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 לכבוד

 לקוחות המשרד

 א.ג.נ.,

 

 כלכלית עם נגיף הקורונהעדכונים בנושא ההתמודדות הבנושא:  5חוזר מס'  הנדון:

אשר ניתן לעיין  בנושא: התמודדות כלכלית עם נגיף הקורונה של משרדנו 4-ו 3, 2 1,ים מס' בהמשך לחוזר

 עדכונים נוספים:  הרינו להביא בפניכם, בהם באתר משרדנו

 

 מסלול מימון הון חוזר -מסלול מיוחד להלוואות בערבות מדינה לצורך סיוע בהתמודדות עם הקורונה .1

עם נזקי משבר הקורונה. לסיוע לעסקי קטנים להתמודד ₪ מיליארד  8הקמת קרן הלוואות של  .א

נאים לקבלת הלוואות בערבות המדינה מהקרן  להתמודדות עם הקורונה במשרד ההקלות והת

 :הם הכלכלה

 ע"י הבנקים עד למתן האישור סופי לקבלת ההלוואה. הלוואות גישוריצירת מנגנון של  •

בגוף זמני הטיפול  -לקבלת הלוואה אצל הגוף המתאם בבדיקת הבקשהזמני טיפול קיצור  •

 ימי עסקים. 9עד  ובבנק הנבחרימי עסקים  5יהיו עד  המתאם

 .עבור הבדיקה הכלכלית המשולמת למדינה עמלותפטור מתשלום  •

 . %5בשיעור של עד  בטחונותהעמדת  •

 בכפוף לנתוני הלקוח וההסכמות מול הבנק. שיעור ריבית נמוכה •

 שנים. 5-ולא רק הלוואות ל הלוואות לזמן קצרניתן לקבל גם  •

ממועד העמדת  עד שנהלתקופה של אפשרות לדחות את החזרי ההלוואה )"גרייס"(  •

 ההלוואה.

לחובות שוטפים טרם תתייחס רק  לרשויות המסההצהרה בדבר החוב השוטף של העסק  •

 משבר הקורונה. תחילת

חשוב להדגיש כי בעת הגשת הבקשה יש להגיש, בין היתר, שאלון לבקשת הלוואה, תחזית רווח  .ב

והפסד ותזרים מזומנים לצורך בחינת צרכי האשראי , תצהיר על מחזור מכירות של החברה 

 מיליון ש"ח ועל כך שאין לחברה חובות לרשויות המס ) שהתהוו טרם משבר 100שאינו עולה על 

 הקורונה( שאינם מוסדרים וחוות דעת רו"ח על תצהיר החברה.

מילוי בנדרשים בהגשת הבקשות להלוואות ו/או שבכל שאלה ו/או סיוע  נשמח לסייע לכם .ג

 כספיים. הנתונים ה
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 הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה-תקנות שעת חירום .2

דמי אבטלה ישולמו למבוטח  -בחופשה ללא תשלוםהתניות לעניין תשלום דמי אבטלה למבוטח  .א

 שהעסקתו הופסקה בשל הוצאתו לחופשה ללא תשלום, רק אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

 יום לפחות. 30היציאה לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק הינה לתקופה רצופה של  (1

 הוא אינו זכאי לשכר בתקופת החל"ת. (2

יראו  7.4.20עד יום   15.3.20מבוטח שהגיש תביעה לדמי אבטלה מיום  -מועד זכאות לדמי אבטלה .ב

או  ביום  15.3.20החל מיום ,  2020אותו כמובטל לעניין זכאות לדמי אבטלה בעד חודש מרץ 

 , לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שהוכיח כי הופסקה העסקתו.הפסקת העסקתו

ביטוח לאומי רשאי לשלם למבוטח שהגיש תביעה לדמי אבטלה בתקופה שמיום  -תשלום מקדמה .ג

מקדמה בסכום שלא יעלה על , וטרם הושלמו כל הליכי הטיפול בתביעתו,  7.4.20ועד ליום  1.3.20

