
 

 

27.08.2020   

 

 

 לקוחות יקרים,

 

נפתחה האפשרות להגשת המענק הסוציאלי לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה לחודשים מאי יוני 

2020. 

 

 .2020מאי יוני בנוסף, נפתחה האפשרות להגשת מענק סיוע עבור הוצאות קבועות לחודשים 

 

 שימו לב להנחיות לרישום התקבולים למענקים שהתקבלו כפי שמפורטים בחוזר זה.

 

 בברכה,

 

 חשבוןה רוא דוד בן יעקב, 

 

נפתחה האפשרות להגיש מענק סיוע סוציאלי לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עבור מאי יוני 

2020 

 

לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עבור נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק הסיוע הסוציאלי 

 .באתר רשות המסים 2020יוני -החודשים מאי

 

מענק זה הינו חלק מחוק הסיוע הכלכלי בעקבות משבר הקורונה. בחוק נקבעו שבע תקופות 

. מענק זה הינו הראשון בסדרת המענקים 2021יוני -חודשיות למענקים עד למאי-זכאות דו

 .ע כלכלי עקב משבר הקורונהלסיו הסוציאליים במסגרת החוק

 

 :הקריטריונים לקבלת המענק

נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות  2020יוני -מי שמחזור הפעילות שלו בחודשים מאי ✔

 .2019 -לעומת התקופה המקבילה ב 40%

  



 

 

 651,600( לא עלתה על 2019או  2018מי שסך ההכנסה החייבת שלו בשנה הרלוונטית ) ✔

 .ש"ח

( 2019או  2018סך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת שלו מעסק בשנה הרלוונטית )מי ש ✔

 .ש"ח 714עולה על 

 

 :לעצמאים

 .2019שנים לפחות בשנת  20עצמאים שמלאו להם   •

 .לפחות 31.12.2019-והעסק היה פעיל עד ה 2019יחידים שניהלו עסק בשנת   •

 .2020ובשנת  2019אלו בשנת העוסק הגיש דוחות תקופתיים למע"מ לתקופות   •

 .העוסק ניהל פנקסי חשבונות על פי החוק והפנקסים לא נפסלו  •

 .למי שפתח את העסק שלנה זו 2019או  2018העוסק הגיש דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת   •

 

 :לבעלי שליטה בחברת מעטים

 .שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים פעילה  •

 .31.10.2019-י שנה לפחות מיום ההחברה שילמה להם משכורת חצ  •

 .אינם זכאים לדמי אבטלה מביטוח לאומי בשל הכנסתם  •

 

 :סכום המענק

לפי  ,2019או  2018מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש, בשנים  70%סכום המענק יהיה 

 .₪ 15,000)עבור החודשיים של תקופת הזכאות( עד  2הגבוה בהם, כפול 

 

, הועבר כמקדמה ₪ 7,500ולם במהלך חודש יולי בסכום של עד שימו לב, המענק המידי, שש

על חשבון מענק זה. על כן, המענק המיידי יקוזז מסכום מענק זה. מי שקיבל את המענק 

המיידי, אך אינו זכאי למענק זה או שקיבל מענק מידי שגבוה יותר מהמענק לה הוא זכאי, לא 

 .יידרש להשיב את הכסף

 

 ?עד מתי ניתן להגיש

 .25/11/2020-ניתן להגיש בקשה למענק עד תאריך ה

 

 ?תוך כמה זמן ישולם המענק

תוך חמישה ימים ממועד הבקשה למענק תקבע הזכאות למענק. תוך חמישה ימים ממועד קביעת 

 .הזכאות למענק יועבר הכסף לחשבון הבנק

 

 ?מתי תיפתח הבקשה להגשת המענק הבא

 .15.09-( עתידה להיפתח ב2020אוגוסט  -)יולי  הגשת בקשות למענק לתקופת הזכאות הבאה

 

 להגשת הבקשה למענק לחץ כאן

 

 

  

https://www.gov.il/he/service/grant-corona-self-employed-and-employees-control-few-companies


 

 

הקבועות לעסקים עבור נפתחה האפשרות להגיש תביעות למענק סיוע בהשתתפות בהוצאות 

  2020מאי יוני 

 

יוני -נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק סיוע בהוצאות קבועות לעסקים עבור החודשים מאי

 .באתר רשות המסים לחברות ולשותפויות 2020

 

מענק זה הינו חלק מחוק הסיוע הכלכלי בעקבות משבר הקורונה. בחוק נקבעו שבע תקופות 

. מענק זה הינו הראשון בסדרת המענקים 2021יוני -ענקים עד למאיחודשיות למ-זכאות דו

 .לסיוע כלכלי עקב משבר הקורונה במסגרת החוק

 

