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  עו"ד (רו"ח), כלכלן, מוסמך למינהל עסקים מנחם כהן,  העורך:  

  
  

  תוכן העניינים 

 204-44ב לחוברות  - מפתח עניינים לפי א

  מאמרים 

   לענין ביטוח לאומי   נושאי משרה ובעלי שליטה

    2020לחודש מאי    - ומעלה    67מענק הסתגלות לבני  ,  

   ומענק סיוע לבעלי   פעימה שניהמענק סיוע לעצמאים  
  , 24.4.20-שליטה 

    מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות  -   5015החלטת ממשלה  
) 5015(החלטת ממשלה  קבועות  

 הסיוע על מאפייניהם קימענ ריכוז ,

    11.5.20הוראות מיוחדות לאחר הרחבתן ביום  -דמי אבטלה ,



 

  

   149  ... ................................ ................................   תשובות לשאלות מקצועיות  
  
   149  .............................................................  אמנים  - ביטוח לאומי: צו סיווג מבוטחים  

   152  ..................................................  מענק לעצמאי פעימה שניה ולשכיר בעל שליטה  

  
  
  

  הודעות הרשויות 
  
    הממשלה אישרה הבוקר את תוכנית ראש הממשלה ושר האוצר לסיוע  

  156  ........................  קורונה -מיליארד שקל  8מורחב לעצמאים ועסקים קטנים בסך של  

   הגשת דוחות שנתיים באמצעות מערכת "מייצגים" ומערכת המפ"ל–    

  157  ..............................................................................................  משבר הקורונה 

   (קורונה) 158  ..................  מענק הסיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות יוצא לדרך  

   160  .......................פעימה שלישית  -השתתפות בהוצאות קבועות  -מענק סיוע לעסקים  

  להקלת ההתמודדות של עסקים עם   מהלכים מרכזיים של רשות המסים  

  162  ..........................................................  ההשלכות הכלכליות של התפשטות הנגיף 

  
  
  
  

  תקצירי פסיקה 
  

  ביטוח לאומי
  

  קיזוז הפסדים בחברה משפחתית
  

   אין לקזז הפסדי  -שלמה דהוקי נ' המוסד לביטוח לאומי  10067-10-17עב"ל  

  חברה משפחתית מהכנסת בעל המניות אף אם אלו נגרמו מתשלום דמי ניהול  

  164  ............................................................................................לאותו בעל מניות 
  
  

  מס הכנסה 
  

  מענק הפעימה השלישית   -מענקי מדינה 
  

   עופר מינרב נ' ממשלת ישראל, משרד האוצר ורשות המסים  3011/20בג"ץ–    

  דחיית "עתירה בהולה" להארכת תקופת בדיקת ירידת המחזורים בשל  

  167  ...........................דיווח על בסיס מזומן, משום שטרם מוצתה הפניה לרשות המסים
  



 

  
  מס ערך מוסף 

  
  עסקת אקראי

  

   הפעלת "מבחן הגג" על   –עמיאל לוי נ' מע"מ פתח תקווה  24147-02-17ע"מ  

  168  .......  יבואן בשר כדי להכריע בכיוון עסקה מסחרית לגבי עסקאות בנדל"ן רבות שביצע 
  

  עסקת אקראי
  

   בנייני מגורים ומכירת  2בניית  –נ' מנהל מע"מ עכו    בובליל 30850-07-18ע"מ  

  דירות תוך כדי העברתן במתנה לילדים, מכירתם על ידם והחזרת התמורה   17

 172  ................................................................  לידיו הופכים את זוכה הלוטו ל"עוסק"
  

  מס רכישה 
  

  התחייבות לסיום הבניה בדירת מגורים 
  

  העברה במתנה של מגרש   –לסמן ואח' נ' מיסוי מקרקעין מרכז    59441-10-17  ו"ע  

  לגביו נחתם הסכם קומבינציה לבניית דירות מגורים תחוייב במס רכישה לפי דירה  

  176  ...............................................................................................  ולא לפי מגרש 

  
  
  
  



 

  178  ........ ................................ ................................ ................................   שונות 
  

  עדכוני סכומים 
    179  ........... ................................ ................................ ................................   מס הכנסה פקודת  
    183  . ................................ ................................   2019דוגמאות להפקדות בקופה לקצבה בשנת  
 189  ...... ................................ ................................   (ה)] 23[סעיף  חוק הפיקוח על קופות גמל  
   189  ....... ................................ ................................ ................................   פנסיית חובה לעצמאי  
   189  ....... ................................ ................................ ................................   עידוד להשכרת דירות  
   190  .................... ................................ ................................ ................................ מס מעסיקים  
   190  ..... ................................ ................................ ................................   אזור סחר חופשי אילת  
   190  ............ ................................ ................................   היטל על העסקת עובדים זרים מסויימים  
   190  ............. ................................ ................................ ................................   עבירות מינהליות  
    191  .......... ................................ ................................ ................................ מיסוי מקרקעין חוק  
    192  ........... ................................ ................................ ................................   מס רכישה תקנות  
   193  ................. ................................ ................................ ................................   מס ערך מוסף  
   195  .............................. ................................   פירוט שיעורים של מס שכר ורווח אצל מוסד כספי  
   195  .... ................................ ................................ ................................   עסקאות גופים ציבוריים  
    196  ............................... ................................ ................................   מדד מחירים לצרכן טבלת  
    197  ........................... ................................ ................................   ביטוח לאומי   - עדכוני סכומים  
  

 

  
  

  
  


