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תאריך 21 :באפריל 2020
לכבוד
לקוחות המשרד
א.ג.נ,.
הנדון :חוזר מס'  – 9עדכון בנושא ההתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונה
דיווח על חזרה מחל"ת ואפשרות לדחייה נוספת במועדי דיווח ותשלום לרשויות המס
בהמשך לחוזר ים קודמים שפורסמו על ידי משרדנו וניתן לעיין בהם באתר המשרד:
 , https://www.wke.co.il/הרינו להציג לכם עדכון בנושא :אפשרות לדחייה נוספת במועדי דיווח
ותשלום לרשויות המס ודיווח על חזרה מחל"ת לעבודה:
 .1בימים אלה לאחר יישום ההקלות והסרה חלקית של המגבלות  ,עובדים שהיו בחל"ת חוזרים
לשגרת העבודה .מה עלינו לעשות כאשר עובד חוזר מחל"ת לעבודה:
א .דיווח ללשכת התעסוקה
על העובד לדווח ללשכת התעסוקה על הפסקת החל"ת ( או על ביטולו במקרה שתקופת החל"ת
קצרה מ 30-ימים רצופים) ועל חזרתו לעבודה .להלן קישור לאתר לשכת התעסוקה לצורך דיווח
על חזרה לעבודהhttps://www.taasuka.gov.il/he/pages/backtowork.aspx :
ב.

דיווח לביטוח לאומי
על העובד או המעסיק להודיע לביטוח לאומי על סיום החל"ת וחזרה לעבודה ( או על ביטולו)
באופן הבא:
 )1העובד יכול לדווח באתר ביטוח לאומי בדיווח מקוון על הפסקת החל"ת .להלן קישור
לאתר ביטוח לאומי לצורך הדיווח:
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/backtowork.aspx

 )2המעסיק יכול לדווח על הפסקת החל"ת באופן מרוכז החל מיום  , 20.4.20באותו הקובץ
ששימש עד כה לביטול החל"ת .שם הקובץ החדש :ביטול/סיום חל"ת .הקובץ יופץ לתחום
אבטלה.
שידור הקובץ ע"י המע סיק חשוב במיוחד כאשר מס' עובדים חזרו לעבודה.
ניתן לשדר את הקובץ בתוכנת השכר מאתר התשלומים של ביטוח לאומי ובמערכת ייצוג
לקוחות.
ג.

נדגיש כי כל העובד נמצא בחל"ת בשל משבר הקורונה ,הוא אינו נדרש לדווח ללשכת התעסוקה
או לביטוח לאומי על הארכת החל"ת ,תקופת החל"ת מוארכת באופן אוטומטי ודמי האבטלה
ישולמו עד תום תקופת משבר הקורונה או עד חזרת העובד לעבודה ,כמוקדם שביניהם.
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-2 .2מועדי דיווח ותשלומים לרשויות המס -מומלץ לשקול ביצוע של התשלומים במועד האחרון
שפורסם מאחר ומתקיימים הליכים משפטיים אשר ייתכן ויובילו לדחייה נוספת של המועדים.
לנוחיותכם ,להלן המועדים הקובעים שפורסמו נכון להיום:

בגין תקופת דיווח

מועד
הדיווח/תשלום(*)

פרטי הדיווח והתשלום

ינואר-פברואר 2020

27.4.20

מקדמות ביטוח לאומי עצמאים

מרץ 2020

15.5.20

מקדמות מס הכנסה

מרץ 2020

23.4.20

מס ערך מוסף (כולל דיווח מפורט)

מרץ 2020

27.4.20

מס הכנסה ניכויים

מרץ 2020

23.4.20

ביטוח לאומי ניכויים

מרץ 2020

20.4.20

ארנונה לעסקים (**)

מרץ-אפריל 2020

מחצית שנייה של 2020

מס ערך מוסף -עוסקים המדווחים
דיווח דו-חודשי בלבד

(*) המועדים המפורטים לעיל הינם נכון למועד חוזר זה  .ככל שיהיו שינויים או דחיות נוספות,
נעדכן אתכם על כך.
(**) טרם הותקנו תקנות וטרם נקבעו קריטריונים לזכאות.

 .3הרינו להדגיש כי מטרת חוזר זה הינה לסייע לכם בנושאים חיוניים שבסדר היום וכי אין במידע
ובהנחיותינו המפורטות בחוזר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ,ולו גם באופן
חלקי .מומלץ לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ מקצועי בכל סוגיה או בעיה שמתעוררת.
 .4משרדנו פועל וממשיך לתת מענה מלא ,מהיר ומקצועי לכל לקוחותינו תוך שמירה על כללי הזהירות
הנדרשים והנחיות משרד הבריאות הישראלי .נקטנו בצעדים המאפשרים לנו להבטיח לכם את השירות
האיכותי והזמין שאתם רגילים לקבל מאתנו ,גם אם נאלץ לעבוד מהבית בהתאם להנחיות שיפורסמו
לציבור .ניתן לפנות אלינו בכל עת באמצעות הדואר האלקטרוני או טלפונית ואנו ניתן מענה מלא
ומקצועי לכל פניה.
 .5ניתן גם להתעדכן באתר האינטרנט של המשרד . https://www.wke.co.ilאנו מאחלים לכם בריאות
טובה ומקווים שכולנו נוכל לחזור לשגרת חיינו בהקדם.
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