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 2020באפריל  5תאריך: 

 

 לכבוד
 

 לקוחות המשרד
 

 א.ג.נ.,
 
 

 ההתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונה נושא:בעדכונים  – 6מס' הנדון: חוזר 
 

 www.wke.co.il/https//: שפורסמו על ידי משרדנו וניתן לעיין בהם באתר המשרד: 5-1בהמשך לחוזרים מס' 

 :ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונההרינו להציג לכם עדכונים נוספים בנושא: 

 
 (מענק סיוע לעצמאיים בשל התפשטות נגיף הקורונה)  תקנות שעת חירום .1

עצמאים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים שהכנסתם ירדה בצורה משמעותית בעקבות משבר 

 , בהתאם לתנאי הזכאות כמפורט להלן:  סיוע כספי הקורונה זכאים למענק

 (.2019בשנת הכספים  20) מי שמלאו לו  20הזכאים יהיו עצמאיים מעל גיל  .א

חודש מרץ  לפניחודשים  6שעסקו בעסק או במשלח יד לפחות עצמאיים תחול על זכאות ה .ב

 .29.2.20ושהעסק שלהם היה פעיל ביום  1.9.19, קרי לפני 2020

או עד  2018בשנת  מעסק מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת 65%המענק יהיה בשיעור  .ג

, ואולם עצמאי שהכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מעסק עולה על נמוך שבהםכ₪,  6,000

בסכום שבו עולה הכנסתו  0.75סכום המענק, סכום השווה למכפלת ש"ח, יופחת מ 16,000

 ₪. 3,000-סכום המענק לא יפחת מ ₪. 16,000החודשית מעסק על 

 :דוגמאות

יקבל  -₪ 8,000עצמאי שהכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מעסק היא  (1

8,000*65%=5,200 .₪ 

₪,  6,000יקבל  -₪ 10,000עצמאי שהכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מעסק היא  (2

 ₪. ₪6,000< 6,500=65%*10,000-מאחר ו

₪,  4,500יקבל  -₪ 18,000עצמאי שהכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מעסק היא   (3

 ₪. 1,500= 75%(*18,000-16,000,יופחת )₪  6,000מאחר ומענק הסיוע המכסימלי בסך 

 .2018לפי דוח מס שהוגש לשנת בדיקת הזכאות תתבצע  .ד

 בתוך התא המשפחתי. שני בני זוגכל עצמאי יכול לתבוע, כולל  .ה

ופטורים שהותרו, למעט הכנסה לאחר כל הניכויים שהותרו ולפני קיזוזים  -הכנסה חייבת .ו

 רווח הון.

( לפקודה שהיא הכנסה מיגיעה אישית, 1)2הכנסה חייבת לפי סעיף  -הכנסה חייבת מעסק .ז

 לרבות, דמי לידה, גמלה לשמירת הריון ותגמולי בגין שירות מילואים.
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 240,000על  ואינה עולה₪  24,000-מ אינה נמוכהההכנסה החייבת השנתית  -מבחן הכנסות .ח

 למס הכנסה . 2018והוגש דוח שנתי ₪ 

 ₪.  340,000על  לא תעלהשל שני בני הזוג  המשותפתההכנסה  -מבחן הכנסות נוסף .ט

לעומת  2020אפריל -מרץלפחות במחזור העסקי לחודשים  25%הפחתה של  -תנאי נוסף .י

ואם יתברר שהמחזור העסקי לא נפגע תתבצע בדיקה  (מחזור הבסיס) 2019אפריל -מרץ

   .המענק יוחזר למדינהלפחות,  25%בשיעור של 

 . 2019יוכל לקבל מענק רק לאחר הגשת דוח לשנת  2019בשנת מי שפתח את העסק  .יא

שלו יחושב לפי מחזור ההכנסות  הבסיסמחזור ,  1.3.19לאחר יום מי שפתח את העסק  .יב

  .2-כשהוא מוכפל ב  29.2.20עד ליום החודשי הממוצע מתחילת עיסוקו 

הזכאות מותנית בהגשת דוחות תקופתיים למע"מ במועד ולהיעדר הפרות שונות בתחום  .יג

 ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה.

