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חוק התוכנית לסיוע כלכלי
(נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020

הסבר מקצועי מפורט על המענקים הסוציאליים לעצמאים ושכירים בעלי 
שליטה ועל המענקים העסקיים בעד השתתפות בהוצאות קבועות 

אל ציבור יועצי המס וקהל לקוחותינו – העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים
(והפעם גם הגדולים) 

אגרת זו מאגדת את הפרטים המקצועיים המקיפים ביותר בנוגע לשני סוגי המענקים במסגרת 
חוק התוכנית לסיוע כלכלי – המענקים הסוציאליים האישיים לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה 

והמענקים לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות. 

המענקים הסוציאליים  
למי מיועדת התוכנית למענקים סוציאליים?

התוכנית מיועדת לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים.

ועד מאי-יוני 2021  חודשיות החל ממאי-יוני 2020  דו  7 פעימות  פני  התוכנית מתפרסת על 
בעבור כל צמד חודשים ("תקופת הזכאות") ובהתאם למועדי ההגשה, כפי שיפורטו להלן. מדי 
כפי שיפורטו בהמשך,  או בעל שליטה, העומד בתנאים המזכים,  כל עצמאי  יצטרך  חודשיים 
על  בהתבסס  המענק,  לקבלת  בקשה  ולהגיש  המיסים  רשות  באתר  האישי  לאזור  להיכנס 

הצהרה בעיקר של ירידה במחזורים וקיומו של עסק פעיל. 

20 באוגוסט, 2020
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חודשי ותאריכי הבקשות
מועד הגשה תקופת הזכאות  

החל מ 25.08.2020 מאי – יוני 2020  

החל מ 15.09.2020 יולי - אוגוסט 2020  

החל מ 15.11.2020 ספטמבר - אוקטובר 2020 

החל מ 15.01.2021 נובמבר - דצמבר 2020 

החל מ 15.03.2021 ינואר - פברואר 2021  

החל מ 15.05.2021 מרץ - אפריל 2021  

מאי - יוני 2021             החל מ 15.07.2021

תנאי סף לזכאות 
1. מלאו לו 20 שנה או יותר בשנת 2019. 

2. חלה ירידה במחזור העסקאות בצמד החודשים הנבחן בתקופת הזכאות בשנת 2020/2021, 
לעומת צמד החודשים המקביל בשנת 2019 ("תקופת הבסיס") בשיעור של 40% לפחות, 
באותם  משכורת  משך  ממנה  החברה  של  העסקאות  במחזור  ירידה  חלה  שליטה  ולבעלי 

החודשים והשיעורים.

3. הכנסתו החייבת מכל המקורות (למעט רווח הון) לרבות הכנסות פטורות, הכנסות מדמי
לידה, גמלה לשמירת הריון, תגמול בעד ימי מילואים וכל הכנסה, שאינה מיגיעה אישית, לשנת 
המס 2018 או 2019 (השנה שעל בסיס הכנסתה יחושב המענק) אינה עולה על  651,600 ₪. 

הכנסות משותפות, שאינן מיגיעה אישית, יש לחלק בין בני הזוג בחלקים שווים. 
לבעל שליטה יש להוסיף להכנסה החייבת את חלקו היחסי בהכנסתה החייבת של החברה, 

ממנה משך משכורת, כבעל מניות.

4. ההכנסה החודשית הממוצעת מעסק (ולבעלי שליטה ממשכורת) גבוהה מ 714 ₪.