 .2020בעד חודש מרץ  ₪ 2,000

 ולא .2019.4עד יום  1.3.20מבוטח שהופסקה העסקתו בתקופה מיום  –קיצור תקופת אכשרה  .ד

תקופת חודשים, אך צבר  12רק בשל כך שלא השלים תקופת אכשרה בת זכאי לדמי אבטלה 

חודשים  3-לתקופה מכסימלית של כ , יהיה זכאי לדמי אבטלהחודשים לפחות 6אכשרה בת 

 ומינימלית של כחודש אחד, בעיקר בהתאם לגילו ומצבו המשפחתי.

מבוטח שתקופת התשלום המרבית הקבועה לגביו  -הארכת תקופת התשלום לדמי אבטלה .ה

 .30.4.20ימשיך לקבל דמי אבטלה עד ליום , 30.4.20ועד יום  1.3.20מסתיימת  בתקופה שמיום 

מבוטח שהוא עובד עצמאי  -דחיית מועד תשלום מקדמות ביטוח לאומי לחודש מרץ לעובד עצמאי .ו

 .15.5.20, עד ליום 2020ש מרץ בגין חודישלם את דמי הביטוח בהם הוא חב עבור עצמו, 

 

  רישום מוקדם באתר רשות המיסים -מענק מיוחד לעצמאים ועסקים קטנים .3

נחיות ה .חבילת הסיוע למשק תכלול גם מענק סיוע מיוחד לעסקים קטניםכי  תגבש הסדרמ .א

 עם פרסום ההוראות ע"י המדינה.בקרוב מפורטות יימסרו על ידי משרדנו 

אנו ממליצים לבצע רישום מוקדם באתר רשות  -ברשות המיסיםרישום מוקדם לעצמאים  .ב

 ניתן להירשם ל"איזור האישי" באמצעות הלינק: המיסים ל"איזור האישי" לפני שיתחיל עומס.

-back-s.gov.il/SrVeImut/frmRashiKnisa.aspx?src=LONew#nohttps://secapp.taxe

button 

 כל שאלה שאין לכם תשובה עליה אז תדלגו עליה.יש להשיב לשאלות שאתם נשאלים.  .ג

תישלח אליכם סיסמא לסלולר או למייל לפי מה שתבקשו. חשוב מאוד לשמור את הסיסמא  .ד

 שנשלחה אליכם.

לגבי הקריטריונים לזכאות למענק, ניתן יהיה דרך  המיסיםכאשר תצא הודעה מסודרת מרשות  .ה

 הכניסה לאזור האישי שלכם לבדוק ולתבוע את הזכאות למענק.
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 ומעלה 67מענק הסתגלות מיוחד לבני -תקנות שעת חירום .4

מתקיימים לגביו התנאים כמפורט להלן,  19.4.20ועד ליום  1.3.20מי שבמהלך התקופה שמיום  .א

 זכאי למענק הסתגלות:יהיה 

 או יותר. 67גיל  (1

 תושב ישראל לעניין חוק ביטוח לאומי. (2

 במהלך התקופה הקובעת הוא פוטר מעבודתו או הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת מעסיקו (3

 ימים לפחות. 30לתקופה רצופה של 

שבתכוף לפני החודש שבו חל מועד הפסקת  חודשים רצופים 3בתקופה של היה עובד שכיר  (4

 ודתו.עב

ישולם למי שמועד הפסקת עבודתו חל בתקופה  -2020מענק הסתגלות מיוחד בגין חודש מרץ  .ב

 . 31.3.20והיה מחוסר עבודה מיום הפסקת עבודתו עד יום  31.3.20ועד  1.3.20שמיום 

כלל או אין לו ₪  2,000 -למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ - ₪ 2,000סכום המענק יעמוד על  (1

 הכנסה מפנסיה.

