28.04.2020

לקוחות יקרים,
מצ"ב עדכונים אחרונים.
יום עצמאות שמח!
בברכה,
דוד בן יעקב ,רואה חשבון

מענק סיוע לעצמאי  -פעימה שנייה ,ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה ,בתקופת
ההתמודדות עם נגיף הקורונה
בהמשך לפעימה הראשונה ששולמה בחודש אפריל ,יועבר מענק סיוע ייעודי לעצמאים
שהיקף פעילותם ירד בהיקף של  25%לפחות בחודשים מרץ-יוני .המענק ,שיכנס ישירות
לחשבון הבנק יהיה בשיעור של  70%מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת ,ועד לסכום
של  10,500ש"ח .בקבוצה זו נכללים גם שכירים בעלי שליטה .ניתן יהיה להגיש בקשות
למענק דרך אתר רשות המסים החל מהשבוע הראשון של חודש מאי.
עצמאי
1.עצמאי שבשנת  2019מלאו לו  20שנים או יותר.
2.תושב ישראל אשר עסק בעסקו במהלך ששת החודשים שקדמו לחודש אפריל 2020
לפחות .

3.הכנסתו החייבת לשנת המס  2018אינה עולה על  1,000,000ש"ח.
*(עבור עצמאי שהחל את עסקו בשנת  2019תחושב הכנסתו החייבת לקבלת המענק על
פי שנת המס  * .2019עבור עצמאי שהחל את עסקו בשנת  2018והיו לו הפסדים בשנת
 2018תחושב הכנסתו החייבת לקבלת המענק על פי שנת .)2019
4.הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק עולה על  714ש"ח.
5.מחזור עסקאותיו בין התאריכים  01.03.2020-30.06.2020נמוך ב 25%-ממחזור
עסקאותיו באותה תקופה בשנת המס .2019
6.עצמאי שהחל את עסקו אחרי תאריך ה ,01.03.2019-יחושב עבורו מחזור הבסיס
בשנת  2019כמחזור עסקאותיו מיום תחילת העיסוק עד  29.02.2020מחולק במספר
חודשי העיסוק כאמור ומוכפל ב– .4
שכיר בעל שליטה
1.שבשנת  2019מלאו לו  20שנים או יותר.
2.שכיר בעל שליטה בחברת מעטים שבששת החודשים שקדמו לחודש מרס , 2020
לפחות ,שולמה לו הכנסת עבודה על ידי חברת המעטים שהוא בעל שליטה בה וכן תושב
ישראל.
3.סך הכנסותיו (כולל ההכנסה החייבת של החברה כפול אחוז ההחזקה שלו בחברה)
לשנת המס  2018אינה עולה על  1,000,000ש"ח.
*(שכיר בעל שליטה בחברת מעטים חדשה ,שנפתחה בשנת  2019או נפתחה בשנת
 2018ובאותה שנה לא שילמה החברה הכנסת עבודה לשכיר בעל שליטה בה ,שהכנסתו
לשנת המס  2019אינה עולה על  1,000,000ש"ח ).
4.הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו עולה על  714ש"ח.
5.מחזור עסקאותיה של חברת המעטים שבה הוא בעל שליטה בין התאריכים
 01.03.2020-30.06.2020נמוך ב 25%-ממחזור עסקאותיה באותה תקופה בשנת המס
.2019
6.אם היתה לשכיר בעל שליטה ולבן זוגו הכנסה חייבת נוספת שאינה הכנסה מיגיעה
אישית ,יראו מחצית מאותה הכנסה חייבת כהכנסה חייבת של כל אחד מבני הזוג לצורך
חישוב המענק .
סכום המענק
מי שהכנסתו החייבת החודשית הממוצעת קטנה מ 40,000-ש"ח:
70%מהכנסתו החודשית ,אך לא יותר מ 10,500-ש"ח.
מי שהכנסתו החייבת החודשית הממוצעת גדולה מ 40,000-ש"ח :יופחת המענק בהדרגה
עד הכנסה של מיליון ש"ח בשנה עד ל 3,000-ש"ח .
המענק יחושב על פי שנת המס  2018למעט החריגים שצויינו.
תוספת לעסק קטן
בנוסף תינתן התוספת הבאה לפי הקריטריונים הבאים:
1.עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על  1,500ש"ח ואינו עולה על 25,000
ש"ח.