5. הוגש דו“ח תקופתי למע"מ עבור תקופת הזכאות וכמובן בעבור התקופה המקבילה בשנת 2019.
ואם מדובר בעוסק פטור - הוגשה הצהרת עוסק פטור, כאשר במסגרת ההצהרה הוצהר על 

ירידה במחזור של 40%  לפחות. 
ההגשה  ותקופות  מאחר  למע"מ.  תקופתי  דו"ח  הגשת  נדרשת  בחוק   - ליבכם  לתשומת 
למענקים מתחילות ב 15 לכל חודש, ויתכן ועדיין לא יוגש דו״ח מע"מ לתקופת הזכאות, רשות 
המיסים תאפשר להצהיר באזור האישי, שהדו"ח יוגש בעתיד, ושתהיה בו ירידה של לפחות 
הדו"ח  ההצהרה  ביום  אם  גם  וזאת  העסקאות,  במחזור  המענק)  את  לקבל  (התנאי   40%

התקופתי למע"מ טרם הוגש בפועל. 

2019 שנתי  דו"ח  הוגש   ,2019 משנת  החל  שנפתח  חדש,  ולעסק   2018 שנתי  דו"ח  הוגש   .6
(לבעלי שליטה - נדרשת  הגשת דוחות החברות, שמהן משכו משכורת).

7. קיימת חובת ניהול פנקסים כדין ו/או הפנקסים לא נקבעו כבלתי קבילים.
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דגשים לעניין קביעת מחזור העסקאות:
"מחזור העסקאות" -  כפי שדווח למע"מ, ללא הכנסות הוניות. 

קביעת מחזור הבסיס הדו חודשי בשנת 2019 לעסק, שהחל את עיסוקו כעצמאי לאחר היום 
הראשון בתקופת הבסיס: 

עצמאי, שהחל לעסוק בעסק או משלח יד בשנת 2019 לאחר היום הראשון של תקופת הבסיס- 
מחולק   29.02.2020 ליום  ועד  כעצמאי  העיסוק  תחילת  מיום  כמחזור  יחושב  הבסיס  מחזור 

במספר חודשי ההפעלה ומוכפל ב 2, וזאת מאחר והמענק הוא בגין מחזורים דו חודשיים. 

שהוא  פעילות,  התחלת  תאריך   ,05.05.2019 ביום  עסק  להפעיל  שהתחיל  עצמאי  לדוגמא: 
לאחר היום הראשון של תקופת הבסיס (01.05.2019), נחשב לו את מחזור הבסיס כדלקמן: 
ההפעלה  חודשי  במספר  מחולק   29.02.2020 ליום  ועד   05.05.2019 מיום  עסקאותיו  מחזור 

ומוכפל ב 2.

חישוב גובה המענק
החודשית  מהכנסתו   70% של  בשיעור  יהיה  לעצמאי  המענק  כאמור,  בתנאים  שעומד  למי 
הממוצעת מעסק, ולבעל שליטה 70% מהכנסתו החודשית הממוצעת ממשכורת, אך לא יותר 

מ 7,500 ₪  לחודש, ולחודשיים (תקופת הזכאות) 15,000 ₪.

כשהיא  ההכנסה השנתית מעסק,   - לעצמאים)"  (מיועד  ממוצעת מעסק  חודשית  "הכנסה 
מחולקת למספר חודשי הפעילות של העסק באותה שנה.  

"הכנסה חודשית ממוצעת ממשכורת (מיועד לבעלי שליטה)" - הכנסתם השנתית ממשכורת, 
כשהיא מחולקת במספר חודשי פעילות החברה באותה השנה.

זכות בחירת השנה הקובעת (2018/2019) לעניין חישוב 
גובה המענק 

עצמאים ושכירים בעלי שליטה יוכלו לבחור, לעניין הפעימות 1-4 (מאי-יוני 2020 עד נובמבר- 
דצמבר 2020) את שנת הדו"ח השנתי (2018/2019), שעל בסיס נתוניו יחושב גובה המענק, 

כגבוה מבניהם.

2019 דו"ח  את  להגשה של המענק  הראשון  יום ממועד התאריך   90 בתוך  בתנאי, שהגישו  זאת 
ושעמדו בכל תנאי הזכאות בשנה הנבחרת, לרבות בתקרת ההכנסה החייבת בסך של - 651,600 ₪.  