 נחשב כהכנסה חייבת לעניין מס הכנסה אולם לא חייב בביטוח לאומי ובמע"מ.המענק  .יד

חובה להירשם ברישום מוקדם באזור  מקוון.יום באופן  70יש להגיש את התביעה תוך  .טו

 האישי באתר רשות המיסים.

 לקבלת המענק יש להיכנס לקישור:

  -https://secapp.taxes.gov.il/SrVeImut/frmRashiKnisa.aspx?src=LONew#no

button-back 

יש לשמור את הסיסמא ולוודא כי פרטי  יש להצטייד בתעודת זהות, רישיון נהיגה ודרכון.

 הבנק שלכם מעודכנים במס הכנסה.

, בשלב זה, הם למענק זכאים רק עצמאיים ולא בעלי שליטה. לגבי בעלי שליטה -בעלי שליטה .טז

טרם נכללים במסגרת הזכאות לקבלת מענק סיוע / דמי אבטלה . ככל ויהיו שינויים 

 בהנחיות, אנו נעדכן אתכם על ההנחיות המעודכנות.

, ככל טרם עוגן בחקיקה והנחיות לגביו 2020 חודש מאיבמענק סיוע נוסף הצעה לתשלום  .יז

 יפורסמו בהמשך.שיעוגן בחקיקה, 

 בתקופת משבר הקורונה הקלה בחיוב שווי השימוש ברכב  .2

והחזירו את  שווי שימוש יחסי לעובדים אשר הוצאו לחל"תמאפשרת זקיפת  רשות המיסים .א

במקום שווי שימוש לחודש מלא כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה. שווי  הרכב למעסיק

 השימוש יחושב לפי מועד החזרת הרכב למעסיק ולא לפי מועד יציאת העובד לחל"ת.

כי בתקופת משבר הקורונה וההגבלות בתנועה, למעט, נסיעה לעבודה וממנה,  הסבוריםיש  .ב

מאחר והרכב משמש רק לצרכי עבודה ואין אפשרות  אין חובה לזקוף שווי שימוש ברכב

) מצ"ב לחוזר זה חוות דעת בנושא של  לבצע שימוש פרטי ברכב למעט פעילות זניחה בלבד

 עו"ד שלומי לזר ממשרד עו"ד א.רפאל ושות' עו"ד(.
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 שמירת הטבות מס לעובדים שיצאו לחל"ת ומקבלים דמי אבטלה .3

 וזכאים לדמי אבטלה אינם צריכים לערוך תיאום מס עבור דמי האבטלה.עובדים שיצאו לחל"ת 

המיועדים למעסיק העיקרי ויפעל  2020המוסד לביטוח לאומי יכיר באישורי המס לשנת המס 

בעת חישוב המס על דמי האבטלה , עפ"י ההקלות המצויות בתלוש השכר האחרון שהופק בשנת 

2020. 

 

 רונההלוואות בערבות המדינה מקרן קו .4

ן בתהליך, בקשתו תוסט לקר בקשתוו במסלול ייעודי אחר בקשה בעבר ושהגיש עסקים .א

 ויותאמו תנאיו. קורונה

עסקים שלקחו הלוואה מקרן בערבות מדינה בעבר ) ולא מקרן קורונה( ונפגעו כעת מהמשבר,  .ב

 יוכלו להגיש שוב בקשה ולקבל הלוואה נוספת.

על הערבות האישית  לא תעלהשתידרש  האישיתשהערבות שינוי בדרישות של הבנק כך  .ג

 הקיימת ללקוח בבנק.

