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18.1.2021
לכבוד
לקוחות המשרד
א.ג.נ,.

חוזר מס'  19בנושא :מענקי סיוע נוספים לעסקים
בהמשך לחוזרים קודמים שפורסמו על ידנו ,הרינו להציג לכם חוזר בנושא :מענקי סיוע נוספים
לעסקים:

 .1מענק סיוע לעסקים בשל פגיעה ממושכת
א .רקע
מליאת הכנסת אישרה את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)
(תיקון מס'  ,)4התשפ"א ,2021-במסגרתו יינתן מענק סיוע נוסף לעסקים בשל פגיעה ממושכת.
ב.

תנאי זכאות למענק סיוע בשל פגיעה ממושכת:
 )1עסק שמחזור עסקאותיו בשנת  2019היה מעל  ₪ 18,000ולא עלה על ₪ 300,000
א) מחזור העסקאות נפגע בתקופה מרץ-דצמבר  2020בשיעור של לפחות  25%מהתקופה
המקבילה אשתקד ,בעקבות משבר הקורונה.
ב) סכום מחזור העסקאות בתקופה מרץ-דצמבר  2020בתוספת כל סכומי מענקי ההוצאות
הקבועות שקיבל העסק אינו עולה על סכום מחזור העסקאות בתקופה מרץ-דצמבר
.2019
ג) מענק חלקי ישולם כאשר סכום מחזור העסקאות בתקופה מרץ-דצמבר  2020בתוספת
כל סכומי מענקי ההוצאות הקבועות שקיבל העסק שווה או עולה על  90%ממחזור
העסקאות בתקופה מרץ-דצמבר .2019
ד) סכום המענק ישולם בהתאם לשיעור הפגיעה:
שיעור הפגיעה
25%-40%
40%-60%
מעל 60%

סכום מענק מלא סכום מענק חלקי
1,950
3,000
3,250
5,000
5,850
9,000

ה) לגבי עוסק פטור -תנאי הזכאות כמפורט בסעיפים א-ג לעיל ייבחנו על כל שנת 2020
לעומת כל שנת  ( 2019ולא על התקופה מרץ-דצמבר  2020לעומת מרץ-דצמבר .)2019
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-2 )2עוסק חדש
א) עוסק פטור חדש -זכאי למענק בסך  ₪ 3,000בכפוף לעמידה בתנאים שלהלן:
• מחזור עסקאותיו בשנת  2020עולה על .₪ 18,000
• מחזור עסקאותיו בחודשים ינואר-פברואר  2020עולה על  ₪ 1,500בכל חודש.
ב) עוסק מורשה חדש -זכאי למענק בסך  ₪ 4,000בכפוף לעמידה בתנאים שלהלן:
• מחזור עסקאותיו בשנת  2020עולה על  ₪ 18,000ואינו עולה על  100מיליון .₪

ג.

• מחזור עסקאותיו בחודשים ינואר-פברואר  2020עולה על  ₪ 1,500בכל חודש.
 )3עסק שמחזור עסקאותיו בשנת  2019היה בין  ₪ 300,000לבין  400מיליון ₪
א) היה זכאי לשלושה או יותר מבין מענקי הסיוע בעד השתתפות בהוצאות ששולמו ע"י
רשות המיסים.
ב) סכום מחזור העסקאות בתקופה מרץ-דצמבר  2020בתוספת כל סכומי מענקי ההוצאות
הקבועות שקיבל העסק אינו עולה על סכום מחזור העסקאות בתקופה מרץ-דצמבר .2019
ג) מענק חלקי ישולם כאשר סכום מחזור העסקאות בתקופה מרץ-דצמבר  2020בתוספת
כל סכומי מענקי ההוצאות הקבועות שקיבל העסק שווה או עולה על  90%ממחזור
העסקאות בתקופה מרץ-דצמבר .2019
ד) סכום המענק המלא יחושב כדלקמן:
 60%מהסכום הממוצע של מענקי ההוצאות הקבועות שניתנו בגין תקופות הזכאות בשנת
 2020כשהוא מחולק ב 5-ולעוסק שמחזור עסקאותיו עלה על  20מיליון  ₪כשהוא מחולק
ב , 4-עד למענק מכסימלי של  ₪ 50,000ומינימלי של .₪ 9,000
ה) סכום המענק החלקי יחושב כדלקמן:
 65%מסכום חישוב המענק המלא ,עד למענק מכסימלי של  ₪ 32,500ומינימלי של 5,850
.₪
מועד הגשת הבקשות
ניתן יהיה להגיש את הבקשות החל מיום  10.2.21לפרק זמן של  3חודשים באמצעות טופס מקוון.

 .2תיקון חוק מענק לעידוד התעסוקה (אפשרות לקבלת מענק אחר בנוסף למענק עידוד תעסוקה)
א .מליאת הכנסת אישרה את תיקון חוק מענק לעידוד התעסוקה ונקבע כי מעסיק ששולם לו מענק
לפי חוק עידוד תעסוקה בשל חודש ספטמבר  2020או אוקטובר  2020או שניהם ונקבע שהמעסיק
זכאי למענק אחר בעד עובדיו בגין אחד מהחודשים האמורים או שניהם ,יהיה זכאי המעסיק
למענק האחר ,ובלבד שסכום המענק ששולם לו לפי חוק עידוד תעסוקה יקוזז מהמענק האחר.
ב .שימו לב כי ניתן להגיש בקשות לקבלת מענק עידוד תעסוקה עד ליום .31.1.21
ג .בקשות לקבלת מענק שימור עובדים ניתן להגיש עד ליום .30.6.21
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 .3הפחתת שיעור הירידה במחזורים הנדרש לתקופת הזכאות ינואר-פברואר 2021
חוק התוכנית לסיוע כלכלי עודכן כך ששיעור הירידה במחזורים הנדרש לצורך זכאות בתקופה
ינואר-פברואר  2021לעומת התקופה המקבילה בשנת  2019הופחת ל 25%-במקום  40%ויתר המדרגות
הינן כמפורט להלן:
א .עסקים עם מחזור שנתי עד  100מיליון  -₪ירידה של לפחות .25%
ב .עסקים עם מחזור שנתי בין  100מיליון  ₪לבין  200מיליון  -₪ירידה של לפחות .40%
ג .עסקים עם מחזור שנתי בין  200מיליון  ₪לבין  400מיליון  -₪ירידה של לפחות .60%
 .4הרינו להסב את תשומת ליבכם כי מאחר וההתמודדות עם התפשטות הנגיף היא מורכבת מאוד
ופעולות הממשלה הן  ,בין היתר ,בשיטת ניסוי ותעייה  ,הרי שהצעדים הכלכליים הננקטים ע"י
ממשלת ישראל להתמודדות עם התפשטות הנגיף הינם דינמיים ויש בהם לעיתים קרובות תמורות,
עדכונים ושינויים בהתאם לצרכי המשק .לפיכך ,הינכם מתבקשים להתייחס לחוזרים בהתאם
לסייגים ולמגבלות המפורטים לעיל ולקחת בחשבון שייתכנו שינויים ועדכונים בהנחיות ובהוראות
עובר למועד חוזר זה.

 .5הרינו להדגיש כי מטרת חוזר זה ה ינה 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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