המשמעות היא, שעצמאים, שטרם קיבלו מענקים עד כה, מאחר והם הפסידו או הרוויחו מעט בשנת 
2018, ולכן לא היו זכאים לקבל את מענק הפעימה השנייה, קמה להם כעת הזכות, שהמענקים 

שלהם יחושבו לפי נתוני דו"ח 2019 ולראשונה הם עשויים להיות זכאים למענקים הסוציאליים.

חישוב המענק  לעניין  יובאו בחשבון   ,2019 דו"ח  הוגש  לא  עדיין  הגשת הבקשה  ובמועד  במידה 
הראשוני נתוני ההכנסה לשנת 2018. עם השלמת קליטת דו"ח 2019 (לרבות דו"ח החברה לבעלי 
שליטה) יעודכן באופן אוטומטי סכום המענק בהתאם לשנה המיטבית וישולמו הפרשים, ככל שיגיעו. 
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לרבות  הזכאות  תנאי  כל   ,(2021 מאי-יוני  עד   2021 (ינואר-פברואר   5-7 פעימות  לעניין 
ההכנסה החודשית הממוצעת - יתבססו על נתוני דו״ח 2019 בלבד.  

מנגנון הפחתת המענק לבעלי הכנסות גבוהות
מעל  היא  משכר)  שליטה  בעל  ולשכיר  מעסק  (לעצמאי  הממוצעת  החודשית  ההכנסה  כאשר 
הכנסתו  עולה  שבו  בסכום   0.6294 למכפלת  השווה  סכום   - יופחת מסכום המענק   -  ₪  40,000
החודשית הממוצעת על 40,000 ₪. חישוב זה מפחית את המענק החודשי מ 7,500 ₪ עד ל 3,000 ₪ 
הכנסה  בהדרגה.   (₪  54,300 היא  שכר  או  מעסק  הממוצעת  החודשית  ההכנסה  שבו  (במצב 

ממוצעת חודשית מעל 54,300 ₪ שוללת את הזכאות למענק.  

מועדים רלוונטיים
הגשת הבקשה של מאי – יוני 2020 תתאפשר החל מ 25.08.2020. בקשות ההמשך ניתן 
יהיה להגיש החל מתאריך ה 15 בחודש העוקב לכל תום תקופת זכאות, לדוגמא - בעבור 

יולי-אוגוסט 2020 ניתן יהיה להגיש את התביעה למענק החל מ 15.09.2020 וכך הלאה.

יש להגיש את הבקשה למענק בתוך 90 יום החל מהמועד הקובע (ה 15 לכל חודש העוקב 
כאמור לעיל).

קביעת הזכאות וגובה המענק יקבעו עד 5 ימים ממועד הגשת התביעה.

המענק ישולם תוך 5 ימים ממועד קביעת הזכאות.

תוך 30 יום מקביעה ניתן להגיש השגה על ההחלטה.

תוך 90 יום תינתן החלטה מנומקת ובכתב להשגה. ככל שתידחה ההשגה ניתן יהיה להשמיע 
ההשגה  את  יראו  יום,   90 בתוך  להשגה  תגובה  נתקבלה  לא  אם  פה.  בעל  טענותינו  את 

כנתקבלה.

ערעור ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי.

דגשים
עוסק, שקיבל את מקדמת המענק עבור החודשים מאי-יוני 2020 ולא עמד בתנאי ירידה 

במחזורים של 40%  בתקופה זו - לא יצטרך להחזיר את המקדמה.

שליטה  כבעלי  הוגדרו  הם  לאומי  לביטוח  החודשי  בדיווח  אם,  במענק  יזכו  שליטה  בעלי 
ולביטוח  אבטלה  לדמי  זכאים  לא  הם  קרי  הלאומי,  הביטוח  לחוק  6ב  בסעיף  כמשמעותו 

זכויות עובדים בעת חדלות פירעון, ובתנאי שהם בעלי מניות בחברה. 

