
  

  

  בס"ד
  

  לקהל לקוחותינו וידידנו השלום והברכה.
  

  שה סוגי מענקים.ינכון לעכשיו מדובר בחמ .המענקים לעסקיםשל  מצ"ב ריכוז
  

  ם וכמובן שישנם תנאים נוספים.לכל מענק יש את התנאים שלו. בסקירה להלן מובאים התנאים העיקריי
  

  פעמי.-יש לציין כי כל מענק עומד בפני עצמו והוא חד
  

  כמו כן, מצוינים התאריכים להגשת בקשה לכל מענק.
  

נדגיש כי נכון לשעה זו טרם פורסם ברשומות המענק בגין השתתפות בהוצאות קבועות והנתונים המובאים 
   להלן מבוססים על טיוטת הצעת החוק שאושרה ביום שישי בממשלה.

  
  פעימה ראשונה –מענק סיוע לעצמאים 

 .10/6/20ניתן להגישו עד  •
 ש"ח. 6,000 עדמענק  •
 תנאים עיקריים :  •

 ש"ח. 2,000ההכנסה החודשית הממוצעת מעסק היא מעל  -
 פטור קצבאות פטורות וכיוצ"ב)  לרבות שכ"ד למגורים( והפטורהה"הכנסה החייבת" סך  -

 ש"ח. 240,000 –נמוכה מ  2018בשנת 
 .ש"ח 340,000 –של שני בני הזוג נמוכה מ והפטורה ה"הכנסה החייבת" סך  -

 .25%) של לפחות 3-4/2019(לעומת  3-4/2020ירידה במחזור  •
 ראו הרחבה במבזקים הקודמים שנשלחו לגביה. –לגבי פעימה זו  •

  פעימה שניה –מענק סיוע לעצמאים 
 .12/7/20ועד  3/5/20 –החל מה  שהניתן להג •

 תנאי סף
 .2019שנה בשנת  20 בלבד ומלאו לו העוסק מאוגד כעוסק פטור או מורשה •
 העוסק הצהיר על שני הדברים הבאים : •

 .29/2/20העסק היה פעיל ביום  -
לעומת  25% –, תהיה ירידה במחזור העסקאות של כ 3-6/2020בחודשים הוא מעריך ש -

). ככל שיתברר כי לא פחתו המחזורים כאמור, 3-6/2019התקופה המקבילה לה אשתקד (
 יידרש העוסק להחזיר את המענק.

כנסות החייבת והפטורה של העוסק (לרבות שכ"ד למגורים פטור, קצבאות פטורות הסך ה •
(ראה  2019או  2018וכיוצ"ב) ולמעט שבח מקרקעין ורווח הון (להלן : "סך הכנסתו") בשנת 

ליון ש"ח ברוטו לשנה. יובהר כי סך הכנסתו כאמור ימ 1) לא עלה על בסעיף הבאהתייחסות 
 ניכויים ולפני קיזוז הפסדים.בתקנות הינה לאחר 

  הכנסות משותפות של בני הזוג יחולקו באופן שווה ביניהם.
  
  
 

 זה אינו מהווה חוות דעת, סקירת הדין הרלבנטי או ייעוץ מקצועי. מבזקהאמור ב



  

  

, או אם העסק בתנאי שהוגש דוח לשנה זו 2018הזכאות לפיצוי וגובה המענק יקבע על פי נתוני  •
זכאותו והיה הפסד בשנה זו, תיבחן  2018או נפתח בשנת  1/10/2019 –ל  1/1/2019נפתח בין 
 .12/7/2020ובתנאי שיוגש דוח שנתי עד  2019י דוח לפיצוי לפ

לפי האמור בסעיף הקודם) לא פחתה מ  2019(או  2018הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק בשנת  •
 ש"ח לחודש. 714 –

יחושב המחזור שלו לעניין השוואת המחזורים בחודשים  1/3/2019מי שהתחיל את עיסוקו לאחר  •
. מי 4 –, מוכפל ב 29/2/2020מיום תחילת עיסוקו ועד כממוצע המחזור בתקופה  3-6/2020

