוגד לתכלית החקיקההמשיבה •

נוסחת החישוב שנקבעה בחוק מבוססת על  . מורכבת ובעל השלכת רוחב עצומה, לבדיקה פרטנית

במציאות של צורך לטפל במהירות  , מ וזאת מטעמים של פשטות ויעילות"הדיווחים למע

המשיבה טענה כי המנגנון שנקבע בהחלטת הממשלה .בעשרות אלפי בקשות וליתן מענה בהיר

."מבטא את רצון המחוקק להימנע מהצורך לבדוק את נתוניהם הספציפיים של כל עוסק ועוסק



מ"המצאת נתונים שונים מהדיווחים למע-החלטות ועדות ערר

(המשך)רשות המסים ' נמ "תולי בית הדואר ירושליים בע1006-21ערר •

קבעו שהבסיס לחישוב המענק  , כמו גם חוק התכנית לסיוע כלכלי, 152-ו5015החלטות מספר "•

.  ומהם נגזר המענק בהתאם לנוסחה שנקבעה, הוא דיווחי העוסק למס ערך מוסף

ואת  " מחזור עסקאות בתקופת בסיס"העומדת בבסיס ערר זה היא כיצד יש לקבוע את אותו השאלה •

לפיו מחושב הפרש המחזורים לצורך קביעת זכאות העוסק , "מחזור העסקאות בתקופת המענק"

או שמא על פי מועד , כפי שטוענת העוררת, האם הוא נקבע על פי נתוני הנהלת החשבונות. למענק

.כפי שטוענת המשיבה, מ"הדיווח למע

כפי  , ולהחילה על מידותיו הספציפיות של העוסק, אנו סבורים שאין לקבל שיטת חישוב אחרת"•

הפרשנות אותה מציעה העוררת אינה מתיישבת עם לשון הוראות החלטת  . שטוענת העוררת

ההגדרות שנקבעו בהחלטת  . הרלוונטיות לתקופת הזכאות למענק נושא הערר דנן, הממשלה

העוררת  . עוגנו בהמשך בחקיקה וחלות על תקופות הזכאות הנוספות, הממשלה בהקשר זה

"למעשה מבקשת מהוועדה להתעלם מלשון מפורשת זו של החוק והחלטת הממשלה



ירידת מחזורים על רקע השכרת נכסים-החלטות ועדות ערר

המסיםרשות ' נמ "מ בע"תחנת דלק היצירה בע1008-21ערר •

הרקע

מכוח , 2020אפריל -בקשה למענק בגין תקופת הזכאות מרץהמסיםהעוררת הגישה לרשות •

.  החלטת הממשלה

ומההחלטה עולה כי המענק , הודיעה המשיבה לעוררת על זכאות חלקית למענק29.7.2020ביום •

למי שעוסק במסחר סיטונאי או קמעונאי  חושב על יסוד מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות שנקבע 

.0.075מקדם בשיעור של -בדלק

וכי כל עיסוקה , והבהירה כי היא אינה עוסקת במסחר בדלק, על החלטה זו הגישה העוררת השגה•

ביקשה העוררת לחשב את המענק לפי מקדם  , לפיכך. הוא השכרת נכס מקרקעין שבבעלותה

כפי שמורה החלטת  , (מזה שקיבלה4מענק גבוה פי )0.3השתתפות בהוצאות קבועות בשיעור של 

.  שאינן עוסקות במסחר בדלק, "רגילות"הממשלה לגבי חברות 



ירידת מחזורים על רקע השכרת נכסים-החלטות ועדות ערר

(המשך)המסיםרשות ' נמ "מ בע"תחנת דלק היצירה בע1008-21ערר •

הרקע

כיוון  , כלל לא זכאית למענקהודיעה המשיבה כי העוררת , 4.1.2021מיום , בהחלטה בהשגה•

.  שהחליטה לוותר על דמי השכירות

עומדות לרשות המשכיר תרופות בדין לקיום , במקרה של אי תשלום דמי שכירותהמשיבה ציינה כי •

