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 2020באפריל  7תאריך: 

 לכבוד
 

 לקוחות המשרד
 

 א.ג.נ.,
 

 ההתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונה נושא:בעדכונים הנדון: 

 מענק סיוע לעצמאיים בשל התפשטות נגיף הקורונהמימוש הזכות ל –תזכורת 

 
 ,  www.wke.co.il/https//: באתר המשרד: ועל ידי משרדנו וניתן לעיין ב םשפורס  6מס'  בהמשך לחוזר

מענק סיוע לעצמאיים בשל מימוש מהיר של קבלת למצאנו לנכון לעדכן שוב את לקוחותינו בדבר האפשרות 

 כמפורט להלן: משבר הקורונה

 
עצמאים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים שהכנסתם ירדה בצורה משמעותית בעקבות משבר  .1

 .הקורונה זכאים למענק סיוע כספי

 כל עצמאי יכול לתבוע, כולל שני בני זוג בתוך התא המשפחתי. .2

 הגדרות: .3

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

 רווח הון.

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

 לרבות, דמי לידה, גמלה לשמירת הריון ותגמולי בגין שירות מילואים.

 :למענק הםתנאי הזכאות  .4

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

 1.9.19, קרי לפני 2020חודש מרץ  לפניחודשים  6שעסקו בעסק או במשלח יד לפחות עצמאיים  .ב

 .29.2.20ושהעסק שלהם היה פעיל ביום 

₪  240,000על  ואינה עולה₪  24,000-מ אינה נמוכהההכנסה החייבת השנתית  -מבחן הכנסות .ג

 .2018לפי דוח מס שהוגש לשנת בדיקת הזכאות תתבצע  למס הכנסה . 2018והוגש דוח שנתי 

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

-מרץלעומת  2020אפריל -מרץלפחות במחזור העסקי לחודשים  25%הפחתה של  -תנאי נוסף .ה

תתבצע בדיקה ואם יתברר שהמחזור העסקי לא נפגע בשיעור של  (מחזור הבסיס) 2019אפריל 

 .  המענק יוחזר למדינהלפחות,  %25

) ושימו לב  2019רק לאחר הגשת דוח לשנת יוכל לקבל מענק  2019מי שפתח את העסק בשנת  .ו

 (. 11.6.20שיש להגיש את הדוח מוקדם ככל האפשר לפני 

שלו יחושב לפי מחזור ההכנסות החודשי  מחזור הבסיס,  1.3.19לאחר יום מי שפתח את העסק  .ז

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

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

 פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה.
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 סכום המענק .5

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

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

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

 :דוגמאותלהלן מס'  ₪. 3,000-סכום המענק לא יפחת מ ₪. 16,000החודשית מעסק על 

 5,200=65%*8,000יקבל  -₪ 8,000עצמאי שהכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מעסק היא  (1

.₪ 

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

 ₪. ₪6,000< 6,500=65%*10,000-ו

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

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

 אולם לא חייב בביטוח לאומי ובמע"מ. נחשב כהכנסה חייבת לעניין מס הכנסההמענק  .ב

 

 ומימוש הזכות למענק אופן הגשת התביעה .6

חובה להירשם ברישום מוקדם באזור האישי באתר רשות  יש להגיש את התביעה באופן מקוון. .א

 המיסים.

באתר רשות המיסים. לאחר הזדהות וכניסה לאזור הגשת הבקשה נעשית דרך האזור האישי  .ב

האישי, ניתן להיכנס לאזור הייעודי למענק זה תחת הכותרת " מענק לעסקים לתקופת 

 הקורונה".

 יש להיכנס לקישור: ומימוש המענק קבלת המענקבדיקת הזכאות לל .ג

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

button-back 

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

 הבנק שלכם מעודכנים במס הכנסה.

 למי שתאושר הזכאות למענק, הוא ישולם כיומיים לאחר הגשת הבקשה.  .ד

המענק ישולם לחשבון הבנק הרשום על שם מגיש הבקשה ובכפוף לכך שהחשבון מעודכן  .ה

 ברשות המיסים.

אישור מהבנק ניתן לעדכן פרטי חשבון בנק ע"י פנייה למשרדנו. יש לצרף צילום שיק מבוטל או  .ו

 על ניהול חשבון.

 

 מענק סיוע נוסף בחודש מאיהצעה לתשלום  .7

, ככל שיעוגן בחקיקה והנחיות לגביו נהטרם עוג 2020 חודש מאיבמענק סיוע נוסף הצעה לתשלום 

 יפורסמו בהמשך.בחקיקה, 
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היום וכי אין במידע הרינו להדגיש כי מטרת חוזר זה הינה לסייע לכם בנושאים חיוניים שבסדר  .8

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

במהלך תהליך  מתעוררתמומלץ לפנות אלינו לקבלת ייעוץ מקצועי בכל תקלה או בעיה ש חלקי.

 של המענק. המימושהרישום, בדיקת הזכאות ו

 

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

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

 ומקצועי לכל פניה.

 

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

וכתובת דואר ם מעודכנים שלכם ) שם, תפקיד, טלפון ניד אנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו פרטי

 אלקטרוני( ופרטים נוספים של בעלי תפקידים רלוונטיים בארגון שלכם, על מנת שנכלול אותם

 info@wke.co.ilניתן לשלוח פרטים למייל :  ברשימת הדיוור של משרדנו.

 

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

 

 

 

 

 

 

 ברכת חג פסח שמח וכשר ב 

 וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' 

 רואי חשבון 
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