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 לכבוד 
 

 לקוחות המשרד 
 

 א.ג.נ.,
 
 

  אזרח לכלמענק תכנית : בנושא 14מס' חוזר 
 ולעסקים  לשכירים בעלי שליטה,סיוע לעצמאיםלמענק  ההגשת בקש הארכת מועדיו

 
 

הארכת ו  אזרח   תכנית מענק לכל בנושא:    חוזר  רינו להציג לכם  ה על ידנו,    מו שפורס   ים קודמים בהמשך לחוזר 

 : ולעסקים לשכירים בעלי שליטה ,סיוע לעצמאיםלמענק    ההגשת בקש מועדי

 
 " לכל אזרח"מענק  תכנית .1

 
את  כנית לסיוע כלכלי ) מענק חד פעמי(  וחוק התהצעת  במסגרת תזכיר  ול  אתמ ממשלת ישראל אישרה   .א

   לבוא לאישור הכנסת בהקדם.אשר אמורה  לכל אזרח""תכנית המענקים 

 

ולא בחוק סופי שאושר. לפיכך, ייתכן כי יחולו שינויים   בלבד  נדגיש כי מדובר עדיין בהצעת חוק .ב

 אושר.שיהחוק הסופי בנוסח 

 

המענקי  .ג תכנית  של  הקורונה,    הינהם  מטרתה  ממשבר  קשות  שנפגעו  והתעסוקה,  הצריכה  את  לעודד 

 . את גלגלי הכלכלה הישראלית מחדש ולהניע

 

קצבת    וכן ₪  750מענק של    )*(ומעלה  18בן    מוצע לשלם לכל מי שנחשב לתושב ישראל  כניתוהת   מסגרתב .ד

להורה  שתשולם  ,  , עד הילד השלישי של ההורה 18עבור כל ילד עד גיל  ש"ח נוספים    500  ילדים נוספת בסך

  .ילדיםשמקבל את קצבת ה 

 

סף  נוהחייבת במס   2019לו הכנסה בשנת   הייתהנקבע כי מי ש ,  כנית ועל מנת למקסם את יעילות הת )*( .ה

בשנה,    אש"ח   650-סתו החייבת הייתה מעל כ נכה שקרי, מי  ,    ("מס יסף "על הכנסתו החייבת )    3%בשיעור  

שנת המס הרלוונטית  י  יובהר כ   ילדיו.  בגיןמענק    ,למעט,לא יהיה זכאי לקבלת מענק או תוספת למענק  

המוסד לביטוח לאומי את השומה לשנת  , ואולם אם אין בידי  2019לבחינת הזכאות למענק תהיה שנת  

 . 2018, הבחינה תיעשה בהתאם לשומה לשנת המס 2019

 

החוק .ו בהצעת  המפורטות  שונות  קצבאות  סיעודיים)    מקבלי  נתמכים  נכות,  קצבאות  ,  כגון:  מקבלי 

 (.₪ 750במקום  ₪ 1,500)מענק כפול  יקבלו   שלמת הכנסה מעל לגיל הזקנה ועוד(ה

 

 ם נמצאים בידי המוסד לביטוח לאומי. המענק יועבר אוטומטית לכלל האזרחים שפרטיה .ז
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 ולעסקים לשכירים בעלי שליטה , סיוע לעצמאים ילמענק ההגשת בקש  ארכת מועדיה .2
 

מועד הגשת הבקשות למענק הסיוע לעצמאיים ולשכירים בעלי שליטה    על הארכת  הודיעהשות המיסים  ר .א

  .7.8.20יום עד לבחברת מעטים 

 

 : הסיוע לעצמאיים ולשכירים בעלי שליטה תנאי הזכאות למענק תזכורת ללהלן   .ב

ביחס לחודשים הללו בשנת    2020ודשים מרץ עד יוני  ח לפחות במחזור הפעילות ב  25%ירידה של   (1