רבים מבעלי השליטה לא הוגדרו כך בביטוח לאומי, ולכן באזור האישי ברשות המיסים קיבלו 
הודעה, שהם אינם זכאים למענק. עליכם לתקן ראשית את ההגדרה בביטוח לאומי, ורק אז, 

ולאחר שביטוח לאומי יעדכן את רשות המיסים, ניתן יהיה להגיש את הבקשה למענק. 

-4-



בעל שליטה יהיה זכאי למענק, אם בתקופה, שמתחילה מ 01.09.2019 ועד לחודש שלפני 
לפחות,  חודשים  שישה  במשך  לאומי  לביטוח  שליטה  כבעל  דווח  הוא  הזכאות"  "תקופת 

שמתוכם דיווח חודשי אחד לפחות הינו בתקופה שבין 01.09.2019 ל 29.02.2020.

לדוגמא: כדי לקבל את מענק נובמבר-דצמבר 2020; בעל השליטה יצטרך להראות לפחות 6 
תלוש  לפחות  כאשר   ,31.10.2020 ב  ומסתיימת   01.09.2019 ב  שתחילתה  בתקופה  תלושים 

שכר אחד חייב להיות מהתקופה שבין 01.09.2019 עד ל 29.02.2020.
הפקת  את  היטב  לבחון  יש  השליטה,  בעלי  של  למענק  זכאים  להיות  שכדי  היא  המשמעות 

התלושים בחברה.

לידיעתכם, המענק חייב בתשלום מס הכנסה אך אינו חייב בדמי ביטוח לאומי ומס ערך מוסף

המענק העסקי -
בעד השתתפות בהוצאות קבועות

למי מיועדת התוכנית למענקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות?

התוכנית מיועדת לכל מי שמוגדר כעוסק לפי חוק מע"מ: עצמאים, שותפויות, חברות ולמעט 
חריגים ספציפיים כמו קופות חולים ומוסדות פיננסים.    

החוק לא חל על מי שדיווח על מחזור עסקאות בשיעור 0 מדצמבר 2019 עד פברואר 2020, 
וכמובן על מי שסגר את עסקו לפני תקופת הזכאות. יראו גם עוסק, שחלה אצלו ירידה ניכרת 
בהוצאות ייצור ההכנסה, בשל הפסקת פעילות העסק, והוא דיווח על מחזור עסקאות בשיעור 0

לגבי תקופת הזכאות - כמי שדיווח על סגירת עסקו.
                                                                                             

ועד מאי-יוני 2021  דו חודשיות החל ממאי-יוני 2020  7 פעימות  פני  התוכנית מתפרסת על 
בעבור כל צמד חודשים ולפי מועדי ההגשה כמו במענק הסוציאלי.

תנאי סף לזכאות 
בשנת הזכאות")  ("בתקופת  הנבחן  החודשים  בצמד  העסקאות  במחזור  ירידה  חלה   .1
2020/2021, לעומת צמד החודשים המקביל בשנת 2019 ("להלן תקופת ומחזור הבסיס") 

בשיעור של 40% לפחות. 
2. מחזור העסקאות בשנת 2019 גבוה מ 18,000 ₪ ונמוך מ 400 מיליון ₪.

3. הירידה במחזורי העסקאות נבעה כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה.
4. העוסק ניהל פנקסים כדין ו/או פנקסיו לא נקבעו כבלתי קבילים.

5. העוסק הגיש דו"ח תקופתי למע"מ עבור תקופת הזכאות ב 2020 ועבור התקופה המקבילה
בשנת  2019 (תקופת הבסיס), ואם מדובר בעוסק פטור - הגיש הצהרת עוסק פטור.  
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דגשים לעניין קביעת מחזור העסקאות:
מהו מחזור העסקאות? מחזור העסקאות כפי שדווח למע"מ, ללא הכנסות הוניות, ולגבי שותפות 

או איחוד עוסקים - מחזור העסקאות המאוחד של השותפות או האיחוד.
חשוב לציין, שלצורך חישוב הירידה במחזורים, לא תחשב כעסקה - מכר טובין או מתן שירות, שניתן 

מאת בעל מניות או שותף בשותפות לחברה שהוא בעל מניות בה, או שותפות שהוא שותף בה.

