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 לכבוד

 לקוחות המשרד

 א.ג.נ.,

 כלכלית עם נגיף הקורונהעדכונים בנושא ההתמודדות הבנושא:  3חוזר מס'  הנדון:

אשר ניתן לעיין בהם  בנושא: התמודדות כלכלית עם נגיף הקורונה של משרדנו  2-ו 1ים מס' בהמשך לחוזר

 להלן עדכונים וסוגיות נוספים: , באתר משרדנו

 עדכונים לעניין תביעת דמי אבטלה-הנחיות ביטוח לאומי .1

המוסד מאחר ו באתר לשכת התעסוקהקודם כל כל עובד המעוניין לתבוע דמי אבטלה, חייב להירשם  .א

 כל מי לשלם דמי אבטלה למובטלים, רק לאחר קבלת אישור משירות התעסוקה.לביטוח לאומי רשאי 

, יהיה זכאי לדמי אבטלה 26.3.2020פי ההוראות באתר עד ליום  לעשיירשם באתר לשכת התעסוקה 

 .28מצורפת טבלה לדוגמא עם סכום דמי אבטלה לעובדים מגיל  .15.3.2020מיום 

 

 אחוז מהשכר דמי אבטלה לחודש דמי אבטלה ליום שכר חודשי )ברוטו(

 80% ש"ח  2,400 ש"ח 96 ש"ח 3,000

 80% ש"ח  3,200 ש"ח  128 ש"ח  4,000

 76% ש"ח 3,820 ש"ח 152.8 ש"ח 5,000

 72% ש"ח 4,320 ש"ח 172.8 ש"ח 6,000

 69% ש"ח 4,800 ש"ח 192 ש"ח 7,000

 66% ש"ח 5,250 ש"ח 210 ש"ח 8,000

 63% ש"ח 5,670 ש"ח 226.8 ש"ח 9,000

 60% ש"ח 5,970 ש"ח 238.8 ש"ח 10,000

 57% ש"ח 6,270 ש"ח 250.8 ש"ח 11,000

 55% ש"ח 6,570 ש"ח 262.8 ש"ח 12,000

 53% ש"ח 6,870 ש"ח 274.8 ש"ח 13,000

 51% ש"ח 7,170 ש"ח 286.8 ש"ח 14,000

 50% ש"ח 7,470 ש"ח 298.8 ש"ח 15,000

 49% ש"ח 7,770 ש"ח 310.8 ש"ח 16,000

 47% ש"ח 8,070 ש"ח 322.8 ש"ח 17,000

 47% ש"ח 8,370 ש"ח 334.8 ש"ח 18,000

 46% ש"ח 8,670 ש"ח 346.8 ש"ח 19,000

 45% ש"ח 8,970 ש"ח 358.8 ש"ח 20,000

 42% ש"ח 10,551 ש"ח 422.04 ש"ח 25,275
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באופן עקרוני עצמאים ושכירים בעלי שליטה אינם זכאים לקבלת קצבת אבטלה, אולם כתוצאה ממשבר  .ב

המוסד לביטוח לאומי פרסם הנחיות לקבלת דמי אבטלה לעצמאים בתחומים הספציפיים הקורונה 

 הבאים: אמנים, מורי דרך, מרצים, מדריכים ומורים. 

להירשם בלשכת שירות התעסוקה ולאחר מכן  על עצמאים שעיסוקם בתחומים הספציפיים הנ"ל

 להגיש תביעה לדמי אבטלה במוסד לביטוח לאומי.