 אינו זכאי למענק. 1/10/2019שהתחיל את עיסוקו לאחר 

  גובה המענק       
אמור בסעיפים ה(בהתאם למוגדר ו 2019או  2018עוסק שסך הכנסתו בשנת  –גובה המענק  •

 714 –ליון ש"ח, והכנסתו החודשית הממוצעת מעסק לא פחתה מ ימ 1הקודמים) לא עלתה על 
 ש"ח כנמוך. 10,500מהכנסתו מעסק ומשלח יד או  70%ש"ח לחודש, זכאי לקבל מענק בסך 

כאמור  2019(או  2018לעוסק שסך הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק בשנת  –הפחתת הפיצוי  •
ש"ח יופחת המענק כך שבגין כל שקל  83,000ש"ח ועד  40,000הייתה מעל  בסעיפים הקודמים)

 ליון ש"ח העוסק מאבד את זכאותו למענק.ימ 1 –אגורות. מעבר ל  17.3ש"ח יופחתו  40,000מעל 
ללא זכאים לקבל פיצוי, כל אחד בהתאם לתקרת סך ההכנסות האישיות שלו,  –בני זוג עצמאיים  •

 כפי שהיה בפעימה הראשונה. כנסות התא המשפחתיתקרת סך ה

  
  תנאים נוספים

הל את ספריו ו/ או שספריו יולא נ 2018בשנת  לא יקבל מענק עוסק שהיה חייב בניהול ספרים •
 נפסלו.

 .3-6/2020העוסק ידווח למע"מ את הדיווחים לתקופות  •
 .3-6/2020   דרשו לדווח על המחזורים לתקופהי 2020עוסקים פטורים בדיווח למע"מ בגין שנת  •
 לשעבוד ו/או עיקול אלא לשם תשלום מזונות. המענק לא ניתן •
 נתן אפשרות השגה וערעור.ית •

  
   מענק סיוע לשכיר בעל שליטה

 .12/7/20ועד  3/5/20 –החל מה  שהניתן להג •

 תנאי סף
הוגדר כבעל שליטה לעניין תשלומי ביטוח לאומי כשכיר ולכן נמנעה ממנו הזכות לקבלת דמי  •

שיתקבל מהמוסד לביטוח  בהתאם לקובץ בעלי שליטה אבטלה. בעלי השליטה הזכאים יבחנו
לאומי. לכן יש לוודא את הגדרתו של בעל השליטה בתוכנת השכר, אחרת הם לא יופיעו בקובץ 

 שיועבר מהמוסד לביטוח לאומי לרשות המסים ולא יזכו לפיצוי.
 .2019שנה בשנת  20מלאו לו  –גיל בעל השליטה  •
 אנשים לכל היותר. 5בעקיפין, בחברה שבשליטת מחזיק במניות במישרין או  •
סך הכנתה החייבת של החברה כשהיא מוכפלת בשיעור האחזקה בתוספת כלל הכנסותיו של בעל  •

ליון ש"ח בשנת ימ 1אינו עולה על השליטה (לרבות שכר עבודה, הכנסות פטורות, שכר דירה וכו') 
אינן מיגיעה אישית יחולקו באופן שווה . הייתה לבעל השליטה ובת זוגו הכנסות משותפות ש2018

 ביניהם. ככל והינו בעל מניות ביותר מחברה אחת יסוכמו הכנסותיו מכל החברות.
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"אלפא בע"מ". הכנסתה החייבת של החברה ממניות חברת  40% –מחזיק ב  שרגאלדוגמה : 
ש"ח והכנסה  250,000ושכר העבודה ברוטו של שרגא הוא  ש"ח 1,200,000הייתה  2018בשנת 

  ש"ח. 100,000 משכר דירה
  להלן חישוב הכנסת בעל השליטה לעניין התקרה כאמור :

) בתוספת 1,200,000*40%ש"ח (=  480,000הכנסתה החייבת של החברה השייכת לשרגא הינה 
ש"ח,  100,000ר דירה בסך ש"ח, בתוספת הכנסתו משכ 250,000הכנסתו השנתית ממשכורת בסך 

, כך ששרגא עומד ש"ח 830,000יון ש"ח היא ילמ 1 –סה"כ הכנסת בעל השליטה לעניין תקרת ה 
 בתנאים.

