וקסלר ,קודנצ'יק ,אנוך ושות'

WEKSLER, KODENZIK, ENOCH & CO.

רואי חשבון

Certified Public Accountants (ISR).

30.03.2020

לכבוד
לקוחות המשרד
א.ג.נ,.
הנדון :מה קורונה בעולם המלכ"ורונה
עדכונים בנושא ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונה
בהמשך להתמודדות הכלכלית של כל חלקי המשק עם משבר הקורונה ,הרינו להביא בפניכם עדכונים
הרלוונטיים למלכ"רים וארגוני המגזר השלישי:
 .1קולות קוראים לקבלת סיוע לעמותות וארגונים הזקוקים למענק כספי
א.

קרנות הביטוח הלאומי
 )1הביטוח הלאומי מעניק  10מיליון  ₪לתוכניות לסיוע בהתמודדות עם משבר הקורונה.
 )2גופים ציבוריים ,עמותות וחל"צ יכולים להגיש תוכניות לסיוע בהתמודדות עם המשבר בקרב
אוכלוסיות במצבי סיכון :קשישים ,אנשים עם מוגבלות ,ילדים ונוער בסיכון ,אנשים שנפלטו
ממעגל העבודה ועוד.
 )3התוכניות שייבחרו יקבלו מענק מכסימלי של  ₪ 100,000לתקופת פעילות של עד כשנה.
 )4בקשות לסיוע יש להגיש באופן מקוון בלבד באמצעות טופס הבקשה אותו תוכלו למצוא באתר
הביטוח הלאומי .לנוחיותכם להלן לינק לקול קורא:
https://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/kolotKorimList/KKCorona.pdf
 )5המועד האחרון להגשת בקשות הוא  5באפריל .2020
 )6תשובות צפויות תוך חודש ממועד סגירת הקול הקורא.
 )7שאלות טכניות ניתן להפנות למייל.FUNDSS@NIOI.GOV.IL :

ב.

"מובילאיי למען הקהילה"
 )1בעקבות משבר הקורונה העמידה מובילאיי סך של  10מיליון  ₪לטובת ארגונים חברתיים ללא
כוונת רווח אשר פעילותם מסייעת לייצוב המשק ולשמירה על חוסנו של הציבור הישראלי כולו.
 )2ארגונים ועמותות יכולים להגיש עד ליום  31.3.20בקשה למענקים ועליהם לעמוד בקריטריונים
שייקבעו ע"י חברת מובילאיי .
 )3לנוחיותכם ,להלן לינק לקול קוראhttps://forthecommunity.mobileye.com/ :
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-2 .2הקלות וסיוע של החשב הכללי במשרד האוצר
א.

הלוואות בערבות המדינה -הקרן להלוואות בערבות המדינה מאפשרת לקבל אשראי בתנאים
מיטיבים גם למלכ"רים ,באמצעות העמדת ערבות מדינה עד לשיעור של  90%מסכום ההלוואה.
ערבות המדינה מאפשרת לגופים המממנים להציע תנאים נוחים יותר ללווים כגון :הפחתת
הבטוחות הנדרשות מהלווה ,שיעור ריבית נמוך יותר ,תנאי תשלום והחזר נוחים יותר וזמני טיפול
מהירים בקרן  .בקרן מסלול מיוחד לעמותות חברתיות המעניקות שירותים לממשלה בתחומי
הבריאות  ,החינוך והרווחה בתנאים מועדפים ללא העמדת ערבות אישית או ערבות צד ג' ( כפי
שנדרש מעוסקים)  ,תוך המחאת הסכמי ההתקשרות עם הממשלה כבטוחה להלוואה .ההלוואות
ניתנות בתנאי שוק אטרקטיביים לתקופה של עד  5שנים עם אפשרות למתן גרייס ( דחייה) על פירעון
הקרן (ראה פירוט גם בהמשך החוזר בסעיף ( 3א) להלן).

ב.

מקדמות לתשלומי תמיכות לשנת  -2020ועדת החריגים המיוחדת לתמיכות לפי סעיף 3א לחוק
יסודות התקציב ,שחררה לתשלום עד כה מקדמות בסך כ 500-מיליון  ₪ע"ח כספי תמיכות בגין
פעילות שבוצעה או עתידה להתבצע בשנת .2020
כמו כן ,ועדת החריגים פועלת לאתר מבחני תמיכה נוספים בתחומים הרלוונטיים לשם התמודדות
המדינה עם התפשטות נגיף הקורונה ,על מנת לבחון ולקדם תשלום מקדמות למוסדות ציבור
הנתמכים מכוחם.

ג.