2.עצמאי שמחזור עסקאותיו בחודשים מרס ואפריל בשנת  2020נמוך ממחזור עסקאותיו
באותם חודשים בשנת . 2019
עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על  1,500ש"ח אך אינו עולה על 8,333
ש"ח  700 -ש"ח .
עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על  8,333ש"ח אך אינו עולה על
 16,667ש"ח  1,875 -ש"ח.
עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על  16,667ש"ח אך אינו עולה על
 25,000ש"ח  3,025 -ש"ח.
עבור תוספת זו ,יחושב ממוצע מחזור עסקאות לחודש על פי שנת המס .2019
האפשרות להגשת המענק באזור האישי באתר רשות המסים תפתח בתאריך ה-
 03.05.2020ותינתן עד  70יום
לכל פעימה קריטריונים משלה
כל פעימה היא חד פעמית ואינה תלויה בפעימה אחרת

מענק מיוחד לעסקים קטנים עבור סיוע בהוצאות הקבועות של העסק
מענק ייעודי לעסקים קטנים (עד מחזור של  20מלש"ח) ,שמחזור המכירות שלהם נפגע
משמעותית בחודשים מרץ-אפריל ,כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף
הקורונה ,במטרה לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות .המענק יינתן גם לעמותות שמוגדרות
כמוסד ציבורי זכאי .המענק יוכל להגיע עד לסך של  400אלף שקל ,כתלות במידת הירידה
בפעילותו .המענק ישולם על-ידי רשות המסים החל מחודש מאי.
עסקים שיהיו זכאים למענק:
1.חברה שמחזור עסקאותיה בשנת  2019הינו בין  18,000ש"ח ל 20,000,000-ש"ח
לשנה או עוסק יחיד שמחזור עסקאותיו בשנת  2019הינו בין  300,000ש"ח ל-
 20,000,000ש"ח בשנה.
2.מחזור העסקאות בחודשים מרץ-אפריל  2020נמוך ב 25%-ממחזור העסקאות
באותה תקופה בשנת המס .2019
3.הירידה במחזור העסקאות הינה כתוצאה מהמצב הכלכלי עקב משבר הקורונה.
4.עסק שהגיש את כל הדו"חות בזמן והספרים שלו קבילים.
סכום המענק לחברה שמחזור העסקאות שלה עד  300,000ש"ח לשנה:
1.חברה שמחזור העסקאות שלה בשנת  2019בין  18,000ש"ח עד  100,000ש"ח בשנה
  700ש"ח .2.חברה שמחזור העסקאות שלה בשנת  2019בין  100,000ש"ח ל 200,000-ש"ח בשנה
  1870ש"ח .3.חברה שמחזור העסקאות שלה בשנת  2019בין  200,000ש"ח ל 300,000-ש"ח בשנה
  3025ש"ח .סכום המענק לעוסקים  /חברות  /שותפות שמחזור העסקאות שלהם מעל 300,000
ש"ח בשנה

1.הגובה המקסימלי למענק יהיה  400,000ש"ח .
2.חישוב גובה המענק הינו מורכב ונעשה על פי אחוזי הירידה במחזור וכן פרמטרים
נוספים.
תחילת הגשת הבקשה תתבצע מתאריך ה 12.05.2020-עד  90יום .