ש"ח לחודש ואם  714 –לא פחתה מ  2018הכנסת העבודה הממוצעת של בעל השליטה בשנת  •
), אז ההכנסה לפי התנאים שבסעיף הבא 2019בשנת (או  2018החברה החלה את פעילותה בשנת 

 כשהיא מחולקת במספר החודשים שבהם החברה הייתה פעילה.
בתנאי שהוגש דוח לשנה זו, אולם אם העסק  2018הזכאות לפיצוי וגובה המענק יקבע לפי נתוני  •

לא שולם שכר לבעל המניות, ובשנה זו  2018או נפתח בשנת  1/10/2019 -ל 1/1/2019נפתח בין 
 .12/7/2020ובתנאי שיוגש דוח שנתי עד  2019י דוח תבחן זכאותו לפיצוי לפ

ולגבי , 3-6/2019לעומת התקופה  3-6/2020לפחות בחודשים  25%מחזור החברה ירד בשיעור של  •
השוואת המחזורים  יחושב המחזור שלו לעניין 1/3/2019חברה שהחלה את פעילותה לאחר 

. 4 –, מוכפל ב 29/2/2020כממוצע המחזור בתקופה מיום תחילת עיסוקו ועד  3-6/2020בחודשים 
 בעל השליטה בה אינו זכאי למענק. 1/10/2019חברה שהחלה את עיסוקה לאחר 

 
  גובה המענק

מהכנסתו הממוצעת ממשכורת  70%בעל שליטה שעמד בתנאים כאמור יהיה זכאי למענק בסך  •
 ש"ח כנמוך. 10,500על פי התנאים וההגדרות שצוינו לעיל) או ( 2019או  2018בשנת 

  2019או  2018לבעל שליטה שסך הכנסתו החודשית הממוצעת מעבודה בשנת  –הפחתת הפיצוי  •
ש"ח יופחת המענק  83,000ש"ח ועד  40,000ינו לעיל) הייתה מעל ו(על פי התנאים וההגדרות שצ

ליון ש"ח בעל השליטה ימ 1 –אגורות. מעבר ל  17.3ש"ח יופחתו  40,000ל כך שבגין כל שקל מע
 יאבד את זכאותו למענק.

  ש"ח בגין כל החברות בהן מקבל בעל השליטה שכר. 10,500הפיצוי מוגבל לסך של  •

  
  תנאים נוספים

את  ההליולא נ 2018בניהול ספרים בשנת  תה חייביתשהי בעל שליטה בחברהלא יקבל מענק  •
 נפסלו. הו/ או שספריה ספרי

 .3-6/2020דווח למע"מ את הדיווחים לתקופות ת חברהה •
 המענק לא ניתן לשעבוד ו/או עיקול אלא לשם תשלום מזונות. •
 נתן אפשרות השגה וערעור.ית •

  

  מענק תוספת לעסק קטן (עצמאי)
  .12/7/20ועד  3/5/20 –ניתן להגשה החל מה  •

  התנאים לקבלת המענק
  .2019ש"ח בשנת  18,000מחזור עסקאות מינימלי בגובה  •
 .25%בשיעור של לפחות  3-4/2019לעומת מחזור  3-4/2020ירידה במחזור העסקאות  •
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  גובה הפיצוי

 ש"ח. 700יקבלו מענק חד פעמי בסך  2019ש"ח בשנת  18,000-100,000עסקים בעלי מחזור  •
 ש"ח. 1,875מענק חד פעמי בסך יקבלו  2019ש"ח בשנת  100,001-200,000עסקים בעלי מחזור  •
 ש"ח. 3,025יקבלו מענק חד פעמי בסך  2019ש"ח בשנת  200,001-300,000עסקים בעלי מחזור  •
ייה. לחברות הפיצוי הנ"ל בא לעצמאים הפיצוי הנ"ל בא בתוספת לפיצוי הפעימה הראשונה והשנ •

 בתוספת למענק השליטה בפעימה השנייה.

