
 

 

 

 

 

  
  
 

  

  

30.4.2020  

 לקוחות וידידים יקרים , 

סיוע ה המפרטות את עקרונותסדרה של תקנות  24/4/2020 -הממשלה פרסמה ב

לחברות, עצמאיים ובעלי שליטה בחברות מעטים, שעסקיהם נפגעו בשל משבר 

עסקים. הבסיס לחישוב של יותר מגוון רחב סיוע ל  התקנות תאפשרנה. הקורונה

וכמו כן בעלי העסקים ,חברות ויחידים , המענק יתבסס על נוסחת חישוב לפיה בעלי 

ואפריל   -מרץיפוצו בהתאם לשיעור הירידה במחזורים העסקיים בחודשים שליטה 

   . 2019אפריל  –מרץ לעומת  2020

  בחוזר זה ריכזנו עבורכם את סוגי המענקים השונים והקריטריונים שיקנו את קבלתם. 

  

 ובינוניים. מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים   .א

 אופן חישוב המענק כולל מספר קריטריונים וביניהם:

המענק יינתן ליחידים, חברות ושותפויות שמחזורן העסקי השנתי הינו  �

 . ₪מיליון  20 -ל ₪ 18,000בין 

 ירידה של בתנאי לעמוד העסקים על למענק זכאי להיות מנת על �

 25% של בשיעור 2020 אפריל – מרץ בחודשים העסקאות במחזור

 . 2019 אפריל – מרץ לחודשים בהשוואה  לפחות

בגין העובדים שכר העבודה יילקח בחשבון סך החיסכון בעלויות  �

 שהוצאו לחל"ת

בשנת  שנתבעו למע"מ יילקח בחשבון סכום התשומות של העסק  �

2019 . 

בגין  מ"למע החברה דיווחה  כי לוודא יש הבקשה למענק הגשת טרם �

  . 2020 אפריל  –החודשים מרץ 

  .למענק זכאי יהיה לא, כחוק ספרים ניהול הפרות יולגב שנקבעו עוסק �

 של ממכירה הנובע מחזור למעט מ"למע שדווחו כפי יהיו המחזורים �

  .קבוע רכוש

  ₪ 400,000סכום המענק המקסימלי הינו עד סך של   �

  

  



 

 

 

 

 

  
  
 

  

  4/2020בגין חודש  –מענק לעצמאים פעימה שנייה   .ב

פעימה שנייה של המענק לעצמאים הכוללת הקלות משמעותיות בקריטריונים 

לזכאות. בניגוד לפעימה הראשונה, במסלול זה זכאים למענק גם עצמאים, אשר החלו 

  ואילך.  2019את פעילותם העסקית מאוקטובר 

בשיעור של  2020יוני –ירידה במחזור העסקי של העסק בחודשים מרץ  �

 ). 2019יוני  –ואה לחודשים מרץ לפחות (ואת בהשו 25%

  ₪ 1,000,000-הנמוכה מ 2018הכנסה חייבת בשנת  �

  ₪ 714-הכנסה חודשית ממוצעת הגבוהה מ �

מההכנסה החודשית החייבת ובסכום  70%המענק יינתן בשיעור של  �

  ₪ 10,500מקסימלי של עד 

       * את הבקשות לקבלת המענק ניתן להגיש באזור האישי של רשות המיסים החל

  . 12/7/2020ועד  3/5/2020 -מ

  

 4/2020בגין חודש  –מענק לשכירים בעלי שליטה   .ג

מענק לשכירים בעלי שליטה, יינתן לשכירים בעלי שליטה אשר אינם זכאים 

לדמי אבטלה. עדיין לא נקבע אופן מימוש המענק , אולם נראה שגם הוא גם 

  יבוצע באמצעות האזור האישי של רשות המיסים. 

ירידה במחזור העסקי של החברה בה השכיר הינו בעל שליטה,  �

לפחות (ואת בהשוואה  25%בשיעור של  2020יוני –בחודשים מרץ 

 ) 2019יוני  –לחודשים מרץ 

בעל השליטה הינו שכיר בחברה (כולל תלוש משכורת), אשר פעילה  �

 ואילך.  2019לפחות מחודש אוקטובר 

ושל החברה בה הוא  2018נת ההכנסה החייבת של בעל השליטה  בש  �

. (בהתאם לחלקו היחסי בבעלות ₪ 1,000,000שכיר נמוכים מסך של  

 של החברה)

 . ₪ 714-ההכנסה החודשית הממוצעת הינה גבוהה מ �

 ובסכום החייבת החודשית מההכנסה 70% של בשיעור יינתן המענק �

   ₪ 10,500 עד של מקסימלי

  

 -זור האישי של רשות המיסים החל מ* את הבקשות לקבלת המענק ניתן להגיש בא

  . 12/7/2020ועד  3/5/2020

  



 

 

 

 

 

  
  
 

  

  

 מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסק זעיר.   .ד

 

הממשלה החליטה על מתן מענק לעצמאים, אשר המחזור העסקי שלהם 

,  אשר ישמש להשתתפות בהוצאות הקבועות 2018לשנת   ₪ 300,000-נמוך מ

  של העסק. 

  קים לעצמאים אשר הוזכרו לעיל וניתן לקבל את שניהם. אין תלות בין המענ

 25% של בשיעור 2020 אפריל– מרץ חודשים של העסקי במחזור ירידה �

  ). 2019 אפריל – מרץ לחודשים בהשוואה ואת( לפחות

 . ₪ 300,000 -ל ₪ 18,000המחזור העסקי השנתי של העצמאי הינו בין  �

ובהתאם למחזור  ₪ 700-3,025המענק יינתן בסכום קבוע שבין  �

 ההכנסות של העסק. 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  
  
 

  

  

  

לעסקים   סיועמחלקת המיסים של משרדנו מעניקה שירותי ליווי ו

 ן היתר:, הכולל ביהגשת הבקשה למענקבתהליך 

  לרשות המיסים.של העסק סיוע בהגשת הבקשה           •

 ייצוג העסק מול רשות המיסים כולל מענה לשאלות הבהרה נשוא הבקשה.          •

  מעקב ובקרה אחר הבקשה.           •

קבלת הפיצוי המקסימלי לעסק על פי הקריטריונים שאיפה לאופטימיזציה ב•    

 של תכנית הסיוע. 

  

  ות למענקים להשתתפות בהוצאות קבועות ניתן להגיש החל את הבקש

  . 12/8/2020ועד  3/5/2020 -מ

במייל:  ילקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לרו"ח שוקי מיניבצק

shuki@rsmisrael.co.il  .  :או  לרו"ח אריה ארצי במייל

Arie_Arzi@rsmisrael.co.il  

    7919104-03או  1179191-03ניתן גם לפנות בטלפון: 

  

  אנו עומדים לרשותכם ולשירותכם בכל עת ובטוחים כי יחד נצלח את המשבר.

  מאחלים לכם בריאות איתנה וחזרה מהירה לשגרה. 

 

 

 בברכה חמה,

RSM  שיף הזנפרץ ושות' רו"ח 

  

  

  