הקלות נוספות במטרה להחזיר בהדרגה את המשק הישראלי
הממשלה אישרה תקנות שעת חירום הקובעות הקלות נוספות במטרה להחזיר בהדרגה
את המשק הישראלי לשגרה זהירה בצל הקורונה .התקנות יכנסו לתוקפן בחצות הלילה
שבין יום שבת ליום ראשון .תוקף התקנות עד ה .3.5 -לאחר מועד זה ייבחנו הקלות
נוספות בהתאם להמשך הירידה בהיקפי התחלואה.
מצ״ב פירוט התקנות:
1.בבתי אוכל יותר איסוף מבית האוכל ,בנוסף למשלוחים (טייק אווי)
בבית האוכל לא יהיו מקומות ישיבה ,בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס
בין המוכר ללקוח ,המעסיק ישבץ קבוצות עובדים במשמרות נפרדות ,תהיה הקפדה על 2
מטרים בין הנמצאים במקום ,תהיה הקפדה על כללי ההיגיינה לרבות חיטוי משטחים.
העובדים במסעדה יעטו כפפות ויחבשו מסיכה ,ייעשה ויסות כניסת מבקרים כך שבכל העת
לא ישהו במקום יותר מ 2 -לקוחות לכל קופה רושמת ובבית עסק שגודלו מעל  100מ"ר,
לא ישהו מעל  4לקוחות לכל קופה .כמו כן יותקן שלט לעניין שמירה על מרחק בין האנשים
ומספר לקוחות מותר בבית האוכל.
2.תותר פתיחה של כלל החנויות במרחב הציבורי למעט בקניונים שישארו סגורים
בעל העסק או החנות יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות הצהרה חתומה
לפייה יעמוד בתנאים המפורטים ,המחזיק או המפעיל של החנות יסדיר ככל הניתן ביצוע
מדידת חום לנכנסים לעסק ויתשאל את הנכנסים לגבי סימני מחלה ,המעסיק ישבץ קבוצות
עובדים במשמרות נפרדות ,ימונה עובד אחראי על ענייני קורונה ,תותקן מחיצה למניעת
העברת רסס בין המוכר ללקוח ,מפעיל המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה לרבות
הקפדה על חיטוי משטחים ,יישמר מרחק של  2מטרים לפחות בין השוהים בחנות וכן
תהיה הקפדה על מניעת התקהלות בכניסה לחנות ,יסומנו מקומות לעמידת לקוחות במקום
המיועד לתור לקופה על מנת לשמור על המרחק בין האנשים ,יוצב שלט במקום בולט לעין
לשמירה על המרחק כאמור ,ייעשה ויסות כניסת מבקרים כך שבכל העת לא ישהו במקום
יותר מ 2 -לקוחות לכל קופה רושמת ובבית עסק שגודלו מעל  100מ"ר ,לא ישהו מעל 4
לקוחות לכל קופה ,יותקן שלט לעניין שמירה על מרחק בין האנשים ומספר לקוחות מותר,
המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון להגבלת נכנסים לחנות.
3.תותר פתיחת מספרות ,מכוני יופי וקוסמטיקה

בעל העסק יגיש הצהרה על עמידה בתנאים לרשות המקומית ,בעל העסק יסדיר ככל הניתן
ביצוע מדידת חום לנכנסים לעסק ויתשאל את הנכנסים לגבי סימני מחלה ,המעסיק ישבץ
קבוצות עובדים במשמרות נפרדות ,תהיה הקפדה על שמירת כללי ההיגיינה לרבות
הקפדה על חיטוי משטחים וחיטוי הכלים ,הכיסא וכן כביסה של מגבות וחלוקים בין לקוח
ללקוח ,בעת הטיפול בלקוח יעטה העובד במספרה כפפות אותם יחליף בין לקוח ללקוח,
בנוסף יחבוש מסיכה ומגן פנים בנוסף למסיכה המכסה את העיניים ,יישמר מרחק של 2
מטרים בין השוהים במספרה ויוצב שלט לעניין זה ,ייעשה ויסות כניסת לקוחות למספרה
כך שלא ישהו בכל עת בתוך העסק לקוחות ביחס של יותר מ –  2לקוחות לכל ספר ,בנוסף
בכל עת לא ישהו בעסק יותר מ –  4לקוחות סך הכל ובעסק שגודלו מעל  75מ"ר – לא
יותר מ –  6לקוחות ,מעל  100מ"ר – לא יותר מ 8 -לקוחות ,יוצב שילוט במיקום בולט
לעניין מספר הלקוחות המותר בעסק וייקבע מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום.
4.טיפול נפשי
(בדרך של אבחון ,הערכה ,ייעוץ ,טיפול ,שיקום או ניהול שיחות בדרך של מפגש פנים אל
פנים ,וללא מגע של המטופל ,ובכלל זה טיפול הניתן בידי פסיכולוג או עו"ס) – יתקיים
בתנאים הבאים :הטיפול יתקיים עם מטופל אחד ,או יותר אם מדובר במטופלים הגרים
באותו מקום .המטפל והמטופל יעטו מסיכה .המטפל והמטופל ישמרו על מרחק של  2מ'
לפחות.
5.תוגבר האכיפה של ההנחיות
עסק שיפר את הכללים חשוף לקנס של  2,000ש"ח.