הוראות לעניין עוסק שפעילותו החלה לאחר יום 01.01.2019:
  -2019 בינואר   1 יום  אחרי  החלה  שפעילותו  עוסק,  לעניין   -  2019 השנתי  המחזור  קביעת 
מחזור העסקאות שלו מיום 1 בחודש שלאחר יום תחילת הפעילות עד יום 31 בדצמבר 2019, 

מחולק במספר חודשי הפעילות בשנת 2019 ומוכפל ב 12. 

קביעת מחזור הבסיס לעסק, שהחל את פעילותו לאחר 
תחילת תקופת הבסיס:

עסק, שהתחיל את פעילותו לאחר תקופת הבסיס, יראו את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס 
 ,29.02.2020 יום  ועד  פעילותו  תחילת  שאחרי  בחודש  שמה-1  בתקופה  עסקאותיו  כמחזור 

מחולק במספר חודשי הפעילות בתקופה האמורה ומוכפל ב 2. 

הזכאות  תקופת  עבור  למענק  בקשה  ומגיש   2019 ביולי  פעילותו  את  שהחל  עוסק  לדוגמא: 
מאי-יוני 2020, יחושב "מחזור הבסיס" (לצורך בדיקת ירידת המחזורים וחישוב גובה המענק) 
כדלקמן: סיכום המחזור העסקי מה-1 באוגוסט 2019 ועד 29.02.2020, מחולק ל 7 חודשים 

ומוכפל ב 2. 

שימת ליבכם, גם עסק, שנפתח ביום 31.12.2019, זכאי למענק זה בהתאם לנוסחת החישוב כאמור.

מי זכאי למענק?
קבוצה  לכל  המחזורים.  גובה  לפי  זכאות  קבוצות  לשלוש  הזכאים  העסקים  את  חילק  החוק 

תחשיב המענק הוא שונה.
קבוצה ראשונה - עסקים, שמחזור עסקאותיהם עד 300,000 ₪ בשנת 2019.

קבוצה שנייה - עסקים, שמחזור עסקאותיהם בין 300,000 ₪ ל- 1,500,000 ₪ בשנת 2019.
קבוצה שלישית - עסקים, שמחזור עסקאותיהם בין 1,500,000 ₪ ל - 400,000,000 ₪ בשנת 2019. 
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מהו מנגנון הפיצוי בכל אחת מהקבוצות?
קבוצה ראשונה - עסקים שמחזור עסקאותיהם עד 300,000 ₪ בשנת 2019.

לבעלי העסקים בקבוצה זו, שעמדו בתנאי הזכאות כאמור, נקבע מענק בסכום קבוע, בהתאם 
לגובה  המחזור השנתי לשנת  2019 כדלקמן: 

לעוסק,  שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 היה עד 100,000 ₪ יקבל מענק של 3,000 ₪ לחודשיים.
מי שמחזור עסקאותיו ב2019 היה גבוה מ 100,000 ₪ אבל נמוך מ 200,000 ₪ יקבל מענק 

של  4,000 ₪ לחודשיים.
מי שמחזור עסקאותיו ב 2019 היה גבוה מ 200,000 ₪ אבל נמוך מ 300,000 ₪ יקבל מענק 

של 6,000 ₪ לחודשיים.

קבוצה שנייה - עסקים, שמחזור עסקאותיהם  בין 300,000 ₪ ל- 1,500,000 ₪ בשנת 2019.
המענק המינימאלי לקבוצה זו ואילך הוא - של 6,000 ₪ בחודשיים.

סכום הפיצוי בקבוצה זו תלוי בשיעור הירידה במחזורים בתקופת הזכאות הנבחנת ב 2020/2021 
לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019. בהתאם לשיעור הירידה במחזורים נקבע אחוז הפיצוי  הסופי.

אחוז הפיצוי הסופי מוכפל במחזור הבסיס הדו חודשי של שנת 2019, והתוצאה המתקבלת 
מהווה את גובה הפיצוי המוענק לעסק.

