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עדכון מס הכנסה  פחת מואץ )הוראת שעה לתקופת הקורונה(
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תקנות מס הכנסה )פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף
הקורונה()הוראת שעה( ,התשפ"א ,2020שהעבירו אליה שר האוצר ישראל כ"ץ ורשות המסים לפיהן
עסקים יוכלו לבקש פחת בשיעור כפול ברכישת ציוד לעסק .זאת ,במטרה לעודד השקעה בציוד חדיש
והקטנת נטל המס של העסקים.
על פי התקנות ,נישום שרכש ציוד ,המשמש במישרין בפעילותו ,והוא זכאי בשלו לניכוי בשל פחת ,רשאי
לבקש בגינו פחת בשיעור כפול מהשיעור הרגיל לו הינו זכאי ,ובלבד שמתקיימים הבאים:
.1

.2
.3

.4

.5

הציוד משמש בייצור הכנסה בידי הנישום ,בפעילותו בישראל ,בכל התקופה החל מיום הפעלתו ועד
תום אותה שנה בגינה נדרש הפחת המואץ )כך לדוגמא אם הציוד נרכש ב  01.09.2020והחל
לשמש בייצור ההכנסה ב  ,01.10.2020וניתן לדרוש בגינו פחת מואץ עד מחצית שנת  ,2022הרי
שנדרש שהנכס ימשיך לשמש בייצור ההכנסה ,לפחות ,עד תום שנת .(2022
הציוד נרכש בתקופה שתחילתה ביום  01/09/2020ועד יום ) 30/06/2021להלן" :התקופה
הקובעת"(;
הציוד החל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך  3חודשים מיום רכישתו או עד ליום 30/06/2021
)לפי המאוחר ביניהם – כך לדוגמא ציוד אשר נרכש ב  01/09/2020נדרש להיות מופעל עד ליום
 30/06/2021לעומת זאת ציוד שנרכש ב –  30/06/2021הפעלתו נדרשת עד לתום תקופה של
שלושה חודשים ממועד זה(.
למרות האמור בס'  3לעיל ,לגבי ציוד מסוג שאינו ניתן להפעלה בתוך  3חודשים מיום רכישתו ,או
ציוד ששימש במפעל תעשייתי – נדרשת הפעלה עד 9לתום תקופה של  9חודשים מיום רכישת
הציוד או עד ליום ) 30/06/2021לפי המאוחר ביניהם(;
לנישום אישור מאת המייצג אודות התקיימות התנאים המזכים בפחת כאמור לעיל.

המונח ציוד מוגדר" :לרבות מכונות ורכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה ,שאינו משאית ,ולמעט
נכס בלתי מוחשי".
כדי למנוע תכנוני מס  ,להם לא התכוון המחוקק ,קובעות התקנות את הבאים:
נישום אשר דרש פחת בשיעור כפול כאמור יידרש לחשב באופן זה את הפחת לגבי כל הנכסים ברי
הפחת שנרכשו בתקופה הקובעת וניתן לדרוש בשלהם פחת לפי תקנות אלו.
נמכר ציוד לקרוב ,בתוך  4שנים ממועד רכישתו ,המחיר המקורי בידי הרוכש )קרי הקרוב( יעמוד
על ) 0אפס(
התקנות אינן חלות על ציוד שנרכש מ"קרוב" ,וכן על ציוד שנרכש ללא תמורה )כדוגמת :מלאי עסקי
שהוצא מהעסק שלא בתמורה הוגנת ,מלאי עסקי שהפך נכס קבוע ,רכישה של נכס שחלו עליה
הוראות חלק ה 2לפקודה )כלומר :שינוי מבנה ומיזוג( וכו'.
בנוסף ,קובעות התקנות ,כי הן אינן חלות ,על נישום שקיבל זכות נפט כהגדרתו בחוק מיסוי רווחים
ממשאבי טבע ולא יחולו על מי שקיבל זכיון או זכיון משנה מהמדינה.
נשמח לעמוד לשרותכם בכל עת!
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