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2202.7.5  

 לכבוד
 

 לקוחות המשרד 
 

 א.ג.נ.,
 

 מענקי האומיקרון לעצמאיים ולבעלי עסקים קטנים ובינוניים בנושא:  22חוזר מס' 
 

 : ( לעצמאיים ולבעלי עסקים קטנים ובינוניים 1-2/22מענקי האומיקרון ) בנושא  חוזר  להלן  

 

כחלק מהמתווה לסייע למשק להתאושש ממשבר הקורונה, המדינה אישרה מענק סיוע לעסקים   .1

 שנפגעו בגל האומיקרון.  

 

אינו  ₪ ו   18,000  עולה על   2021בשנת הבסיס וכן בשנת    שמחזורם השנתי מדובר במענק לעסקים   .2

   . מיליון ₪   80  עולה על 

 
 

המענק יינתן לעסקים שנפגעו בגל האומיקרון באופן שהוביל לירידה במחזור העסקאות בתקופה   .3

לפחות    2022פברואר  - ינואר  של  בשיעור  הזכאות(  תקופת  ינואר   25%)  התקופה  פברואר  - לעומת 

 ) תקופת הבסיס( או לעומת תקופת בסיס אחרת לפי העניין.   2019

לחוק    21או    20אות שדווחו בידי הקונה לפי סעיפים  למעט מכירות הוניות ועסק   - מחזור עסקאות 

למעט מכר טובין או מתן שירות מאת עוסק לקרובו אלא אם כן מנהל רשות המיסים אישר,  מע"מ ו 

 לבקשת העוסק, כי מתקיימים אותם מאפיינים הניתנים מהעוסק לאדם שאינו קרובו. 

 

 התפשטות זן האומיקרון. הירידה במחזורי העסקאות נגרמה מההשפעה הכלכלית של   .4

 

 המענק יינתן לעוסק שלא מתקיים לגביו אחד מאלה:  .5

 ולא ניהלם.   2022הוא היה חייב בניהול פנקסים לשנת הבסיס או לשנת   . א 

נקבעו כבלתי קבילים בשל ליקוי שנמצא בהם לגבי תקופת הזכאות    2022פנקסי העוסק לשנת   . ב 

 ( , בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור. 1-2/22) 

 

 . העוסק הגיש דוח תקופתי למע"מ הן בתקופת הבסיס והן בתקופת הזכאות  .6

 

, בתוספת סכומי המענקים ששולמו לו בגין  2021המענק לא יינתן לעסק שמחזור עסקאותיו בשנת   .7

 ממחזור עסקאותיו בשנת הבסיס.    1.15אותה שנה עולה על מכפלה של  

 

במהלך   .8 דיבידנדים  שחילק  לעסק  יינתן  לא  הקורונה המענק  תום    1.1.2020)מיום    תקופת  ועד 

 . 31.12.2019עד ליום    ו תקופת הזכאות( בסכום מצטבר העולה על הרווחים הנצברים של 
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 ₪ לעסק.   ₪600,000 ועד    3,000המענק יהיה בסכום שבין   .9

 ₪.   3,000המענק יהיה    - אלפי ש"ח   50עד    שנת הבסיס ב   מחזור עסקאות  . א 

המענק יהיה  - אלפי ₪  100אלפי ש"ח ואינו עולה על   50עולה על מחזור עסקאות בשנת הבסיס   . ב 

4,350   .₪ 

המענק יהיה    - אלפי ₪   150אלפי ₪ ואינו עולה על    100עולה על  מחזור עסקאות בשנת הבסיס   . ג 

5,300   .₪ 

המענק יהיה    - אלפי ₪   200אלפי ₪ ואינו עולה על    150עולה על  מחזור עסקאות בשנת הבסיס   . ד 

6,250   .₪ 

המענק יהיה    - אלפי ₪   250אלפי ₪ ואינו עולה על    200עולה על  מחזור עסקאות בשנת הבסיס   . ה 

8,000   .₪ 

המענק יהיה    - אלפי ₪   300אלפי ₪ ואינו עולה על    250עולה על  מחזור עסקאות בשנת הבסיס   . ו 

9,350   .₪ 

₪ ולא יעלה    9,350- חת מ המענק לא יפ   -   אלפי ₪   300עולה על  מחזור עסקאות בשנת הבסיס   . ז 

 הבאים:   , לפי הפרמטרים אלפי ₪   600על  

  25%שיעור הירידה במחזור העסקאות בין תקופת הבסיס לבין תקופת הזכאות עולה על   (1

על   עולה  של    -   40%ואינו  למכפלה  שווה  יהיה  המענק  הסיוע    0.1סכום  מענק  במקדם 

 ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס. 

  40%שיעור הירידה במחזור העסקאות בין תקופת הבסיס לבין תקופת הזכאות עולה על   (2

על   עולה  של    -   60%ואינו  למכפלה  שווה  יהיה  המענק  הסיוע    0.2סכום  מענק  במקדם 

 ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס. 

