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 2020באפריל  28תאריך: 

 לכבוד
 

 לקוחות המשרד
 

 א.ג.נ.,
 

 ההתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונהבנושא  ניםעדכו – ב10מס' הנדון: חוזר 
  מענק סיוע לשכירים בעלי שליטה

 
 :משרדהבאתר  הםעל ידי משרדנו וניתן לעיין ב מושפורסים קודמים בהמשך לחוזר

://www.wke.co.il/https      ,ההתמודדות הכלכלית עם  בנושא נים נוספיםהרינו להציג לכם עדכו

 :מענק סיוע לשכירים בעלי שליטהבתחום  משבר הקורונה

מענק הסיוע לשכיר בעל שליטה ב"חברת מעטים" פורסמו תקנות שעת חירום בעניין  24.4.20ביום 

 :שהוראותיהן העיקריות מפורטות להלן

 

 אופן הגשת הבקשה .1

ועד מחצית  12.5.20החל מיום יום  90באופן מקוון בפרק זמן של עד הבקשה למענק תוגש 

 . 2020אוגוסט 

 

 תנאים וקריטריונים לזכאות .2
 לפחות.שנה  20מלאו לו  2019שכיר בעל שליטה שבשנת  .א

 .29.2.20עד  1.9.19חודשים החל מ  6שולמה לו משכורת לפחות במשך  .ב

 ועד ליום הגשת התביעה. 1.10.2019היה בעל שליטה לפחות מ  .ג

 2018לשנת  בהכנסה החייבתהחלק היחסי בצירוף  2018כנסה חייבת של בעל השליטה לשנת ה .ד

, זאת לפי חלקו , במישרין או בעקיפין, בזכות לרווחי החברה, בחברת המעטים בה הוא בעל שליטה

 . ₪מיליון  1אינו עולה על 

אך לא שילמה משכורת לבעל ,  2018בשנת או שנפתחה  2019במידה והחברה נפתחה  בשנת  .ה

 לשנת ובתנאי שהחברה הגישה דוח 2019ייבחן לגבי שנת  ד' לעיל 2השליטה בשנה זו, אזי סעיף 

2019. 

שאינן מיגיעה אישית, אזי יראו  והיו לשכיר בעל השליטה הכנסות משותפות עם בן זוגו,במידה  .ו

 מאותה הכנסה כהכנסתו. מחצית

במחזור ההכנסות  25% -הגבוה מירידה במחזורים ) קיטון בשיעור  של עמידה בקריטריון .ז

זור כאשר הבדיקה תיערך על מח(, 2019יוני -לעומת התקופה מרץ 2020יוני -בחודשים מרץ

 .עסקאותיה של החברה

 הגשת דוחות מס שנתיים , הן של בעל השליטה והן של חברת המעטים. .ח

 הגשת דוחות תקופתיים למע"מ ע"י חברת המעטים. .ט

 )*(בתקנות ישנן הקלות ותוספות בתנאים שייתכן ורלוונטיות בהתאם לנסיבות הספציפיות. 
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 סכום המענק .3

מעבודה  מסכום ההכנסה החודשית הממוצעת 70%סכום המענק יהיה שווה לשיעור של  .א

 ₪.  10,500-ששילמה החברה לבעל השליטה, אך לא יותר מ

ש"ח בשיעור של  40,000-המענק יופחת מכל בעל שליטה ששכרו החודשי הממוצע גבוה מ .ב

 ₪. 40,000-מהסכום של השכר הגבוה מ 17.3%

 

 https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_877.htm#med4 להלן קישור לתקנות : .4

 

כבעל שליטה בדיווחים גם בעל השליטה מוגדר שכיר השמול חשבי השכר של החברה חשוב לוודא  .5

 לביטוח לאומי.

 

לכם בנושאים חיוניים שבסדר היום וכי אין במידע הרינו להדגיש כי מטרת חוזר זה הינה לסייע  .6

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

 .מומלץ לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ מקצועי בכל סוגיה או בעיה שמתעוררת חלקי.

 

לקוחותינו תוך שמירה על כללי הזהירות  משרדנו פועל וממשיך לתת מענה מלא, מהיר ומקצועי לכל .7

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 

קטרוני או טלפונית ואנו ניתן מענה מלא לציבור. ניתן לפנות אלינו בכל עת באמצעות הדואר האל

 ומקצועי לכל פניה.

 

אנו מאחלים לכם בריאות . https://www.wke.co.ilניתן גם להתעדכן באתר האינטרנט של המשרד  .8

 טובה ומקווים שכולנו נוכל לחזור לשגרת חיינו בהקדם.

 

 

 

 

  ,ובברכת חג עצמאות שמח בכבוד רב 

 

 וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' 

 רואי חשבון 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_877.htm#med4
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