התו הסגול
לענפי מסחר וענפי המגזר הפרטי ,התעשייה ,הייצור והשירותים הוגדר "תו סגול" המפרט
את התנאים בהם צריכים לעמוד בעלי העסקים השונים ,על מנת שיוכלו לפתוח את העסק
בתקופת הקורונה.
לאתר התו הסגול

אושר :הנחה/פטור מארנונה
שר הפנים חתם על תקנות שיחייבו את הרשויות המקומיות להעניק  3חודשי פטור
מתשלום הארנונה לעסקים .עם זאת ,הרשות תוכל לבחור במסלול של מתן הנחה כוללת
של  25%בתשלום הארנונה לשנת .2020
התקנות יחולו על המגזר העסקי ,לרבות משרדים ,שירותים ומסחר ,תעשייה ,בתי מלון,
בתי מלאכה ,חניונים ועוד .לעומת זאת ,נכסים מסוימים המפורטים בתקנות ,יוחרגו ולא יהיו
זכאים להנחה או לפטור מתשלום הארנונה.
לא יהיו זכאים לפטור/הנחה בארנונה העסקים הבאים :מקום למכירת מזון ,בית מרקחת,
חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי
תקשורת או מחשבים ,בנקים ,חברות ביטוח ,מערכות סלולריות שמותקנות על הגג ,נכס
שמסווג כנכס למגורים או מבנה לחקלאות ,אדמה חקלאית ,תאגיד מים ,כל נכס שהמחזיק
בו הוא המדינה.
לתקנות

בוטלו תקנות שעת חירום בעניין חל"ת של עובדים ועובדות ,המוגנים בחוק עבודת
נשים
מתאריך ה 17.4.2020-כלל המעסיקים המעוניינים להוציא לחל"ת עובד/ת המוגן/ת עפ"י
חוק עבודת נשים או להאריך היתר ,שתוקפו הסתיים לאחר מועד זה ,מחויבים בהגשת

בקשה להיתר ,בעת הוצאה לחל"ת ,ועליהם לפנות למנהל הסדרה והאכיפה בבקשה .

לידיעת ציבור העצמאים :מענק העבודה לעצמאים שאושר בתקנות לשעת חירום יהיה
מוגן מעיקול
מענק העבודה לעצמאים שאושר בתקנות לשעת חירום יהיה מוגן מעיקול בהתאם לסעיף
(16ב) לחוק להגדלת שיעור השתתפות בכוח העבדה ולצמצום פערים חברתיים (מענק
עבודה) ,תשס"ח .2007 -
על פי סעיף זה "זכות למענק לפי חוק זה אינה ניתנת להעברה ,לשעבוד ולעיקול ,בכל דרך
שהיא ,אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מעובד הזכאי למענק ,לפי פסק דין של בית
משפט או של בית דין מוסמך; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על מענק ששולם לפי הוראות
סעיף  12לחשבון הבנק של העובד ,במשך  90ימים מיום ששולם כאמור.