 ₪. 4,000-ל₪  2,000למי שהכנסתו מפנסיה בין  -₪ 1,500 סכום המענק יעמוד על (2

 ₪. 5,000-ל₪  4,000למי שהכנסתו מפנסיה בין  -₪ 1,000סכום המענק יעמוד על  (3

 .לא יהיה זכאי למענק מיוחד -₪  5,000מעל מי שהכנסתו מפנסיה  (4

זכאי למענק בחודש מרץ ולא ישולם למי שהיה  -2020מענק הסתגלות מיוחד בגין חודש אפריל  .ג

 בעקבות משבר הקורונה. 19.4.20או מי שהוצא לחל"ת או פוטר עד   19.4.20שב לעבודה עד 

או אין לו כלל הכנסה ₪  2,000-למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ -₪ 4,000סכום מענק בסך  (1

 מפנסיה .

 ₪. 3,000-ל₪  2,000למי שהכנסתו מפנסיה בין  -₪ 3,000 סכום המענק יעמוד על (2

 ₪. 4,000-ל₪  3,000למי שהכנסתו מפנסיה בין  -₪ 2,000סכום המענק יעמוד על  (3

 ₪. 5,000-ל₪  4,000למי שהכנסתו מפנסיה בין  -₪ 1,000סכום המענק יעמוד על  (4

 .לא יהיה זכאי למענק מיוחד -₪  5,000מעל מי שהכנסתו מפנסיה  (5

האינטרנט של ביטוח לאומי, בדואר או בקשה למענק מיוחד תוגש באופן מקוון באמצעות אתר  .ד

 באופן ידני או בפקס וקיימת גם אפשרות בשיחה טלפונית.

אינו צריך להירשם בשירות התעסוקה  67מי שמעל גיל  -לפי הנחיות שפורסמו ע"י ביטוח לאומיי .ה

הנחיות לקבלת המענק יפורסמו בימים הקרובים ע"י ואינו נדרש להגיש תביעה לדמי אבטלה. 

 ביטוח לאומי.המוסד ל

המענק המיוחד שישולם,  -מקבלי קצבת אזרח ותיק )קצבת זקנה( עם תוספת השלמת הכנסה .ו

זכאותכם לקבלת בוא במקום , ועלול ליילקח בחשבון בחישוב הזכאות לתוספת השלמת הכנסה

 . יחד עם זאת, תשלום המענק לא יפגע בזכאות לכל ההטבות הנלוות.השלמת הכנסה

הגבוהה מבין השתיים. מומלץ  -זכאיות לקצבת אזרח ותיק  או אבטלה -67עד גיל  62נשים מגיל  .ז

 להגיש תביעות לשתי הקצבאות.
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 רציפות הכיסוי הפנסיוני בתקופת חל"ת .5

 משבר הקורונה גרם להוצאת עובדים רבים לחופשה ללא לתשלום) חל"ת( ביוזמת המעסיק. .א

המעסיק מפסיק את ההפקדות לקופות הפנסיוניות. עולה השאלה מה לגבי  בתקופת החל"ת

 הכיסוי הביטוחי של העובדים?

עובד שמפסיקים להפקיד בגינו דמי גמולים לקרן פנסיה הופך לעמית לא פעיל.  -קרנות פנסיה .ב

התקנון של קרנות הפנסיה קובע כברירת מחדל כי בעת הפסקת הפקדות העמית נותר מבוטח, 

חודשים, והוא מכוסה בכיסויי שארים ונכות בקרן, בהתאם  5שהוא לא פעיל, תקופה של למרות 

 לתנאים שהיו לו לפני שהפך ללא פעיל.

ישנו הסדר לשמירת הכיסוי הביטוחי כאשר מופסקות ההפקדות. במסגרת  -ביטוחי מנהלים .ג

וטומטי. עם יום באופן א 90למשך תקופה של  הסדר זה נשמרים למבוטח הכיסויים הביטוחיים

זאת, יש לבחון את חוזה הפוליסה הספציפי מאחר ולפוליסות ביטוח שהופקו בשנים שונות  ישנן 

 תנאים שונים, לרבות, לגבי תקופת הריסק הזמני, ריסק נוסף , הארכת תק' הריסק הזמני וכדו'.

