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 2020 באוגוסט 23 

 לכבוד 
 

 לקוחות המשרד 
 

 א.ג.נ., 
 

 ההתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונה   נושא: ב עדכונים    –   51מס'  הנדון: חוזר  
 שלישית פעימה  - העלאת המערכת להגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות 

 בגין חודשים מאי יוני 
 

הגשת בקשות למענק  בנושא:    חוזר  רינו להציג לכם  ה על ידנו,    מו שפורס   ים קודמים בהמשך לחוזר 

 כמפורט להלן:   בגין חודשים מאי יוני   השתתפות בהוצאות קבועות 

 

)נגיף קורונה החדש(  .1   2020- )הוראת שעה(, התש"ף   פורסם ברשומות חוק התוכנית לסיוע כלכלי 

פרק    . "החוק"(  ב" ו )להלן  בהוצאות  חוק '  השתתפות  בעד  לעסקים  סיוע  למענק  מתייחס   "

בשל   קבועות.   נפגעה  פעילותם  אשר  בעסקים  הניתן  ככל  לתמוך  הינה  בחוק  ו'  פרק  מטרת 

מנת   על  וזאת  קבועות  בהוצאות  להשתתפות  מענקים  תשלום  ידי  על  הקורונה,  נגיף  התפרצות 

  .לסייע לעסקים לשמור על כושר הישרדותם 

מבוסס  .2 המענק  בהתייחס    חישוב  מקבילות,  תקופות  שתי  בין  העסקאות  מחזורי  השוואת  על 

חלקית בשל   פעל בתפוקה  או  פעל  לא  העסק  בה  בתקופה  בהוצאות קבועות  השתתפות  למקדם 

 .המצב 

הגשת  להלן קישור לאתר רשות המיסים ל   . 16.11.2020 ליום   הבקשה למענק עד  ניתן להגיש את  .3

 buisnesses-for-grant-https://www.gov.il/he/service/corona-3   הבקשה למענק: 

 ₪   300,000עד  של  מחזור שנתי    בעלי   עסקים קטנים מענק ל  .4

  1,500היה בין    2019בשנת המס    הממוצע לחודש עצמאים יחידים, שמחזור פעילותם  מיועד ל  . א 

 ₪.    25,000  - ₪ ל 

 לפחות.   31.12.2019  ליום והעסק היה פעיל עד    2019עצמאים יחידים שניהלו עסק בשנת   . ב 

בהשוואה    2020יוני  - מאי במחזור הפעילות העסקית בחודשים    לפחות   40%חלה ירידה של   . ג 

 .  2019לתקופה המקבילה בשנת  

 . 2020ובשנת    2019העוסק הגיש דוחות תקופתיים למע"מ לתקופות אלו בשנת   . ד 

 העוסק ניהל פנקסי חשבונות על פי חוק והפנקסים לא נפסלו.  . ה 

 סכומי המענק:  . ו 

 ₪.   3,000  - ₪ מחזור שנתי   100,000עד   (1

 ₪.   4,000  - ₪ מחזור שנתי   ₪200,000 עד    100,001- מ  (2

 . ₪   6,000  - ₪ מחזור שנתי ₪    ₪300,000 עד    200,001- מ  (3

  אלף ₪   300עד  שמחזור עסקאותיהם הינו  חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים   . ז 

להגיש   כן  גם  בהוצאות  רשאיות  השתתפות  מענק  מערכת  במסגרת  למענק  הבקשה  את 

 בהתאם לתנאים המפורטים לעיל.   לעסקים 
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 ₪   300,000מעל    שנתי   מחזור הכנסות   - חברה או שותפות ,  עוסק עצמאי         .5

 להלן התנאים לזכאות למענק: 

 ₪.   מיליון   ₪400 ועד    300,000עולה על    2019מחזור עסקאות לשנת המס   . א 

הינה   2019הפגיעה במחזור העסקאות בחודשי המענק ביחס לחודשים המקבילים בשנת   . ב 

 אך ורק כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה. 

בין   . ג  מחזור  עם  ₪    100ועד    ₪   300,001עסקים  במחזור    - 2019בשנת  מיליון  הפגיעה 

 . 40%עולה על    2019חודשי המענק ביחס  לחודשים המקבילים בשנת  ב העסקאות  

בין   . ד  מחזור  עם  ₪    100עסקים  במחזור    - 2019בשנת  מיליון ₪    200ועד  מיליון  הפגיעה 

 . 60%עולה על    2019העסקאות בחודשי המענק ביחס לחודשים המקבילים בשנת  

בין   . ה  מחזור  עם  ₪    200עסקים  ₪   400ועד  מיליון  במחזור    - 2019בשנת    מיליון  הפגיעה 

 . 80%עולה על    2019העסקאות בחודשי המענק ביחס לחודשים המקבילים בשנת  

 ₪.   500,000הוא עד    חודשיים( - תקופה )    המקסימלי לתקופה סכום המענק   . ו 

לא   . ז  אך  המבוקשת  המענק  לתקופת  המקבילה  התקופה  לאחר  לפעול  שהחל  עסק  עבור 

מ  מיום  31/12/2019  יום יאוחר  שיחושב  ממוצע  עסקאות  למחזור  תעשה  ההשוואה   ,

, מחולק במספר  2020בפברואר    29יום  תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק ועד ל 

  .2- הפעילות ומוכפל ב חודשי  

   עסק חדש  .6

  2020פברואר    29  ולא יאוחר מיום   2020ינואר    1חברה או שותפות שהחלה את פעילותה החל מיום  

 :שלהלן תנאים  ה זכאית למענק אם מתקיימים לגביה  

 . ₪ מיליון    100 ועד   ש"ח   18,000הוא מעל    2020מחזור עסקאותיה בשנת   . א 

 . ₪   1,500עולה על    2020פברואר  - ינואר מחזור עסקאותיה בחודשים   . ב 

הזכאות  . ג  עסקאותיה בתקופת  בחודשים    נמוך   ( 2020יוני    - מאי )   מחזור  עסקאותיה  ממחזור 

 . 2020ינואר ופברואר  

 .₪ לתקופה   4,000, יהיה 2020שותפות שהחלה את פעילותה בשנת ל סכום המענק לחברה או   . ד 

את כל הדוחות התקופתיים למע"מ לתקופות הדיווח הנדרשים לצורך חישוב   ה הגיש החברה  . ה 

 . המענק 

 לגבי עוסקים החייבים בניהול פנקסים, הפנקסים נוהלו והם קבילים.  . ו 

ירידת מחזור העסקאות בתקופת המענק נגרמה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות   . ז 

 הקורונה.   נגיף 
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סדר היום וכי אין במידע  על מטרת חוזר זה הינה לסייע לכם בנושאים חיוניים שהרינו להדגיש כי  .7

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.ilאינטרנט של המשרד  ניתן גם להתעדכן באתר ה  .8

 בהקדם. ה מלאהטובה ומקווים שכולנו נוכל לחזור לשגר

 

 

 

 

 

 

 

  

 בכבוד רב,  

 

 מוטי גולנסקי,רו"ח, שותף  

 וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' 

 רואי חשבון  

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