בכל שאלה ו/או הבהרה נוספים ככל  הקטנים,  הפרילנסרים ובעלי העסקיםכם, משרדנו עומד לרשות

  ניתן ליצור עמנו קשר במייל ו/או בטלפון ואנו ניתן מענה לכל פניה. .  אבנוש יםשנדרש

 אישור תקנות לשעת חירום .2

 אושרו תקנות לשעת חירום. במסגרת תקנות אלה נקבע כי: 20/03/2020ביום 

מהעובדים  30%עובדים יש היתר להעסיק  10העבודה בכלל המגזר העסקי תימשך כאשר במקומות מעל  .א

 מטר מהעובד. 2עובדים ניתן להעסיק את כל העובדים, תוך הקפדה על מרחק של  10ובמקומות של עד 

 תתאפשר עבודה מהבית. .ב

 מהעובדים הם גופי הבריאות, הרווחה והביטחון. 30%-שקיבלו היתר להעסיק יותר מהגופים  .ג

רואי חשבון שעוסקים בייצוג נישומים מול רשות המיסים נחשבים כבעלי מקצוע חיוני ויכולים להמשיך  .ד

 לעבוד גם במידה ויוחמרו ההגבלות הקיימות.

 מענק מיוחד לעצמאים .3

 300,000בעלי מחזור הכנסות שנתי של עד  לעצמאים בעלי עסקים קטניםבכוונת המדינה לתת מענק מיוחד 

סכום המענק (.2018למשק בית משותף ) לפי נתוני שנת ₪  200,000או ₪  150,000והכנסה חייבת של עד ₪ 

נציין כי הקריטריונים לפי הנמוך מבניהם., ש"ח או עד מחצית ההכנסה החייבת לחודש  6,000יהיה בגובה של 

טרם פורסמו באופן רשמי וסופי. כמו כן, על פי פרסומי משרד האוצר נראה כי בכוונת המדינה חיות הנ"ל ההנו

 להודיע על הקלות נוספות ומשמעותיות יותר לעצמאים ובעלי עסקים קטנים אשר יפורסמו בימים הקרובים.

 ול מימון הון חוזרמסל -מסלול מיוחד להלוואות בערבות מדינה לצורך סיוע בהתמודדות עם הקורונה .4

המיועדות למימון הון חוזר לעסקים שיציגו קשר בין הקשיים להלן הקריטריונים והתנאים להלוואות 

 :התזרימיים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות נגיף הקורונה

 מהמחזור השנתי האחרון , כגבוה מבניהם. 8%ש"ח או  500,000עד  -סכום ההלוואה •

 ימי עבודה. 9משך הזמן לקבלת הלוואה הינו עד  -מזורזיםזמני טיפול  •

 ש"ח. 250פטור מתשלום אגרת בדיקה כלכלית ע"ס  •

 מגובה ההלוואה. 10%בטחונות בשיעור של עד  •

 שנים בהחזרי ההלוואה. 5פריסה של עד  •

 אפשרות לדחות את החזרי ההלוואה )"גרייס"( לתקופה של חצי שנה ממועד העמדת ההלוואה. •

 .85%דינה מוגדלת בשיעור של ערבות מ •

, תחזית רווח והפסד ותזרים מזומנים לצורך שאלון לבקשת הלוואה , בין היתר,בעת הגשת הבקשה יש להגיש

מיליון ש"ח ועל כך שאין  100בחינת צרכי האשראי , תצהיר על מחזור מכירות של החברה שאינו עולה על 

 .דעת רו"ח על תצהיר החברה לחברה חובות לרשויות המס שאינם מוסדרים וחוות

 אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ו/או סיוע נדרשים בהגשת הבקשות להלוואות ו/או מילוי נתונים כספיים. 
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 בעקבות משבר הקרונהעל ידי רשות המיסים ת מועדים ידחי  .5

 תנו מספר הקלות ודחיות מועדים:יבעקבות משבר הקורונה נ

  27.4.20עד  -עוסק שמדווח דיווח דו חודשי ,26.3.20עד  -עוסק שמדווח דיווח חד חודשי -דיווח למע"מ .א

שמייצגים קיבלו אורכה  2018מועד ההגשה של דוחות שנתיים לשנת המס  -  2018דוחות שנתיים לשנת  .ב