שיעור הפיצוי הסופי שיעור הירידה במחזורים 

לדוגמא:
עסק שירד במחזור מאי-יוני 2020 במעל 80% ממחזור מאי-יוני 2019, והמחזור של מאי-יוני 2019 היה 

100,000 ₪, ייהנה ממענק של 15,000 ₪  שמהווים - 15% מהמחזור הדו חודשי של מאי-יוני 2019. 

קבוצה שלישית - עסקים, שמחזור עסקאותיהם בין 1,500,000 ₪ ל - 400,000,000 ₪ בשנת 2019.
לעסקים אלה, סכום המענק יקבע על ידי נוסחה, שמושפעת גם משיעור ירידת המחזורים וגם 

מגורם נוסף, שנקרא מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות.

מהו מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות? 
רקע ורציונל - המענק נועד על מנת לסייע לעסק לממן את ההוצאות הקבועות שיש לו, שהן 

אינן תלויות בהיקף הפעילות של העסק כמו שכר דירה, ביטוח, ארנונה, אגרות וכיוצ"ב. 
על מנת לקבל אומדן מהן ההוצאות הקבועות של העסק, בכדי לחשב את גובה המענק, אנו 
נדרשים לחשב את מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות באמצעות נוסחה, שהוגדרה בחוק. 

40%-60%

60%-80%

מעל 80%

6%

10.5%

15%

-7-



אם נכפיל את המקדם שקיבלנו בנוסחה במחזור העסק הדו חודשי של תקופת הבסיס בשנת 
היקף  את  נקבל  העסק,  של  המחזורים  ירידת  בשיעור  תלוי  שהוא  נוסף  ובאחוז   ,2019

ההשתתפות בהוצאות הקבועות של העסק ולמעשה את גובה המענק.

להלן הנוסחה:                      
                

מהם הנתונים הנדרשים וכיצד נחשב את מקדם 
ההשתתפות בהוצאות הקבועות? 

הנוסחה תכיל את סך ההוצאות (התשומות) השוטפות בשנת 2019, כפול 90% + סכום הוצאות 
השכר הנחסכות, בתקנון שנתי. את התוצאה נחלק במחזור העסקאות של שנת 2019. אחד 

פחות התוצאה כאמור, זהו "מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות".

שתי הבהרות: 
יהיו סך ההוצאות השוטפות לפעילות כפי שדווחו 1. התשומות השוטפות עבור עוסק באילת 

בדו"ח 2018 ו 2019.
2. תשומות שוטפות לעסק, שנפתח ב 2019, הן כל התשומות למעט ציוד, כפי שדווח החל מ 1 בחודש

שלאחר תחילת הפעילות העסקית ועד 31.12.2019 חלקי מספר חודשי הפעילות ב 2019 
מוכפל ב 12.

כאמור, הנוסחה כוללת מרכיב, שנקרא "סכום הוצאות השכר הנחסכות", כיצד הן מחושבות? 
סכום הוצאות השכר הנחסכות מבטא את החיסכון, שנוצר למעסיק, כתוצאה מכך שעובדים 
שהו בחל"ת או פוטרו בתקופה המזכה ולמעשה העסק חסך את תשלומי השכר שלהם. היות 
וכל מרכיבי הנוסחה הם במונחים מספריים שנתיים - גם את הוצאות  השכר, שנחסך בתקופת 

המענק, נכפיל ב 6, כדי לקבל מספר, שישקף חסכון שנתי. 

תהליך החישוב - ראשית נחשב את שכר העבודה החודשי הממוצע החייב בדמי ביטוח לאומי של 
העובדים, שעבודתם הופסקה, וזאת לפי שלושת החודשים האחרונים שבהם העובדים עבדו לפני 
תקופת הזכאות, נכפיל את השכר הממוצע ב 1.25, כדי להגיע לעלות מעביד, ונכפיל במספר 

החודשים, שהיה בחל"ת בתקופת הזכאות. את התוצאה נכפיל ב 6 כדי להגיע לתוצאה שנתית.