.  החוזה ולקבלת דמי השכירות מהשוכר

,  "סוכם בין הצדדים כי השכירות לחודשיים אלו לא תשולם"בהחלטה צוטט מייל ממייצג החברה ולפיו •

. ומכך נלמד כי מדובר בהחלטה עסקית שהתקבלה על ידי החברה

.עוד צוין באופן כללי כי הסיכון שהשוכר לא ישלם את דמי השכירות הוא סיכון מסיכוני העסק•

יש לראות את ההחלטה לוותר על דמי השכירות כהחלטה  -בהינתן התרופות הקיימות בדין •

.שמנתקת את הקשר הסיבתי



ירידת מחזורים על רקע השכרת נכסים-החלטות ועדות ערר

(המשך)המסיםרשות ' נמ "מ בע"תחנת דלק היצירה בע1008-21ערר •

החלטת הועדה

יש לבחון את העניין מנקודת  , לעמדתנו. איננו רואים לנכון לקבל את עמדת המשיבה בהקשר זה•

השאלה המתבקשת היא לא אם יש לבעל הנכס זכות  , לטעמנו. מבט עסקית ולא מבחינה משפטית

אילוץ  , מנקודת מבטו של בעל הנכס, אלא האם ויתור על דמי שכירות מהווה, משפטית מול השוכר

.עסקי

בהתאם ליחסי  , הכדאיות העסקית של ויתור על דמי שכירות עשויה להשתנות ממקרה למקרה•

השאלה איזו גישה לנקוט בסיטואציה נתונה היא כאמור שאלה עסקית  . הכוחות שבין הצדדים

ניתן לסמוך על כך שבעלי העסקים יפעלו באופן מיטבי  , בנסיבות של מצוקה. שנגזרת מניהול סיכונים

חזקה עליו כי , במקרה שבו עסק ויתר על דמי השכירות בנכס. על מנת לצמצם את הנזק שנגרם להם

.  הוא עשה זאת רק אם מדובר מבחינתו באילוץ עסקי

(.נטל מוגבר)עסקה בין צדדים קשורים -לגופם של דברים הערר נדחה  •



עסק הפסדי–החלטות ועדות הערר 

המיסיםרשות'נמ"בעישראלקומפני.אגראייזנברגאייסיאייאי1031-21ערר
–הרקע

ביןהיחסעומדשבבסיסהנוסחהפיעלנקבעקבועותבהוצאותההשתתפותמקדם,רגילבאופן•

בשיעורההוצאותעלעולותהעסקשהכנסותככל.2019בשנתמ"למעשדווחוכפי,להכנסותההוצאות

ההכנסותשבו,הפסדיבעסקואולם,קבועותבהוצאותההשתתפותמקדםבהתאםגדל,יותרגבוה

יהיההמקדםכיהממשלההחלטתקבעהאלוובמקרים,שליליהואהמתקבלהיחס,מההוצאותנמוכות

.לאפסשווה

שנקבעההנוסחה.הפסדילעסקמענקלתתמקוםישהאםהשאלהעלנסובבתיקשהתקייםהדיון•

שיעורמקדםיחושבהפסדילעסק,המקריםשברובלכךמובילה,ובחוקהממשלהבהחלטת

למעט,זאת.אפסבשיעורמקדםהיאהמעשיתמשמעותואשר,שליליקבועותבהוצאותהשתתפות

קבועהואהמקדםשבהם,ח"שמיליון1.5עלעולהאינו2019בשנתשלהםההכנסותשמחזורעסקים

.הנוסחהלפימחושבואינו



עסק הפסדי–החלטות ועדות הערר 

(המשך)המיסיםרשות'נמ"בעישראלקומפני.אגראייזנברגאייסיאייאי1031-21ערר•

העררועדתהחלטת

מרכיבלביןוהחוקהממשלההחלטתמכוחהניתןהמענקביןביחסמסוימתעמימותקיימת,ככלל"•

השתתפותבעדלעסקיםסיועמענק"היאהממשלהלהחלטתשניתנההכותרת.הקבועותההוצאות

כונההמענקבנוסחתהמקדםרכיבוגם,"הקורונהנגיףשלהכלכליתההשפעהבשלקבועותבהוצאות

."קבועותבהוצאותהשתתפותמקדם"