 .30.04.2020, יידחה עד ליום 31.3.2020להגשתם עד ליום 

 מועדי ההגשה של הדוחות נדחו: -  2019דוחות שנתיים לשנת  .ג

 .30.7.2020יוגש עד יום  דוח שנתי מקוון ליחידים  (1

 .30.7.2020יוגש עד  דוח שנתי במס הכנסה לחברות ולמלכ"רים  (2

 . 30.6.2020יוגש עד יום  דוח שנתי במס הכנסה ליחידים שאינם חייבים בדוח מקוון  (3

 .30.4.2020-עד ל 31.3.2020-שתוקפם יפוג במתן ארכה לאישורים  – אישורים על ניכוי מס במקור .ד

ולא  2020עד לתשלום משכורת מאי  מתן ארכה לתוקף האישורים – 2019אישורי תיאומי מס של שנת  .ה
 .13.6.2020-יאוחר מ

תעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת שתוקפם פג בתקופה שמתחילה ביום  .ו

 חודשים 4-באוטומטית לתוקף תעודת הרישום  מתן ארכה גורפת  -30.6.2020ומסתיימת ביום  1.3.2020

 .מיום סיום תוקפה של תעודת הרישום

 

 שעות ביום 14עבודה בשעות נוספות עד  .6

-בעקבות נגיף הקורונה, שר העבודה והרווחה נתן "היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות )הוראת שעה

לפי היתר זה ניתן להעסיק עובדים עד . (Novel Coronavirus 2019 - nCov)התמודדות עם נגיף הקורונה 

 אים הבאים:נתהתקיים השעות ביום ב 14

השעות  מס'שעות עבודה כולל שעות נוספות, ו 67סק לא יעלה על בהם עובד מוע השבועיות מספר השעות .א

 שעות נוספות. 90הנוספות בחודש לא תעלה על 

שעות, כולל  14שעות )כולל שעות נוספות(, ואולם ניתן להעסיק עובד  12לא יעלה על  אורך יום עבודה .ב

 פעמים בחודש. 8-תר מושעות נוספות לא י

או כל עוד צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית  2020במאי  17ליום עד היתר זה יהיה בתוקף 

 יהיה בתוקף, לפי המוקדם שביניהם. 2020 -והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף 

לפיהם אין במידה ומקום העבודה מעסיק עובדים לפי היתר זה, עליו לקחת בחשבון את הנחיות הממשלה 

 בערב ובסופי שבוע, בעת קביעת שעות העסקת העובדים. 20:00תחבורה ציבורית לאחר השעה 

עד לתחילת  דחייה של חודש בתשלום ארנונה עסקיתמשרד הפנים הודיע על  -ארנונה עסקיתדחיית תשלומי  .7

 .חודש מאי

 הקלות רשות החדשנות בדיווחים .8

 :נות החליטה לאפשר מספר הקלות זמניות בדיווחי החברה לרשותבעקבות נגיף הקורונה, הרשות לחדש

יש לדווח על השעות באמצעי  - מהבית ולא מאתר החברה יםעובדאשר הכרה בשעות עבודה של עובדים  .א

 .הדיווח שאושרו ע"י הרשות לחדשנות

 .הקלות באשר לדרישת חתימות על דיווחי נוכחות ומסמכים רשמיים אחרים .ב
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להקלות בקשר לעמידה בתנאי  ה תהיה זכאיתחבר- מאושרתקלות במדידת ביצועי התוכנית הה .ג

במידה ותציג אסמכתאות המראות את , 'ו, שינויים בתקופת הפיתוח וכדהתוכנית, עמידה ביעדים

ביטול הזמנות, פגיעה באספקת  :כגון ההשפעות העסקיות שנגרמו לה כתוצאה מהשפעת נגיף הקורונה

 '.וחומרי גלם וכד

 ותהודעות יחידת רשם העמותות ורשם ההקדש .9

ציבור העמותות על  המקלותבעקבות משבר הקורונה, פרסמה יחידת רשם העמותות ורשם ההקדשות הנחיות 

 :אשר עיקרן להלן והחברות לתועלת הציבור

הרשם יבחן  כאשר ,2020ביולי  31ליום  ידחה בחודש מועד ההגשה -2019לשנת  הגשת דיווחים שנתיים .א

לוחות הזמנים שנקבעו בהסדר הארכות שתואם  את הצורך בארכה נוספת, בהתאם להתפתחויות במשק.