לדוגמא: שכר ממוצע של עובד הוא 8,000  ₪ והוא שהה חודש וחצי מתוך התקופה המזכה  
בחל"ת. החישוב יהיה 8,000 ₪ כפול 1.25 כפול 1.5 כפול 6, סה"כ 90,000 ₪. 

יש לשים לב, שככל ויש תנודתיות במצבת כוח האדם כגון קליטה של עובדים חדשים וכיוצ"ב, יש 
לכך השפעה על מרכיב השכר הנחסך ועל גובה המענק כולו, וחייבים לדעת ולחשב זאת היטב.   
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כיצד ישפיע שינוי השיעור בירידה במחזורים על גובה המענק?
כאמור, מלבד מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות, גובה המענק תלוי גם בשיעור הירידה 

במחזורים בהתאם לטבלה שלהלן:

% הפיצוי  שיעור הירידה במחזורים 

כיצד נחשב את גובה הפיצוי?
נכפיל את מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות, בהתאם לתוצאה בנוסחה (ומקסימום 30%)

ב % הפיצוי בהתאם לשיעור הירידה במחזורים כאמור. את התוצאה נכפיל במחזור של העסק 
בתקופת הבסיס בשנת 2019.

2 הבהרות חשובות:
1. עסקים עם מחזור בין 100 מיליון ₪ ל 200 מיליון ₪ יקבלו פיצוי רק אם חלה ירידה במחזור

עסקאותיהם בשיעור של 60% ומעלה.
2. עסקים עם מחזור בין 200 מיליון ₪ ל 400 מיליון ₪ יקבלו פיצוי רק אם חלה ירידה במחזור

עסקאותיהם בשיעור של 80% ומעלה.

דוגמא: עסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 הוא 80 מיליון ₪. מחזור העסקאות במאי-יוני 
 25% יצא  הקבועות  בהוצאות  ההשתתפות  מקדם  הנוסחה  בחישוב   .₪ מיליון   10 היה   2019

כאשר שיעור הירידה במחזור העסקאות 74% בלבד. 
מה הפיצוי שנקבל עבור מאי-יוני 2020? 

מקדם   *  2019 מאי-יוני  עסקאות  (מחזור   .₪  875,000  = 10,000,000 * 0.35 * 0.25
ההשתתפות בהוצאות הקבועות * אחוז הפיצוי הקבוע, למי שירד ב  74% = סך הפיצוי).

תקרת הפיצוי המקסימלית היא 500,000 ₪ בלבד ולכן העסק יקבל 500,000 ₪.

איחוד עוסקים
הגדלת תקרת מחזור העסקאות, פתחה את הדלת לעסקים, שדיווחו באיחוד עוסקים ולא היו 
זכאים למענק לחודשים מרץ-אפריל 2020 היות ומחזור העסקאות של האיחוד חצה את רף

ה 20 מיליון ₪. לעניין האיחוד, בחינת הכניסה למודל תעשה לפי המחזור המדווח המאוחד, 
אולם גובה הפיצוי יחושב באופן פרטני לכל אחת מהיחידות המדווחות באיחוד.

עד 40%

40%-60%

60%-80%

80% -100%

אין זכות למענק

20%

35%

50%
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עוסק שהחל פעילותו בשנת 2020
למענק זה יהיו זכאים גם עוסקים חדשים, שפתחו ב 2020.

עבור תקופת  זכאי למענק  יהיה   ,29.02.2020 01.01.2020 ועד  ה  בין  פעילותו  עוסק, שהחל 
הזכאות בסכום קבוע של 4,000 ₪ לעוסק מורשה (לחודשיים) ו-3,000 ₪ לחודשיים לעוסק 

פטור, ובתנאי שעונה על מספר תנאים מצטברים כדלקמן:

1. מחזור העסקאות בשנת 2020  גדול מ 18,000 ₪ אבל קטן מ 100 מיליון ₪.
2. מחזור העסקאות בינואר פברואר 2020 גדול מ 1,500 ₪.