אתהתנולאואף,הקבועותההוצאותלבחינתאופרטיבימנגנוןכלקבעולאוהחוקהממשלההחלטת•

.בעסקמתקיימותשהןכךעלאוהקבועותההוצאותגובהעלהעסקמצדבהצהרההמענקקבלת

אינה,קבועותבהוצאותההשתתפותמקדםלקביעתובחוקהממשלהבהחלטתשנקבעההנוסחהגם•

;בפועלהקבועותההוצאותאתביטוילידיהמביאמשתנהכוללת



עסק הפסדי–החלטות ועדות הערר 

(המשך).המיסיםרשות'נמ"בעישראלקומפני.אגראייזנברגאייסיאייאי1031-21ערר•

הנוסחה.רווחיעסקממנהשנפגעמידהבאותההקורונהממשברלהיפגעהיהיכולהפסדיעסק•

ששיעוריככלהעסקשלמצבואתמיטיבההיאולפיכך,ההכנסותלביןהתשומותביןהיחסעלמבוססת

לכךאיןכיהערנו.שליליהואשלוהרווחששיעורלעסקהמענקאת"מאפסת"ו,יותרגבוהיםשלוהרווח

לקבוע,בסמכותהאלהבמקריםלהשתמשתשקולהמשיבהכיוביקשנו,המענקתכליתמבחינתהיגיון

".נעשהאכןוכך-הקבועותההוצאותבסיסעלהמענקאת

.ח"ש3536.5שלסכוםלעוררתתשלםשהמשיבהכך,חלקיבאופןהערראתלקבלהחלטנו,לפיכך•

.להוצאותצואין,הענייןבנסיבות



חשיבות הפן  -החלטות ועדת ערר

הפרוצדורלי



דחייה על הסף-החלטות ועדת ערר

רשות המיסים' נמאיר סלם 1357-21ערר 

עולה הרושם כי נושא הערר הוא בקשה למענק  , לכתב הערר23כמו גם מסעיף , מכותרת כתב הערר•

המוענק בהתאם לחוק להגדלת שיעור  , סיוע לעצמאי או לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים

כפי שתוקן  ,2007-ח"התשס, (מענק עבודה)ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים 

. על רקע משבר הקורונה2020במהלך שנת 

27/06/2021בהחלטה ביום . לא קמה לוועדה הסמכות לדון בערר זהעל פני הדברים , בנסיבות אלה•
להסביר את טעמיו וינמק מה מקור סמכות  –התבקש העורר לעדכן האם הוא עומד על עררו ואם כן 

.04/07/2021הוועדה לדון בערר וזאת עד ליום 

לתקנות  ( 1()7)לפיכך ובהתאם לסמכותנו לפי תקנה . לא הוגשה כל הודעה בתיק, נכון למועד זה•

,  (סדרי הדין והמינהל בוועדת הערר( )הוראת שעה( )נגיף הקורונה החדש)התכנית לסיוע כלכלי 

.אנו מורים על מחיקת הערר ללא צו להוצאות2020-א"התשפ



איחור בהגשת כתבי ערר-החלטות ועדת ערר

רשות המיסים' נמ "סלטי מערכות חשמל בע1144-21ערר 

בקשות להארכת מועד להגשת ערר ביחס להחלטות המשיבה 04/12/2021העוררת הגישה ביום •

21-1144וזאת במסגרת תיקי ערר 2020יוני -אפריל ומאי-בעניין בקשות מענקים לתקופות זכאות מרץ

.  21-1145-ו

כך שעל העוררת היה  , הארכת המועד ניתנה כמבוקש ולאחר מכן ניתנו שתי הארכות מועד נוספות•