במקרה זה, הצורך בארכה נוספת יבחן  גם, בהתאמה, כאשר עם לשכת רואי החשבון, ידחו בחודש

  בהתאם להתפתחויות במשק.

, במסגרת 2021על ידי עמותות אשר קיבלו אישור ניהול תקין לשנת  2019הגשת דיווחים שנתיים לשנת  .ב

, או עד למועד הארכה 2020ביולי  31ליום ידחה בחודש  מועד ההגשה -ן לשנתיים"מדיניות "ניהול תקי

 קבע עם לשכת רואי החשבון.ייהשלישית, בהתאם להסדר הארכות ש

ועד למועד חזרת המשק להתנהלות  2020במרץ  19יום מ החל-חדשיםהימנעות מהליכי פיקוח וביקורת  .ג

 לתועלת הציבור. בעניין עמותות וחברותשגרתית לא ייפתחו הליכי פיקוח וביקורת חדשים 

עמותות וחברות לתועלת הציבור שנדרשו למסור מידע, הבהרות ומסמכים על  - ארכה למסירת מסמכים .ד

ידי רשם העמותות או רו"ח מטעמו במסגרת ביקורת עומק או ביקורת מעקב זכאיות באופן גורף לארכה 

 יום. 45בת 

 ועד למועד שייקבע. 2020במרץ  19יום מ – אי קיום ביקורת במשרדי עמותות וחברות לתועלת הציבור .ה

ביצוע התוכנית ימשיך. יחד עם זאת, רואי החשבון המלווים  -תכנית לתיקון ליקויים עם גורם מלווה .ו

 הונחו להתחשב בנסיבות המיוחדות שנוצרו עקב משבר הקורונה.

ודעה ההליכים מוקפאים עד להודעה חדשה. יש לשים לב שהה - הליכי מחיקת עמותות שאינן מדווחות .ז

 שנשלחה לעמותות נותרה בתוקף.

ניתן להגיש את  - )שלא באמצעות כרטיס חכם או הזדהות חכמה( הגשת מסמכים באופן שאינו  מזוהה .ח

ק, כאשר לאחר חזרת המשק לשגרה ידרוש הרשם את קבלת המסמכים המסמכים בעותק סרו

יובהר כי  .amutot@justice.gov.il-mokedכתובת המייל להגשת המסמכים הסרוקים:  המקוריים.

זמני הטיפול  ת אתרצקמדי, באופן מזוהה לרשם, מאפשרת את קליטת הנתונים באופן מיהגשת הבקשות 

 נתונים שנקלטו במערכת.מאחזרת את הו

קבלת אישור ניהול תקין, ל עמותות או חל"צ שנדרשו להשלים מסמכים או לתת הבהרות כתנאייודגש כי 

 שלים את מסירת המסמכים או מתן ההבהרות כתנאי להמשך הטיפול בבקשה.נדרשות לה
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ם שבסדר היום וכי אין במידע ובהנחיותינו המפורטות חיונייזה הינה לסייע לכם בנושאים  מטרת חוזר

 בחוזר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ולו גם באופן חלקי.

 

משיך לתת מענה מלא, מהיר ומקצועי לכל לקוחותינו תוך שמירה על כללי הזהירות הנדרשים ממשרדנו פועל ו

משרד הבריאות הישראלי. נקטנו בצעדים המאפשרים לנו להבטיח לכם את השירות האיכותי והזמין  והנחיות

שאתם רגילים לקבל מאתנו, גם אם נאלץ לעבוד מהבית בהתאם להנחיות שיפורסמו לציבור. ניתן לפנות 

 .פניה יתן מענה מלא ומקצועי לכלואנו נ אלינו בכל עת באמצעות הדואר האלקטרוני או טלפונית

 

 ים שכולנו נוכל לחזור לשגרת חיינו בהקדם.אנו מאחלים לכם בריאות טובה ומקוו

 

 https://www.wke.co.ilניתן גם להתעדכן באתר האינטרנט של המשרד 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' 

 רואי חשבון 

https://www.wke.co.il/