הקפאת ביקורות במוסדות ציבור-מערך הביקורת המרכזי על מוסדות ציבור באגף החשב הכללי
שבמשרד האוצר הורה על הקפאת הביקורות הנערכות במוסדות ציבור הנתמכים מתקציב במדינה
לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,במטרה להקל על העומס המוטל עליהם בזמנים אלו.

ד.

אישור חריגה מהשיעור המרבי להוצאות הנהלה וכלליות ומהשיעור הגירעון המרבי -בכוונת אגף
החשב הכללי במשרד האוצר לתקן את נוהל התמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור לפי סעיף
3א לחוק יסודות התקציב ,כך שתאושר חריגה מהשיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות ביחס
למחזור הפעילות ומשיעור הגירעון המרבי ביחס למחזור הפעילות ,למוסדות ציבור שמחזור
פ עילותם נפגע כתוצאה ממשבר הקורונה .החשב הכללי יקבע כללים לפיהם תאושר חריגה
מהמגבלות האמורות .הנוהל יעודכן ויפורסם נוסח מעודכן לציבור.
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-3 .3מסלול מיוחד להלוואות בערבות מדינה לצורך סיוע בהתמודדות עם הקורונה-מסלול מימון הון חוזר
רלוונטי גם למלכ"רים
הקמת קרן הלוואות של  8מיליארד  ₪לסיוע לעסקי קטנים להתמודד עם נזקי משבר הקורונה.
ההקלות והתנאים לקבלת הלוואות בערבות המדינה מהקרן להתמודדות עם הקורונה במשרד
הכלכלה הם:

א.

•

יצירת מנגנון של הלוואות גישור ע"י הבנקים עד למתן האישור סופי לקבלת ההלוואה.

•

קיצור זמני טיפול בבדיקת הבקשה לקבלת הלוואה אצל הגוף המתאם.

•

פטור מתשלום עמלות עבור הבדיקה הכלכלית המשולמת למדינה.

•

העמדת בטחונות בשיעור של עד . 5%

•

שיעור ריבית נמוכה בכפוף לנתוני הלקוח וההסכמות מול הבנק.

•

ניתן לקבל גם הלוואות לזמן קצר ולא רק הלוואות ל 5-שנים.

•

אפשרות לדחות את החזרי ההלוואה ("גרייס") לתקופה של עד שנה ממועד העמדת ההלוואה.

ב.

חשוב להדגיש כי בעת הגשת הבקשה יש להגיש ,בין היתר ,שאלון לבקשת הלוואה ,תחזית רווח
והפסד ותזרים מזומנים לצורך בחינת צרכי האשראי  ,תצהיר על מחזור מכירות של החברה שאינו
עולה על  100מיליון ש"ח ועל כך שאין לחברה חובות לרשויות המס ( שהתהוו טרם משבר
הקורונה) שאינם מוסדרים וחוות דעת רו"ח על תצהיר החברה.

ג.

נשמח לסייע לכם בכל שאלה ו/או סיוע שנדרשים בהגשת הבקשות להלוואות ו/או במילוי
הנתונים הכספיים.

 .4הודעות יחידת רשם העמותות ורשם ההקדשות
בעקבות משבר הקורונה ,פרסמה יחידת רשם העמותות ורשם ההקדשות הנחיות המקלות על ציבור
העמותות והחברות לתועלת הציבור אשר עיקרן להלן:
א .הגשת דיווחים שנתיים לשנת -2019מועד ההגשה ידחה בחודש ליום  31ביולי  ,2020כאשר הרשם
יבחן את הצורך בארכה נוספת ,בהתאם להתפתחויות במשק .לוחות הזמנים שנקבעו בהסדר
הארכות שתואם עם לשכת רואי החשבון ,ידחו בחודש ,בהתאמה ,כאשר גם במקרה זה ,הצורך
בארכה נוספת יבחן בהתאם להתפתחויות במשק.
ב .הגשת דיווחים שנתיים לשנת  2019על ידי עמותות אשר קיבלו אישור ניהול תקין לשנת ,2021
במסגרת מדיניות "ניהול תקין לשנתיים" -מועד ההגשה ידחה בחודש ליום  31ביולי  ,2020או עד
למועד הארכה השלישית ,בהתאם להסדר הארכות שייקבע עם לשכת רואי החשבון.
ג .הימנעות מהליכי פיקוח וביקורת חדשים-החל מיום  19במרץ  2020ועד למועד חזרת המשק
להתנהלות שגרתית לא ייפתחו הליכי פיקוח וביקורת חדשים בעניין עמותות וחברות לתועלת
הציבור.
ד .ארכה למסירת מסמכים  -עמותות וחברות לתועלת הציבור שנדרשו למסור מידע ,הבהרות ומסמכים
על ידי רשם העמותות או רו"ח מטעמו במסגרת ביקורת עומק או ביקורת מעקב זכאיות באופן גורף
לארכה בת  45יום.
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-4 .4הודעות יחידת רשם העמותות ורשם ההקדשות ( המשך)
ה.
ו.
ז.
ח.