.  13/06/2021להגיש את כתבי הערר עד ליום 

.  כתבי הערר לא הוגשו במועד, על אף הארכות המועד•

במסגרת  ביחס לתקופות הזכאות האמורות הוגשו שני כתבי ערר 24/06/2021ביום , בהמשך לכך•

.1373-21ו -1374-21שמספרם תיקי ערר חדשים 

ובו ביום ניתנה החלטת ראשת בית הדין , הוגשה בקשה להארכת מועד28/06/2021ביום , כמו כן•

.  12/07/2021כך שהמועד להגשת העררים הוא ביום , ימים14-להארכת מועד ב



איחור בהגשת כתבי ערר-החלטות ועדת ערר

(המשך)רשות המיסים ' נמ "סלטי מערכות חשמל בע1144-21ערר •

מתייחסים לתקופות הזכאות אליהן מתייחסים  21-1374-ו21-1373בהן עררים , בנסיבות אלה•

וזאת  21-1145-ו21-1144' מסהרינו מורים על מחיקת עררים ,21-1145-ו21-1144עררים 

(  הוראת שעה( )נגיף הקרונה החדש)לתקנות התכנית לסיוע כלכלי ( 1)7בהתאם לסמכותנו לפי תקנה 

.2020-א "התשפ, (סדרי הדין והמינהל בוועדת הערר)



אי המצאת מסמכים-החלטות ועדת ערר

רשות המיסם' נעזר גנץ -אירני1123-21ערר 

.   9.5.2021והמשיבה הגישה כתב תשובה ביום 25.3.2021בערר שבנדון הוגש כתב ערר ביום •

ניתנה לעוררת הזדמנות להשלים את טיעוניה ולהגיב לאמור  , לאחר הבהרה נוספת מטעם המשיבה

.  והיא מסרה בתגובה התייחסות קצרה באשר לזכאותה לפי המסלול המאוחר, בכתב התשובה

הכוללת מידע לגבי הפרויקטים העיקריים  למסור הודעה משלימה ועדת הערר ביקשה מהעוררת •

והסכומים שהיא  , אבני הדרך לביצוע הפרויקט, לרבות זהות הלקוח,2020-ו2019שבוצעו בשנת 

התבקשה העוררת , כמו כן. בצירוף הסכמי ההתקשרות והחשבוניות שהופקו ללקוחות, זכאית להם

וניתנה רשות לעוררת  , להבהיר אילו פרויקטים הופסקו או נפגעו כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה

.  לצרף מסמכים להוכחת טענותיה



אי המצאת מסמכים-החלטות ועדת ערר

(המשך)רשות המיסם ' נעזר גנץ -אירני1123-21ערר •

ולא הגישה הודעה או בקשה להארכת  02/06/2021העוררת התבקשה למסור את הודעתה עד יום •

הובהר לעוררת כי אם לא תמסור תגובה עד יום  ,08/06/2021מיום , בהחלטה נוספת. מועד

.  יראו אותה כאילו ביקשה לחזור בה מן הערר על כל המשתמע מכך, 13/06/2021

כ העוררת על מנת לוודא  "יצרה מזכירות בית הדין קשר טלפוני עם ב, בחלוף המועדים השונים•

.  שהחלטות ועדת הערר התקבלו אצלה ושהיא ערה להשלכותיהם

הובהר כי העוררת אכן  , לאחר שנוצר קשר טלפוני גם עם מנהל העוררת,22/06/2021ביום •

.  מסכימה למחוק את הערר



:צוות המשרד עומד לשירותכם

0722-405100

054-2651516

office@ampeli-tax.co.il

meori@ampeli-tax.co.il

www.ampeli-tax.co.il

17קומה , מגדל ספיר

רמת גן, 40תובל ' רח

!תודה על ההקשבה

?שאלות

mailto:office@ampeli-tax.co.il
mailto:meori@ampeli-tax.co.il
http://www.ampeli-tax.co.il/