  1.3.2019  -עבור עסק שהחל לפעול לאחר הע"מ לתקופות אלו.  ם למיוהגשת דוחות תקופתי   2019

. הממוצע  29.2.20עשה למחזור הפעילות החודשי הממוצע מיום תחילת הפעילות עד  יההשוואה ת 

 .חודשים  4-יוכפל ב

 .שנים לפחות 20מלאו למבקשים   2019בשנת  (2

מיום   (3 לפחות  עסק  שניהלו  או  1.10.19עצמאים  שנה,  חצי  במשך  בחברת  ,  שליטה  בעלי  שכירים 

מיום   לפחות  להם משכורת  פעילה, שהחברה שילמה  זכאים לדמי  1.10.2019מעטים  , והם אינם 

 .אבטלה מביטוח לאומי, בשל הכנסתם זאת

ודיווח על הפסד    2018למס הכנסה. אם העסק החל לפעול בשנת    2018הגשת דוח שנתי של שנת   (4

לקבלת המענק הוא הגשת    (, התנאי1.10.19  -)לפחות מ  2019בשנת  החל לפעול    עסקי, או האם העסק

 .2019 דו"ח לשנת

 .₪  1,000,000(, לא עלתה על  2019או    2018בשנה הרלוונטית )סך ההכנסה החייבת מכל המקורות   (5

עבור בעלי שליטה, הסכום המחושב הוא הכנסתם החייבת של בעלי השליטה מכל המקורות יחד  

 .החברה, בהתאם לאחוז זכאותם לרווחים מהחברהעם חלקם היחסי בהכנסות  

ב  - עצמאיים (6 מעסק  ממוצעת  חודשית  חייבת  על    2019  או   2018- הכנסה  לחודש  714עולה   ₪. 

ההכנסה החודשית הממוצעת ממשכורות מהחברות בהן הם בעלי שליטה    –שכירים בעלי שליטה  

 .₪ לחודש 714 עולה על

 

 פעימה שלישית  -השתתפות בהוצאות קבועות -מענק סיוע לעסקים .ג
 
האר (1 המיסים  הבקשה רשות  הגשת  מועד  את  המיידי   יכה  ליום    במסלול  ובמסלול    5.9.201עד 

 .1.11.20עד  )*( המאוחר
 
עיקר   על בסיס מזומן.לרשות המיסים  מסלול הנותן מענה לעוסקים המדווחים  -מסלול מאוחר *()

מיום ביצוע העסקה    מים י  30- של למעלה מ מתקבל תוך תקופה  התקבולים לעוסקים במסלול זה

מרץ החודשים  עבור  עליהם  הכלכלית  ביטוי  2020אפריל  -וההשפעה  מאי מקבלת  יוני  - בחודשים 

2020.   

 

היחיד(  סףתנאי   (2 ולא  כי    לזכאות למענק  )  ירידה של    הוא  לפחות במחזור העסקאות.    25%חלה 

מרץ  חודשים  את  בוחנים  המיידי  מרץ  2020אפריל  -במסלול  לחודשים  ,  2019אפריל  - בהשוואה 

  .2019בהשוואה לחודשים מרץ עד יוני  2020ובמסלול המאוחר בוחנים את החודשים מרץ עד יוני  
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סדר היום וכי אין במידע  על הרינו להדגיש כי מטרת חוזר זה הינה לסייע לכם בנושאים חיוניים ש .3
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. 

 
 

 
אנו מאחלים לכם בריאות  .  https://www.wke.co.ilניתן גם להתעדכן באתר האינטרנט של המשרד   .4

 בהקדם. ה מלאהטובה ומקווים שכולנו נוכל לחזור לשגר

 
 
 
 
 
 
 

   בכבוד רב,                                         

 

 , שותף מוטי גולנסקי,רו"ח                                     

 קודנצ'יק, אנוך ושות'  וקסלר,                                           

 רואי חשבון                                           

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