 

 הגשת בקשה להקטנת מקדמות לביטוח לאומי  -עצמאים .6

בקשה באמצעותנו ) המייצג( תם צומצמה עקב משבר הקורונה, יכולים להגיש סעובדים עצמאים שהכנ

 .מקוונת להקטנת מקדמות ביטוח לאומי

 

 מס ערך מוסף .7

, פורסמה החלטת מיסוי , לפיה ספק אשר של משבר הקורונה בשל המגבלות הקיימות במצב הנוכחי

סרוקה בדואר בונית מס לשלוח עותק של חש היה רשאינהג לשלוח חשבונית מס מקורית פיזית י

ובמקביל ישלח את חשבונית המס המקורית באופן פיזי. מקבל אלקטרוני, ללא חתימה דיגיטלית 

חשבונית המס יהיה רשאי לקזז מס תשומות בהסתמך על חשבונית מס שנשלחה בדואר אלקטרוני ללא 

 חתימה דיגיטלית. 

 

  ביטול תשלומי ארנונה .8

מאי( לעסקים שנסגרו בהוראת -חודשים )מרץ 3-תשלומי ארנונה ללכלול ביטול צפויה חבילת הסיוע 

 משרד הבריאות.

 

 דחיית תקופות בענייני הליכי מס -תקנות שעת חירום .9

לא תילקח  , 31.5.20ועד ליום  22.3.20שמיום התקופה  – "הקובעת התקופה"הממשלה אישרה כי 

אם מועדי סיום תקופות אלה חלים בחשבון  במסגרת התקופות שנקבעו בהוראות חוקי מס מסוימים, 

מדובר על הוראות חוק בפקודת מס הכנסה, בחוק מע"מ,  .בתקופה הקובעת או בחודשיים שלאחריה

 בחוק לעידוד השקעות הון, בחוק הבלו על דלק, בחוק מס קניה, בחוק מס רכוש וקרן פיצויים. 

ים, מאחר  ואין מדובר חשוב להתייעץ עם משרדנו לפני קבלת כל החלטה או נקיטה בצעד מסו

 בדחייה גורפת של כל הליכי המס ויש לבחון כל סוגיה לגופה. 
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 הנחיות רשות התאגידים .10

 26.4.20עד ליום רשות התאגידים החליטה להקפיא  -דחיית נקיטת אמצעים כנגד חברות מפרות .א

את הליכי ההכרזה על חברות כחברות מפרות חוק והעברת חובות החברות המפרות להליכי 

 גבייה. 

)טרם  דחיית מועד תשלום אגרה שנתית מופחתת לחברות כולל חל"צ, עמותות ושותפויות .ב

. רשות התאגידים  31.3המועד לתשלום אגרה שנתית מופחתת הוא  -פורסמה החלטה רשמית (

 מועד זה והחלטה בנושא אמורה להתקבל בימים הקרובים.פנתה בבקשה להארכת 

 

ם שבסדר היום וכי אין במידע חיוניימטרת חוזר זה הינה לסייע לכם בנושאים הרינו להדגיש כי  .11

ובהנחיותינו המפורטות בחוזר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ולו גם באופן 

 חלקי.

 

מענה מלא, מהיר ומקצועי לכל לקוחותינו תוך שמירה על כללי הזהירות משיך לתת ממשרדנו פועל ו .12

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

האיכותי והזמין שאתם רגילים לקבל מאתנו, גם אם נאלץ לעבוד מהבית בהתאם להנחיות שיפורסמו 

ואנו ניתן מענה מלא  ו בכל עת באמצעות הדואר האלקטרוני או טלפוניתלציבור. ניתן לפנות אלינ

 .ומקצועי לכל פניה

 

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

 

 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/