  
 מענק השתתפות בהוצאות קבועות

 .10/8/20ועד  12/5/20 –ניתן להגשה החל מה  •
הבקשה למענק תוגש בטופס מקוון ותכלול את כל הפרטים הדרושים לבחינת עמידתו של המבקש  •

 בתנאי הזכאות ולתשלום המענק.
ימים ממועד קבלת  45על החלטת רשות המיסים בעניין המענק הנתבע ניתן להגיש השגה בתוך  •

 ההחלטה.

  עיקרי המודל
ש"ח ועד  300,001היה בין  2019בשנת  (יחידים וחברות) שמחזור העסקאות שלהם עסקים •

-3שיעור הירידה במחזור, תוך הכפלת מחזור  ל פיהמענק נקבע בחישוב פשוט ע -ש"ח  1,500,000
 במקדמים קבועים .   4/2019

ועד ש"ח  1,500,001היה בין   2019בשנת  עסקים (יחידים וחברות) שמחזור העסקאות שלהם •
שיעור  על פינוסחה,  כשסכום המענק  נקבע בחישוב  ל פיחישוב המענק ע -ש"ח  20,000,000

הירידה במחזור  ובנוסף, הוא מותנה ביעילות העסק, הרווחיות שלו ושכר העובדים שהוצאו 
 לחל"ת או פוטרו.

  
  תנאי זכאות בסיסיים לפיצוי

הם  כהגדרתו בחוק מע"מ, למעט מכירות  הפיצוי יינתן לעסקים (חברות ויחידים) שמחזור עסקי •
 ליון ש"ח.ימ 20אינו עולה על ") 2019 "מחזור - .  (להלן 2019הוניות, בשנת 

 ש"ח 300,000עולה על  2019 –ב אותיו קשמחזור עס –בנוסף נדרש, לגבי יחידים  •

  ש"ח. 18,000עולה על  2019 –שמחזור עסקאותיה ב  –לגבי חברות                                    
  

 .25%) עולה על  3-4/2019  -ל ביחס  3-4/2020 ( הירידה במחזור העסקאות •
 כתוצאה מהשפעות מגפת הקורונה. –הירידה במחזורים  •
 הניזוק הגיש דוחות למע"מ לתקופות הרלוונטיות. •
 הניזוק ניהל פנקסים כדין. •

  
  קביעת סכום המענק

 ש"ח. 400,000סכום המענק לא יעלה על  •
 .3-4/2020 –תקופת הפיצוי  •
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 ש"ח 1,500,000ש"ח עד  300,001 – 2019 –עוסק (יחיד או חברה) שמחזור עסקאותיו ב  •

 –בשיעור שנקבע כ  3-4/2019סכום המענק מחושב כדלקמן : מכפלת מחזור העסקאות בחודשים 
  , בהתאם לשיעור ירידת המחזור של העסק, כדלקמן :15%עד  3%

  
  שיעור המענק :    המחזור :שיעור ירידת 

      

    )20194-3/לעומת  20204-3/(
לקביעת  4/2019-3(יוכפל במחזור 
  הפיצוי הסופי)

      
  )0.1*30%=3%(= 3%    40%ועד  25%מעל 

      
  )0.2*30%=6%(= 6%    60%ועד  40%מעל 

      
  )0.35*30%=10.5%(= 10.5%    80%ועד  60%מעל 

      
  )0.5*30%=15%(= 15%    80%מעל 

  
. )15%, 10.5%, 6%, 3%נבהיר, כי לשם הפשטות, פרטנו את שיעור המענק מהמחזור שלעיל (

מקדמים שונים (בהתאם לשיעור הירידה במחזור),  על פיבהחלטת הממשלה שיעורים אלו נקבעו 
 .30%המוכפלים ב"מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות" קבוע בשיעור 