 ₪מיליון  400ועד  ₪אלף  18-היה בין 2019חברות ושותפויות, שמחזור העסקאות שלהן בשנת 

, ₪מיליון  400ועד  ₪אלף  300-היה מ 2019וכן עצמאים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 

בהשוואה לחודשים אלו בשנה  2020יוני -והיתה להם ירידה במחזור העסקאות בחודשים מאי

 .ומעלה. עשויים להיות זכאים למענק 40%שעברה, בשל התפשטות נגיף הקורונה בשיעור של 

 

 :סכום המענק

 .ש"ח 500,000עד 

  

 

 לסימולטור לחישוב סכום מענק השתתפות בהוצאות קבועות
  

 

 ?מתי יתקבל המענק

 .יום 14יקבל את הכסף תוך  -אלף ש"ח  300עוסק שמחזור עסקאותיו עד   •

 .יום 100יקבל את הכסף תוך סה"כ  -אלף ש"ח  300עוסק שמחזור עסקאותיו מעל   •

 

 :ש"ח בשנה 300,000-לעסקים שמחזור עסקאותיהם גדול מ תשלום מקדמות

יקבל  -יום ממועד הגשת התביעה  14מיליון ש"ח, ועברו  1.5עוסק שמחזור עסקאותיו עד  ✔ 

 .מסכום המענק המגיע לעוסק, להנחת דעתו של המנהל 40%מקדמה של 

 

יקבל  -התביעה  יום ממועד הגשת 21מיליון ש"ח ועברו  1.5עוסק שמחזור עסקאותיו עד   ✔

 .מסכום המענק המגיע לעוסק, להנחת דעתו של המנהל 20%מקדמה נוספת בסך 

 

יקבל  -יום ממועד הגשת התביעה  21מיליון ש"ח ועברו  1.5עוסק שמחזור עסקאותיו מעל  ✔ 

 .מסכום המענק המגיע לעוסק, להנחת דעתו של המנהל 40%מקדמה בסך 

 

יקבל  -יום ממועד הגשת התביעה  28מיליון ש"ח ועברו  1.5עוסק שמחזור עסקאותיו מעל  ✔ 

מסכום המענק המגיע לעוסק, להנחת דעתו של המנהל, אך לא יותר  20%מקדמה נוספת בסך 

 .אלף ש"ח עד להשלמת הטיפול בבקשה 300-מ

 

 ?מתי תיפתח הבקשה להגשת המענק הבא

 .15.09-עתידה להיפתח ב( 2020אוגוסט  -הגשת בקשות למענק לתקופת הזכאות הבאה )יולי 

  

https://secapp.taxes.gov.il/smpapaakifsimulatorinternet/#/start


 

 

 

 להגשת הבקשה למענק לחץ כאן

 
  

 2020נפתחה האפשרות להגיש תביעות למענק סיוע לעסקים חדשים שנפתחו בינואר פברואר 

 

 .2020סיוע לעסקים חדשים שנפתחו בינואר פברואר נפתחה האפשרות להגיש תביעות למענק 

 

 :סכום המענק

 .ש"ח 100,000למחזור שנתי של עד  -ש"ח  3,000 

 .ש"ח 100,000למחזור שנתי של מעל  - ש"ח 4,000 

 

 :התנאים לקבלת המענק

 .ש"ח 1500-גדול מ 2020מחזור העסקאות בחודשים ינואר ופברואר  ✔

 .2020הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בחודשים ינואר ופברואר מחזור עסקאותיו בתקופת  ✔

 .ש"ח ואינו עולה על מאה מיליון ש"ח 18,000עולה על  2020מחזור עסקאותיו בשנת  ✔

  

 

 להגשת הבקשה למענק לחץ כאן

 
  

 מענק עידוד תעסוקה

 

 .נפתחה האפשרות להגשת בקשה למענק עידוד תעסוקה

 

 להגשת בקשה למענק עידוד תעסוקה לחץ כאן

 

 .שימו לב שיש להירשם ראשית באתר המערכת להזדהות ממשלתית

 

  

 תיעוד המענקים לעצמאים ועסקיםהוראות 

 

לא  מענק סיוע להשתתפות בהוצאות קבועות ומענק עידוד עבודה מענק סיוע סוציאלי לעצמאי,

יחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לחוק מס ערך מוסף, ועל כן אין צורך להוציא עבורם 

 .חשבונית מס

  

להוציא עבור המענקים קבלה על שם  נדרשים עסקים המנהלים הנהלת חשבונות חד צידית

 .הלקוח: "רשות המסים". אין צורך לשלוח את הקבלה לרשות המסים

 

