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ודחיית תשלומי מקדמות ביטוח לאומי  פיצוי לשכירים בעלי שליטהן בנושא הרינו להציג לכם עדכו

 :לעצמאיים

 
 פיצוי לשכירים בעלי שליטה .1

יפוצו במסגרת הפעימה  בעלי שליטהשכירים  על פי המתווה המתגבש על ידי משרד האוצר, .א

עד  צפוי להיותהפיצוי השנייה שמתוכננת להיות משולמת לעצמאיים בתחילת חודש מאי. 

טרם סוכמו סופית על ידי משרד האוצר . ₪ 10,500מהשכר ועד תקרה של  70%לשיעור של 

 תנאי הסף לזכאות.

להיותם של בכל הנוגע  המוסד לביטוח לאומירשות המיסים מתכוונת להשתמש בנתוני  .ב

מוגדר  אינובעל שליטה שכיר שוכל  שליטה מסווגים במשכורתם כבעלי שליטהבעלי שכירים 

. בתנאי הסף הראשוני לקבלת המענק עלול שלא לעמודבביטוח לאומי כשכיר בעל שליטה 

בעל שכיר מול חשבי השכר של החברה את אופן הסיווג של לבדוק  אנו ממליציםלפיכך, 

שליטה מסווגים בדיווחים לי בעשכירים ולוודא ששליטה בשכר המדווח לביטוח לאומי 

בעלי שליטה, יש לפנות שכירים בעלי שליטה. במידה ולא מסווגים כשכירים לביטוח לאומי כ

לביטוח לאומי ולשנות את הסטאטוס, על מנת לאפשר זכאות לקבלת פיצוי/מענק מידית 

 קורונה.

 שינויים יודגש כי מדובר בסיכומים עקרוניים שטרם התגבשו להוראות חוק. לפיכך, ייתכנו )*( 

 בהטבות, הוספת התניות וכדו'. אנו נמשיך ונעדכן אתכם על כל ההתפתחויות, ככל שיהיו.    

 

 דחיית מועד תשלום מקדמות ביטוח לאומי לעצמאיים .2

 15.5.20נדחה לתאריך  2020עבור חודש מרץ מועד תשלום המקדמות לעצמאים לתשומת ליבכם, 

 (.20.4.20) במקום 

במידה וההכנסה לביטוח לאומי , בקשה להפחתת שיעור המקדמותלהגיש אנו ממליצים כמו כן, 

 החייבת נפגעה כתוצאה ממשבר הקורונה.

 

הרינו להדגיש כי מטרת חוזר זה הינה לסייע לכם בנושאים חיוניים שבסדר היום וכי אין במידע  .3

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

 .מומלץ לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ מקצועי בכל סוגיה או בעיה שמתעוררת חלקי.
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משרדנו פועל וממשיך לתת מענה מלא, מהיר ומקצועי לכל לקוחותינו תוך שמירה על כללי הזהירות  .4

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

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

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

 ומקצועי לכל פניה.

 

אנו מאחלים לכם בריאות . https://www.wke.co.ilניתן גם להתעדכן באתר האינטרנט של המשרד  .5

 טובה ומקווים שכולנו נוכל לחזור לשגרת חיינו בהקדם.

 

 

 

 

 

 

  בכבוד רב, 

 

 וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' 

 רואי חשבון 
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