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 19ביולי 2020
לכבוד
לקוחות המשרד
א.ג.נ,.

הנדון :חוזר מס'  – 13עדכונים בנושא :ההתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונה
העלאת המערכת להגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות-פעימה שלישית
עוסקים המדווחים על בסיס מזומן

בהמשך לחוזרים קודמים שפורסמו על ידנו ,ה רינו להציג לכם חוזר בנושא :הגשת בקשות למענק
השתתפות בהוצאות קבועות-פעימה שלישית למדווחים על בסיס מזומן:
 .1שימו לב כי ביום  20.7.20צפויה לעלות לאו ויר המערכת החדשה להגשת בקשות למענק השתתפות
בהוצאות קבועות -פעימה שלישית גם לטובת מדווחים על בסיס מזומן שטר ם הגישו בקשות
למענק.
 .2ביום  19.7.20ת יסגר המערכת להגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות-פעימה שלישית
לצורך עבודות שדרוג והתאמה.
 .3בהמשך תיפתח האפשרות לשנות את מסלול הבקשה למי שכבר הגישו בקשה עבור מרץ-אפריל
.2020
 .4דגשים ל הגשת בקשות במסלול המאוחר ע"י עוסקים שמדווחים לרשות המיסים על בסיס מזומן
א .תנאים להגשת הבקשה:
 )1העוסק מתחייב במס ,לפי חוק מע"מ ,עם קבלת התמורה לעסקה.
 )2העוסק מקבל את עיקר התקבולים השוטפים בעסקו ,בפיגור של למעלה מ 30-ימים מיום
ביצוע העסקה.
 )3הפרש המחזורים של העוסק במסלול המיידי  ,ככל וישנו ,אינו עולה על  60%ממחזור
עסקאותיו בתקופת הבסיס.
מסלול מיידי -תקופה מרץ-אפריל  2020לעומת מרץ-אפריל .2019
ב.

הבהרות לעניין מסלול מאוחר -עסקים המדווחים על בסיס מזומן:
מחזור עסקאות בתקופת הבסיס -מחושב לפי מחזור עסקאות לחודשים מרץ-יוני  2019כפי
שדווח לרשות המיסים ,כשהוא מחולק ב.2 -
מחזור עסקאות בתקופת המענק -מחושב לפי מחזור עסקאות לחודשים מרץ-יוני  2020כפי
שדווח לרשות המיסים ,כשהוא מחולק ב.2 -
.../2
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 -2ג .בקשה לקבלת מענק במסלול המאוחר תהיה ,כפי הנראה ,בתוך כ 90 -ימים מיום העלאת
המערכת או מיום  15ביולי  ,2020כמאוחר שביניהם.
ד .עוסק שהגיש בקשה לקבלת המענק במסלול המיידי עד לתחילת יולי  ,2020יהיה רשאי לשנותה
לבקשה לקבלת מענק במסלול המאוחר.
ה .עוסק שלא הגיש בקשה ,יהיה זכאי להגיש בקשה לאחד משני המסלולים המוצעים ,על פי
בחירתו ,אך לא יהיה זכאי לשנות את בחירתו לאחר מכן ,והכ ל בתנאי שהפרש המחזורים
במסלול המיידי ( מרץ-אפריל) לא עולה על  60%ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס.
 .5הרינו להדגיש כי מטרת חוזר זה הינה לסייע לכם בנושאים חיוניים שעל סדר 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.

 .6ניתן גם להתעדכן באתר האינטרנט של המשרד . https://www.wke.co.ilאנו מאחלים לכם בריאות
טובה ומקווים שכולנו נוכל לחזור לשגרה מלאה בהקדם.
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