 .התקבול בגין המענק הסוציאלי הינו הכנסה חייבת לפי הפקודה ואינו חייב בביטוח לאומי  •

 .ומיהינו הכנסה חייבת אשר חייבת גם בביטוח לא התקבול בגין מענק ההוצאות הקבועות  •

  

https://www.gov.il/he/service/corona-grant-for-buisnesses-3
https://www.gov.il/he/service/corona-grant-for-buisnesses-3
https://govextra.gov.il/ies/employers-grant/homepage/


 

 

 .התקבול בגין מענק עידוד תעסוקה הינו הכנסה חייבת אשר חייבת גם בביטוח לאומי  •

 

 פעמיים לאזרחי ישראל-מענקים חד

 

, מי שלא קיבל את המענק לכל אזרח יוכל להגיע לאחד מסניפי הדואר, 23.8-החל מיום ראשון ה

 .להזדהות ולקבל את המענק במזומן

 

  

 לתקנות פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכהפורסם תזכיר חוק 

 

 .פורסם תזכיר חוק לתקנות פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה

 

הפעילות שתהיה מזכה בפחת מואץ: ענפי התעשייה, החקלאות, הבנייה, המלונאות וייצור מוצרי 

 .תוכנה ופיתוח

 

החסנה, מתן שירותים בתחום פעילות שלא תהיה מזכה בפחת מואץ: אריזה, מסחר, תחבורה, 

 .התקשורת, בתחום הסניטרי ובתחום האישי

 

בספטמבר  1נישום בענפים האמורים יהיה רשאי לבקש כי על ציוד שנרכש בתקופה שמיום  ✔ 

 .יחול פחת בשיעור כפול משיעור הפחת החל על פי החוק 2021בנובמבר  30ועד  2020

 

של מספר שנים, שנקבעה בדיני המס, ואילו  בשגרה נפרש ניכוי ההוצאה על פני תקופה  ✔

 .בשיטת הפחת המואץ תקופה זו מקוצרת

 

  

 בחודש מקרנות ההשתלמות בפטור ממס ₪ 7,500פורסמו הנחיות למשיכת עד 

 

, 09.02.2021-ועד ל 10.08.2020-במסגרת חקיקת התוכנית לסיוע כלכלי נקבע כי מתאריך ה

שנים ממועד  6השתלמות בפטור ממס גם אם טרם חלפו ש"ח מקרן  7,500ניתן יהיה למשוך עד 

ההפקדה הראשונית לקרן והם עומדים בתנאים. גם עובדים שהגיעו לגיל פרישה יוכלו למשוך 

שנים ממועד ההפקדה הראשונית לקרן והם  3ש"ח( גם אם טרם חלפו  7,500סכום זה )עד 

 .עומדים בתנאים

 

 :ש"ח 7,500התנאים למשיכה בפטור ממס של עד 

 

 01.03.2020העובד או בן זוגו פוטרו מעבודתם או יצאו לחופשה ללא תשלום בין התאריכים . 1

 .ועד לתאריך הגשת הבקשה למשיכת הכספים מקרן ההשתלמות

 

ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת של העובד ובן זוגו או היחיד ובן זוגו, ממשכורת, מעסק . 2

ד תום החודש שקדם ליום שבו הוגשה הבקשה לקרן וע 01.03.2020-או משלח יד החל מה

  



 

 

 .2019ההשתלמות פחתה ביחס להכנסה החייבת החודשית הממוצעת בשנת המס 

 

 .את הבקשות למשיכת הכספים מקרנות ההשתלמות יש להגיש לקרנות ההשתלמות

 

 נדחה מועד הדיווח והתשלום לביטוח לאומי עבור עובדים בחל"ת

 

נוספת( את מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח למעסיקים עבור עובדים הוחלט לדחות )פעם 

 .(15.8.20)במקום  15.10.20-בחל"ת ל

 .2020הדחייה היא עבור הדיווח והתשלום לחל"ת עבור החודשים מרץ עד אוגוסט 

 

  

 אושרו דמי אבטלה לעובדי הבמה הפרילנסרים ולמורי הדרך

 

 :התנאים לזכאות לדמי האבטלה עבור עובדי הבמה הפרילנסרים ומורי הדרך

 

עריכת הסכם בכתב מראש בין איש המקצוע למעסיקו לתקופה של שלושה חודשים לפחות או . 1

 .השתתפות בחמישה ימי הפקה באותו רבעון

 

 .1.9.2020 -תקופת האכשרה לזכאות תחל מתאריך ה. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 2020מוכרות לשנת הפקדות 

 

 אישיהמידע הנ"ל הינו לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ 

 

 2020המידע המובא בחוברת הינו לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי ונכון לסוף אוגוסט 

 

tel:0507484644

