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תאריך 28 :באפריל 2020
לכבוד
לקוחות המשרד
א.ג.נ,.
הנדון :חוזר מס' 10א'– עדכונים בנושא ההתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונה
מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה)
בהמשך לחוזר ים קודמים שפורסמו על ידי משרדנו וניתן לעיין בהם באתר המשרד:
 ,הרינו להציג לכם עדכונים נוספים בנושא ההתמודדות הכלכלית עם
https://www.wke.co.il/
משבר הקורונה בתחום מענק הסיוע לעצמאים ( פעימה שנייה):
ביום  24.4.20פורסמו תקנות שעת חירום בעניין הפעימה השנייה של מענק הסיוע לעצמאים
שהוראותיהן העיקריות מפורטות להלן:
 .1מועד הגשת התביעה למענק
ניתן להגיש באופן מקוון את התביעה למענק בתוך פרק זמן של  70יום מיום .3.5.20

 .2תנאים וקריטריונים לזכאות
להלן המבחנים והקריטריונים שיש לעמוד בהם במצטבר על מנת להיות זכאים לקבלת מענק
לעצמאים במסגרת הפעימה השנייה:
א .עצמאי שבשנת  2019מלאו לו  20שנה לכל הפחות.
הגדרת "עצמאי" -יחיד תושב ישראל שעסק בעסק או במשלח יד לכל הפחות במהלך 6
החודשים שקדמו לחודש אפריל .2020
ב .הכנסה חייבת לשנת המס  2018אינה עולה על  1מיליון  ₪ואם עסקינן ב"עצמאי בעל עסק
חדש" אז הכנסה חייבת לשנת המס  2019אינה עולה על  1מיליון .₪
הגדרת "הכנסה חייבת"  -הכנסה לאחר ניכויים ולפני קיזוזים ופטורים ,למעט ,רווח הון.
הגדרת "עצמאי בעל עסק חדש" – עצמאי שמתקיים בו אחד מאלה:
 )1הוא התחיל לעסוק בעסק או במשלח יד בשנת .2019
 )2הוא החל לעסוק בעסק או במשלח יד בשנת  2018והיו לו הפסדים בשנת  2018מפעילותו
העסקית/משלח ידו.
ג .הכנסה חודשית ממוצעת מעסק בשנת  2018עולה על  ₪ 714ולגבי עצמאי בעל עסק חדש –
הכנסה חודשית ממוצעת מעסק בשנת .2019
הגדרת "הכנסה חייבת מעסק" -הכנסה מיגיעה אישית ,לרבות ,דמי לידה ,גמלה לשמירת
הריון ותגמולי מילואים.
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 -2ד .מחזור עסקאות בתקופה מרץ-יוני  2020נמוך בשיעור הגבוה מ 25%-ממחזור הכנסות באותה
תקופה בשנת  ( 2019מחזור הבסיס בשנת .)2019
לעניין עצמאי שהחל לעסוק בעסק או במשלח יד לאחר  – 1.3.19מחזור הבסיס שלו יחושב לפי
מחזור עסקאותיו מיום תחילת עיסוקו ועד ליום  29.2.20מחולק במספר חודשי העיסוק ומוכפל
ב .4 -
ה .ל א נקבעו הפרות של הוראות ניהול פנקסי חשבונות בשנת  2018או בשנת  ( 2019לגבי עצמאי
בעל עסק חדש).
ו .הגשת דוח שנתי לשנת המס  ( 2018לגבי עצמאי בעל עסק חדש -הגשת דוח שנתי לשנת המס
.)2019
ז .הגשת דוחות תקופתיים למע"מ בגין החודשים מרץ-יוני  2019ו 2020-ולגבי עוסק פטור-
הגשת הצהרת עוסק פטור לשנת המס .2020
 .3סכום המענק
א .המענק יהיה בשיעור של  70%מסכום ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק ולא יותר
מ ( ₪ 10,500-כלומר מי שהכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מעסק הינה  ₪ 15,000ומעלה
( עד  )₪ 40,000יהיה זכאי למענק מכסימלי של .) 70%*15,000( ₪ 10,500
ב .אולם לגבי עצמאים שהכנסתם החייבת החודשית הממוצעת מעסק עולה על  ,₪ 40,000יופחת
מהמענק סכום השווה ל 17.3%-מסכום ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק העולה
על .₪ 40,000

דוגמא  :הכנסה חייבת חודשית ממוצעת מעסק .₪ 45,000 -סכום המענק יחושב כדלקמן:
 .₪ 10,500> ₪ 28,000 =70%*40,000לפיכך ,סכום המענק  ,₪ 10,500-אולם יש להפחית
מסכום זה את הסכום העולה על .₪ 865 =17.3%*)45,000-40,000(= 5,000 :₪ 40,000
לפיכך ,סכום המענק לתשלום.₪ 9,635 =)10,500-865( -
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 -3 .4תוספת מענק לעסק קטן
א .תנאים וקריטריונים לזכאות לתוספת מענק
עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו החודשי בשנת  2019עולה על  ₪ 1,500ואינו עולה על 25,000
 ₪יהיה זכאי לתוספת מענק במידה ועומד בשלושה תנאים מצטברים כמפורט להלן:
 )1מחזור עסקאות בחודשים מרץ-אפריל  2020נמוך בשיעור הגבוה מ 25%-ממחזור העסקאות
בחודשים מרץ-אפריל .2019
לעניין עצמאי שהחל לעסוק בעסק או במשלח יד לאחר  – 1.3.19מחזור הבסיס שלו
יחושב לפי מחזור עסקאותיו מיום תחילת עיסוקו ועד ליום  29.2.20מחולק במספר
חודשי העיסוק ומוכפל ב.2-
 )2הגשת דוחות תקופתיים למע"מ בגין החודשים מרץ-יוני  2019ו 2020-ולגבי עוסק פטור-
הגשת הצהרת עוסק פטור לשנת המס .2020
 )3לא נקבעו הפרות של הוראות ניהול פנקסי חשבונות בשנת  2018או בשנת  ( 2019לגבי
עצמאי בעל עסק חדש).
ב.

חישוב תוספת המענק
ממוצע מחזור עסקאות חודשי 1,500-8,333 :ש"ח -סכום התוספת יהיה .₪ 700
ממוצע מחזור עסקאות חודשי 16,667- 8,334 :ש"ח – סכום התוספת יהיה .₪ 1,875
ממוצע מחזור עסקאות חודשי - ₪ 25,000- 16,668 :סכום התוספת יהיה .₪ 3,025

ג.

המענק והתוספת מענק לעסק קטן לא ייחשבו כהכנסה לעניין ביטוח לאומי ומע"מ אולם ייחשבו
כהכנסה לעניין מס הכנסה.

 .5להלן קישור לתקנות https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_877.htm#med4 :
 .6הרינו 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 .מומלץ לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ מקצועי בכל סוגיה או בעיה שמתעוררת.
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-4 .7משרדנו פועל וממשיך 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.
 .8ניתן גם להתעדכן באתר האינטרנט של המשרד . https://www.wke.co.ilאנו מאחלים לכם בריאות
טובה ומקווים שכולנו נוכל לחזור לשגרת חיינו בהקדם.

בכבוד רב ובברכת חג עצמאות שמח,
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