3. מחזור העסקאות בתקופת הזכאות נמוך ממחזור העסקאות בינואר פברואר 2020 כתוצאה
שמחזור  מספיק  אלא  נדרשים,  ירידה  אחוזי  אין   - ליבכם  לתשומת  הקורונה.  מהשפעת 

העסקאות בתקופת הבסיס נמוך ממחזור ינואר-פברואר 2020.  
מחזור הבסיס לחודשים ינואר-פברואר 2020 יחושב כ-מחזור עסקאותיו מיום תחילת הפעילות 
עד 29.02.20, כשהוא מחולק במספר חודשי הפעילות בחודשים ינואר-פברואר 2020 ומוכפל ב 2 

4. העוסק הגיש דו"ח תקופתי למע"מ עבור תקופת הזכאות. 

מועדים ותשלומים
הגשת הבקשה תתאפשר החל מתאריך ה 15 לחודש העוקב לתקופת הזכאות. 

לדוגמה: את התביעה בעבור יולי-אוגוסט 2020 ניתן יהיה להגיש החל מ 15.09.2020 וכך הלאה.

את הבקשה ניתן להגיש בתוך 90 יום מהמועד הקובע הנ"ל. 

ימים   14 תוך  לו  ישולם  - המענק   ₪ 300,000 מ  נמוך   2019 ב  עוסק שמחזור עסקאותיו 
ממועד הגשת התביעה.

יקבעו  המענק  וסכום  הזכאות   -  ₪  300,000 מ  גדול   2019 ב  עסקאותיו  שמחזור  עוסק, 
פרטים  מהעוסק  נתבקשו  ואם  התביעה,  הגשת  מיום  ימים   100 תוך  מנומקת  בהחלטה 
נוספים, ניתן להאריך את התקופה פעם אחת בלבד ב 20 ימים נוספים. המענק ישולם תוך 5 

ימים מיום קביעת הזכאות.

מקדמות על חשבון המענק
בעלי עסקים עם מחזור של עד 1,500,000 ₪, יקבלו 40% מהמענק בתוך 14 ימים, ובתוך 21 

ימים 20% נוספים, כל זאת אם לא קיבלו החלטה מנומקת בפרק זמן זה. 

בעלי עסקים עם מחזור של מעל 1,500,000 ₪, יקבלו 40% מהמענק בתוך 21 ימים, ובתוך 28
ימים 20% נוספים, כל זאת אם לא קיבלו החלטה מנומקת בפרק זמן זה. 
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דגשים
ניתנת  אינה  והמקדמה  המענק  לקבלת  הזכות   -  ₪  300,000 עד  עסקאותיו  שמחזור  מי 

להעברה, לשעבוד או לעיקול למעט לתשלום מזונות על פי צו בית משפט.
במקרה של תשלום מענק או מקדמה ביתר יתבקש העוסק להחזיר את ההפרש תוך 90 ימים 
מיום הדרישה בתוספת הפרשי הצמדה על הסכום ששולם ביתר, החל מהיום ששולם ביתר 

ועד יום ההחזר.
וריבית החל  ישולם ההפרש בתוספת הפרשי הצמדה  במקרה של תשלום המענק בחסר, 

מתום 30 ימים מיום הגשת התביעה עד ליום התשלום.

נכונים, עלול לרצות שנת מאסר,  ומסר פרטים מהותיים לא  עוסק, שיגיש תביעה למענק 
ובנוסף לספוג קנס של 25% מגובה המענק, ולהחזיר את הכספים, ששולמו ביתר, בתוספת 

ריבית והפרשי הצמדה.

לידיעתכם, המענק חייב בתשלום מס הכנסה, אך אינו חייב במס ערך מוסף.

בברכה,

יועץ מס ירון גינדי
נשיא לשכת יועצי המס בישראל  
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