אי קיום ביקורת במשרדי עמותות וחברות לתועלת הציבור – מיום  19במרץ  2020ועד מועד שייקבע.
תכנית לתיקון ליקויים עם גורם מלווה -ביצוע התוכנית ימשיך .יחד עם זאת ,רואי החשבון המלווים
הונחו להתחשב בנסיבות המיוחדות שנוצרו עקב משבר הקורונה.
הליכי מחיקת עמותות שאינן מדווחות  -ההליכים מוקפאים עד להודעה חדשה .יש לשים לב
שההודעה שנשלחה לעמותות נותרה בתוקף.
הגשת מסמכים באופן שאינו מזוהה (שלא באמצעות כרטיס חכם או הזדהות חכמה)  -ניתן להגיש
את המסמכים בעותק סרוק ,כאשר לאחר חזרת המשק לשגרה ידרוש הרשם את קבלת המסמכים
המקוריים .כתובת המייל להגשת המסמכים הסרוקים .moked-amutot@justice.gov.il :יובהר כי
הגשת הבקשות באופן מזוהה לרשם ,מאפשרת את קליטת הנתונים באופן מידי ,מקצרת את זמני
הטיפול ומאחזרת את הנתונים שנקלטו במערכת.
יודגש כי עמותות או חל"צ שנדרשו להשלים מסמכים או לתת הבהרות כתנאי לקבלת אישור ניהול
תקין ,נדרשות להשלים את מסירת המסמכים או מתן ההבהרות כתנאי להמשך הטיפול בבקשה.

 .5דחיית מועדים על ידי רשות המיסים בעקבות משבר הקרונה
א.
ב.
ג.

דוחות שנתיים לשנת  - 2019מועד ההגשה של הדוחות נדחה :דוח שנתי במס הכנסה למלכ"רים
יוגש עד  ( 30.7.2020אלא אם כן למייצג ישנו הסדר אורכות עם מס הכנסה).
אישורים על ניכוי מס במקור – מתן ארכה לאישורים שתוקפם יפוג ב 31.3.2020-עד ל.30.4.2020-
אישורי תיאומי מס של שנת  – 2019מתן ארכה לתוקף האישורים עד לתשלום משכורת מאי 2020
ולא יאוחר מ.13.6.2020-

 .6דחיית מועד תשלום אגרה שנתית מופחתת לחל"צ ועמותות (טרם פורסמה החלטה )-המועד לתשלום
אגרה שנתית מופחתת הוא  . 31.3רשות התאגידים פנתה בבקשה להארכת מועד זה והחלטה בנושא
אמורה להתקבל בימים הקרובים.
 .7דחיית המועד לבקשת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור
בשל משבר הקורונה ,משרד הפנים דחה את המועד האחרון להגשת בקשה לפטור מארנונה למוסד
מתנדב לשירות הציבור מיום  1.4.20ליום .1.5.20
 .8ביטול תשלומי ארנונה
חבילת הסיוע צפויה לכלול ביטול תשלומי ארנונה ל 3-חודשים (מרץ-מאי) לעסקים שנסגרו בהוראת
משרד הבריאות.
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-5 .9ניהול ישיבות באמצעים דיגיטליים
בעקבות הנחיות משרד הבריאות האוסרות כינוסים  ,רשם העמותות ממליץ לקיים ישיבות של מוסדות
העמותה/חל"צ ,תוך הסתייעות באמצעים דיגיטליים המאפשרים לצפות ולהקשיב לכל משתתפי
הישיבה.
 .10הרינו להדגיש כי מטרת חוזר זה הינה לסייע לכם בנושאים חיוניים שבסדר היום וכי אין במידע
ובהנחיותינו המפורטות בחוזר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ,ולו גם באופן
חלקי.
 .11משרדנו פועל ומ משיך לתת מענה מלא ,מהיר ומקצועי לכל לקוחותינו תוך שמירה על כללי הזהירות
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
לציבור .ניתן לפנות אלינו בכל עת באמצעות הדואר האלקטרוני או טלפונית ואנו ניתן מענה מלא
ומקצועי לכל פניה.
אנו מאחלים לכם בריאות טובה ומקווים שכולנו נוכל לחזור לשגרת חיינו בהקדם.
ניתן גם להתעדכן באתר האינטרנט של המשרד https://www.wke.co.il

בכבוד רב,
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