
 
 

 

 2021ביוני   16|    סמחטיבת ה|    ישראל 

 

 

 13.2021חוזר מסים 
על ציוד שנרכש להחלפת נכס  100%פחת מואץ 

  -שניזוק ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי
  2021ערבי בחודש מאי 

 

 

 שלום לכולם, 
 

")  הקובעתהתקופה  ("  2021במאי   21עד יום  2021במאי  10בתקופה שמיום 
  לפי סעיף  . ערבי- התרחשו ברחבי ישראל אירועי אלימות אשר נבעו מהסכסוך היהודי

ותקנות  ") חוק מס רכוש (" 1961-לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א ) 1(ב36
  פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות (תקנות מס רכוש וקרן פיצויים , שהוצאו מכוחו

ניזוקים שנפגעו באירועי האלימות   ,2014-), תשע"הערבי-הנובע מהסכסוך הישראלי  
 .מפוצים על הנזק הישיר שנגרם לנכסיהם באותם האירועים  האמורים 

 
ששימש בעסק   ציוד לפחת מואץ מס הכנסה (תקנות   פורסמו , 2021ביוני   10ביום 

)(הוראת  2021ערבי בחודש מאי - שניזוק ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי
 ").  התקנות("   2021-שעה), התשפ"א 

 



נישום שזכאי לפיצוי בעד נזק שנגרם לגופו של נכס עקב מעשה   כי נקבע בתקנות 
י תקנות מס רכוש, ובלבד שהנזק גרם להפסקת פעילות  פאלימות בתקופה הקובעת ל

שנגרם לו הנזק, יהא רשאי  הנכס  שרכש ציוד חלף  ,  ימים ויותר  7ק לתקופה של בעס 
, ובלבד שסך כל הפחת שיינתן  100%בשיעור של לבקש בעד אותו ציוד פחת מואץ 
 לציוד לא יעלה על מחירו המקורי. 

 
(קרי: מכונות, מיתקנים, רהיטים    רכוש מס לחוק  35 בסעיף כהגדרתו  ציוד -  ""ציוד 

המשמשים או מיועדים לשמש ציוד לעסק, רכב רשום או חייב ברישום על  ורכוש אחר 
ה  יפי פקודת התעבורה, כלי שיט וכלי טיס, בריכות מים המיועדות בעיקרן לשחי

 : אלה שלושת   בו  שהתקיימו ובלבד ומבנים ארעיים)  
  31 ביום  וסיומה 2021 במאי 10 ביום   המתחילה  בתקופה  הוא  רכישתו  יום   )1(

 . 2021 בדצמבר 
 ; רכישתו  מיום חודשים   שישה בתוך  הכנסה בייצור  בישראל  לשמש החל  הוא ) 2(
 ; בישראל  מופעל הוא  )3(
 

 מיליון ₪.  1הסכום הכולל של רכישת הציוד שבגינו נתבע הפחת המואץ לא יעלה על 
 

  של   לרעה ניצול  שאין  לוודא  תפקידם אשר ,  ההטבות  לתחולת  סייגים  מספר  נקבעו 
על כן נקבע, שאם נמכר ציוד לקרוב לאחר שנתבע    .מסוימים נישומים ידי על  ההטבה

בעדו הפחת המואץ, בתוך ארבע שנים מיום רכישתו, המחיר המקורי של הציוד בידי  
רכישה מקרוב, רכישה  הרוכש יהיה אפס. כמו כן, התקנות לא יחולו במקרים הבאים: 

  2ה הוראות חלק הלפקודה, רכישה שחלו עלי  85בלא תמורה, רכישה לפי סעיף 
 לפקודה. 

 

 לחצו כאן - תקנותבלצפייה  
    

 ים נוספים: למידע ופרט
,  Deloitteחטיבת המס,  ,דירקטור, מנהל המחלקה המקצועית   ,רו"ח ועו"ד דני גבאי 

 03-6085532טל': 
 

אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת החוזר אלא להסב  
 את תשומת לבך לאמור בו. 

 © כל הזכויות שמורות. 
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