  60%שיעור הירידה במחזור העסקאות בין תקופת הבסיס לבין תקופת הזכאות עולה על   (3

על   עולה  של    - 80%  ואינו  למכפלה  שווה  יהיה  המענק  הסיוע    0.35סכום  מענק  במקדם 

 ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס. 

  80%תקופת הבסיס לבין תקופת הזכאות עולה על    שיעור הירידה במחזור העסקאות בין  (4

של    -  למכפלה  שווה  יהיה  המענק  העסקאות    0.5סכום  ובמחזור  הסיוע  מענק  במקדם 

 בתקופת הבסיס. 

 
 יחושב באופן הבא:   מקדם מענק הסיוע  .10

הבסיס   . א  בשנת  שלו  העסקאות  שמחזור  עוסק  על  לגבי  על    300עולה  עולה  ואינו   ₪   1.5אלפי 

 . 0.4מקדם מענק הסיוע יהיה    - מיליון ₪ 

מקדם מענק הסיוע    - מיליון ₪   1.5עולה על  לגבי עוסק שמחזור העסקאות שלו בשנת הבסיס   . ב 

 . 0.4- לבין מקדם הסיוע, ולא יותר מ   1ההפרש שבין  יהיה  

 

3 / ... 



 
 

 .WEKSLER, KODENZIK, ENOCH & CO ושות'   , אנוך וקסלר, קודנצ'יק 

 .Certified Public Accountants (ISR) רואי חשבון 

 

 
 FAX  Ramat Gan     Ben Gurion st.2:   03-7527673פקס :      Tel: 03-7533900טל':     52573גן  - רמת   2  בן גוריון רח'  

 
 
 

 -3 - 

 

 : יחושב באופן הבא מקדם סיוע   .11

 הסכום המתקבל מצירוף של שני אלה:   – לגבי עוסק   . א 

ציוד( סכום   (1 תשומות  כולל  לא   ( הבסיס  בשנת  השוטפות  למע"מ    התשומות  שדווחו  כפי 

 . 0.85- מחולק במחזור העסקאות בשנת הבסיס והתוצאה המתקבלת מוכפלת ב 

 סכום הוצאות השכר הנחסכות, מחולק במחזור העסקאות בשנת הבסיס.  (2

 הסכום המתקבל מצירוף של שני אלה:   - לגבי מוסד ציבורי זכאי  . ב 

או מוצרים המסופקים באופן שוטף ובמהלך רוב   סך הוצאות הקשורות למכירת שירותים  (1

 חודשי השנה, בשל שנת הבסיס. 

 נחסכות מחולק במחזור העסקאות בשנת הבסיס. סכום הוצאות השכר ה  (2

הכנסה, שמתקיימים  ()ב( לפקודת מס  2) 9מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף    - מוסד ציבורי זכאי 

 בו שני אלה: 

 שליש לפחות מהכנסתו בשנת הבסיס לא היה מתמיכות ותרומות.  ( א 

שליש לפחות מהכנסתו בשנת הבסיס, התקבל ממכירת שירותים או מוצרים שהתמורה   ( ב 

 בגינם מתקבלת באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה. 

 

 הגשת תביעה לקבלת מענק סיוע  .12

האפשרות   את  פתחה  המיסים  התביעה  רשות  את  כשלושה  להגיש  של  זמן  בפרק  להגישה  וניתן 

 החוק.   חודשים מיום פרסום 

 

 המענק לא ייחשב כחלק מעסקאותיו של העוסק לעניין מע"מ.  .13

 

ביתר  .14 תביעה  הגשת  בשל  על    - קנס  עולה  שהגיש  בתביעה  דרש  אותו  המענק  שסכום    50%עוסק 

שאושר לו ע"י רשות המיסים )להלן: "סכום ההפרש"( , ולא הוכיח, להנחת  מסכום מענק הסיוע  

  25%דעתה של רשות המיסים, שלא התרשל בעריכת התביעה שהגיש, יהיה חייב בקנס בשיעור של 

 מסכום ההפרש. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 .../ 



 
 

 .WEKSLER, KODENZIK, ENOCH & CO ושות'   , אנוך וקסלר, קודנצ'יק 

 .Certified Public Accountants (ISR) רואי חשבון 

 

 
 FAX  Ramat Gan     Ben Gurion st.2:   03-7527673פקס :      Tel: 03-7533900טל':     52573גן  - רמת   2  בן גוריון רח'  

 
 
 

 -4 - 

 

 

הרינו להדגיש כי מטרת חוזר זה הינה לסייע לכם בנושאים חיוניים שעל סדר היום וכי אין במידע  .15

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.ilניתן גם להתעדכן באתר האינטרנט של המשרד   .16

 טובה ומקווים שכולנו נוכל לחזור לשגרה מלאה בהקדם.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  כבוד רב,ב                                          

 

 ותף ש ,מוטי גולנסקי,רו"ח                                     

 וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות'                                            

 רואי חשבון                                         

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