, עלולים להיתקל בתהליך קבלת  2018יודגש כי עסקים שלא אישרו דוחות כספיים לשנת  .ד

 .2018ההלוואה. לפיכך, מומלץ לפעול לאישור דוחות שנת 

 קשה:להלן קישור לאתר ייעודי של משרד האוצר הכולל הנחיות והוראות לצורך הגשת הב .ה

corona/-gloans-https://govextra.gov.il/mof 

 

 תשלום אגרה שנתית מופחתת לחברות )כולל חל"צ(, עמותות ושותפויות .5
 

בימים אלה נבחן תיקון חקיקה לפיו יידחה מועד תשלום האגרה השנתית בחודש וחצי מיום  .א

 .15.5.20ליום ( ) מועד התשלום הנוכחי הקבוע בחוק  31.3.20

 

בשל הקשיים בהתמודדות עם נגיף הקורונה הוחלט להקל על הציבור ולהמשיך לגבות את  .ב

 האגרות במהלך חודש אפריל לפי התעריף המופחת, ללא התוספת הקבועה בחוק.

 
לא יצא אל הפועל או שתיקבענה הוראות שונות בחוק, משרד  יודגש כי ככל שתיקון החקיקב .ג

 המשפטים יפעל לגביית הפרשי האגרות בהתאם לחוק הקיים.

 
 ארכה להגשת דוחות כספיים למשרד הפנים .6

נדחה  רשויות מקומיותשל  2019משרד הפנים הודיע כי מועד הגשת דוחות כספיים לשנת  .א

 .31.5.20ליום  30.4.20מיום 

 .31.7.20עד ליום יוגשו למשרד הפנים  תאגידים עירונייםשל  2019לשנת  דוחות כספיים .ב
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 אימות תצהיר בהיוועדות חזותית .7

נוכח מצב החירום הקיים שכולל הגבלות בתנועה ובמפגשים פיזיים בין אנשים, פורסמה  .א

אימות חתימת תצהיר ע"י עו"ד והליך האזהרה  בצעהחלטה של לשכת עו"ד לפיה ניתן ל

 באמצעות היוועדות חזותית, וזאת רק במקרים בהם קיים צורך דחוף בקיומו של תצהיר.

ביצוע אימות חתימת תצהיר כאמור והליך אזהרה באמצעות היוועדות חזותית מותנה  .ב

 בקיומם של מס' תנאים במצטבר כגון: 

 עו"ד והמצהיר מצויים בישראל. (1

 .ר מוכר לעו"ד או לקוח קבוע שלוהמצהי (2

 .הצגת תעודה מזהה ע"י המצהיר בפני עו"ד על גבי הצג (3

 .הקראת הוסח האזהרה ע"י עו"ד בפני המצהיר (4

 .תהליך אימות החתימה והאזהרה ע"י עו"ד ובהסכמת המצהיר ה חזותית שלהקלט (5

 .פ(ווטסא שליחת המסמך החתום ע"י המצהיר לעו"ד באמצעי דיגיטלי ) מייל, פקס, (6

 חתימת עו"ד על המסמך שנשלח ע"י המצהיר. (7

המסמך השלם עם חתימות המצהיר ועו"ד, ככל ויוגש לבית המשפט, יהיה חייב בציון כי  (8

 התצהיר נערך בהיוועדות חזותית וכי תיעוד חזותי שמור בידי עו"ד. 

 

ם שבסדר היום וכי אין במידע חיוניימטרת חוזר זה הינה לסייע לכם בנושאים הרינו להדגיש כי  .8

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 .9

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 

ואנו ניתן  ו בכל עת באמצעות הדואר האלקטרוני או טלפוניתשיפורסמו לציבור. ניתן לפנות אלינ

 .מענה מלא ומקצועי לכל פניה

 

 . https://www.wke.co.ilניתן גם להתעדכן באתר האינטרנט של המשרד  .10

ואר כתובת ד) שם, תפקיד, טלפון ניד ו ם מעודכנים שלכםכם לשלוח אלינו פרטיתים אאנו מזמינ

 , על מנת שנכלול אותםםבארגון שלכ יםרלוונטי נוספים של בעלי תפקידיםפרטים ו (אלקטרוני

 wke.co.iloinf@ניתן לשלוח פרטים למייל :  ברשימת הדיוור של משרדנו.

 

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

 

 חג פסח שמח וכשר  רכתבב 

 וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' 

 רואי חשבון 

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