 ש"ח 20,000,000ש"ח עד  1,500,001 – 2019 –יו ב עוסק (יחיד או חברה) שמחזור עסקאות •

ב"מקדם ההשתתפות  3-4/2019סכום המענק מחושב כדלקמן: מכפלת מחזור העסקאות בחודשים 
 על פיוכן במקדם נוסף, שנקבע  )30% –ההגדרה בסעיף הבא מוגבל ל  על פיבהוצאות הקבועות" (

  .3-4/2020 –ל  3-4/2019שיעור הירידה במחזורים בין 
  

 הנוסחה שלהלן : על פימחושב  –"מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות"  •

  .30%המקדם לא יעלה על 
                          

מקדם 
ההשתתפות 

בהוצאות 
  הקבועות

                        
הוצאות שכר     =

  +  נחסכות
  

90%  X 
  

תשומות שוטפות   
  2019(למעט ציוד) 

    
-  
  

1  
    2019מחזור     2019מחזור       

                          
 קדם נוסף, הנקבע בהתאם לשיעור הירידה במחזור העסקאות :מ •

    שיעור ירידת המחזור :
מקדם הכפלה נוסף לחישוב 

  המענק
      
      )20194-3/לעומת  20204-3/(

      
  10%    40%ועד  25%מעל 

      
  20%    60%ועד  40%מעל 

      
  35%    80%ועד  60%מעל 

      
  50%    80%מעל 
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 ש"ח. 400,000סכום המענק לא יעלה על  •
, שיעור המענק המשוקלל 30% –כיוון ש"מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות" מוגבל ל  •

 ).15%, 10.5%, 6%, 3%(, הינו השיעורים שנקבעו לעיל 3-4/2019המקסימלי ממחזור 
), היא 0 –במידה ותוצאת חישוב "מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות" היא שלילת (נמוך מ  •

 .0 –תחשב כ 
, סכום נבהיר, כי בהתייחס לנוסחה שנקבעה לקביעת "מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות" •

המענק מותנה ביעילות העסק וברווחיות שלו וכן בשכר העובדים שהוצאו לחל"ת או פוטרו 
בתקופת הפיצוי. ככל שיחס תשומות העסק למחזור נמוך יותר (עסק יעיל) וככל שהעסק נמנע 

), שיעור הפיצוי ביחס לירידת מחזור 30% –וצאת עובדים לחל"ת או מפיטורם (במגבלת ה מה
 נתונה יהיה גבוה יותר.

סכום הוצאות השכר הנחסכות בנוסחת "מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות" מגלם את  •
. הוצאות השכר, שנחסכו לעסק כתוצאה מהוצאת העובדים לחל"ת או פיטורם בתקופת הפיצוי

ממוצע השכר החודשי (חייב בביטוח לאומי) של העובדים שהוצאו לחל"ת /  על פיה מחושב סכום ז
ומוכפל בחלק היחסי של תקופת החל"ת. סכום  1.25 –החודשים הקודמים, מוכפל ב  3 –פוטרו ב 

 לגילום שנתי. 6זה יוכפל פי 
יסים עד ליום שדווח לרשות המ 2019העסקאות לשנת הינו מחזור  – 2019 –מחזור העסקאות ל  •

שנה. כלומר, מוחזר  –, יחושב מחזור שישוקלל ל 2019עסק שהחל פעילותו במהלך . לגבי 1.3.2020
 , יחולק 31.12.2019ת העסק ועד מיום תחילת החודש העוקב לפתיח

מחזור העסקאות  על פי. שותפות ואיחוד עוסקים יחושבו 12 –בחודשי הפעילות ויוכפל ב  •
 המאוחד.

חודשי  על פייחושב מחזור בסיס משוקלל  – 1.3.2019פעילותו לאחר מחזור הבסיס לעסק שהחל  •
  .2 –, מחולק במספר החודשים כאמור ומוכפל ב 29.2.2020הפעילות עד 

 
  משרדנו ישמח לסייע בטיפול בקבלת המענקים הנ"ל.

  
  בגין הטיפול הנ"ל ייגבה תשלום לפי שעות עבודה.
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