עדכון בנושא הקלות על מעסיקי עובדים פלשתינאים
במטרה לאפשר המשך העסקה של עובדים פלשתינאים נקבע כי עובדים פלשתינאים
בענפים חיוניים (חקלאות ,בנין ,תעשיה ,שירותים ובריאות) יוכלו להמשיך לעבוד בישראל
בכפוף לקבלת אישור לינה בישראל.

תיקון לתקנות שעת חירום להגבלת היציאה למרחב הציבורי ביום הזיכרון ,יום
העצמאות וחודש הרמדאן
תקנות ליום העצמאות:
1.החל מיום ג׳ 28 ,באפריל  ,2020בשעה  17:00ועד ליום ד׳ 29 ,באפריל  ,2020בשעה
 20:00יוכל אדם לצאת מביתו רק לצורך הצטיידות בתרופות ובמוצרים חיוניים בלבד
וקבלת שירותים חיוניים בלבד בתחום יישוב מגוריו ,אלא אם בתחום זה לא קיימים
שירותים אלו ,ואז יוכל לקבלם ביישוב הסמוך ליישוב מגוריו.
2.בתקופה זו תופסק פעילות התחבורה הציבורית.
3.לא תתאפשר רכישה של מזון במהלך ערב יום העצמאות ויום העצמאות עצמו.
תקנות לחודש הרמדאן:
בתקופה שמיום ה׳ 23 ,באפריל  ,2020ועד יום א׳ 3 ,במאי  ,2020ביישוב שמרבית תושביו
מוסלמים וכן באזורים מסויימים בירושלים ,הוחלט כי לא יפתחו עסקים וחנויות המקבלים
קהל ,מהשעה  18:00ועד השעה  03:00למחרת ,למעט בית מרקחת .עסקים יוכלו לפעול
בשירות משלוחים בלבד.

עתירה לבג"צ בעניין תשלום דמי ימי הבידוד לעובדים על חשבון המעסיק
בעקבות עתירה שהוגשה לבג"צ על ידי התאחדות התעשיינים :בג"ץ הורה למשרד
הבריאות להשיב מדוע המעסיקים צריכים לשלם על ימי הבידוד של העובדים ,ולא המדינה.

עתירה לבג"צ בבקשה לדחות את תשלומי חודש מרץ של מע"מ ומס הכנסה לעסקים
קטנים ובינוניים עד מחזור של  50מיליון ש"ח בשנה
לשכת רואי חשבון הגישה עתירה דחופה לבג"צ בדרישה למתן דחיה של חודש בתשלומי
חודש מרץ של מע"מ ומס הכנסה ,לעסקים קטנים ובינוניים במחזור של עד  50מיליון ש"ח.
בתחילה ,השופט יצחק עמית החליט אתמול שלא לקבל את בקשת הלשכה והורה למדינה
להגיש תגובה מקדמית על העתירה עד  4במאי.

אך לבסוף השופט ביקש מהמדינה להקדים את תשובתה ל  26.4בשעה  ,12:00מאחר
ומועד תשלום המע"מ הוא ב .27.4

מענק הסתגלות מיוחד לבני ( +67תקופת הקורונה) ישולם גם עבור חודש מאי 2020
בהתאם לתיקון תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67
ומעלה) ,התש"ף ,2020-שאושר ביום  ,24.4.2020אזרח ותיק שעבר את גיל  67יכול
להיות זכאי למענק הסתגלות מיוחד עבור חודש מאי  ,2020והכול בהתאם לקבוע בתקנות.
על האזרח הוותיק לעמוד באחד מהתנאים הבאים:
זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל  2020והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל
התקופה שמיום  1.5.2020ועד ליום  .31.5.2020או עבודתו הופסקה במהלך התקופה
שמיום  1.5.2020ועד ליום  31.5.2020והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת עבודתו ועד
ליום  .31.5.2020גובה מענק ההסתגלות לחודש מאי :2020
למי שהכנסתו מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף (175ד) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
משולב] ,התשנ"ה )1995-אינה עולה על  – ₪ 2,000גובה המענק יעמוד על .₪ 4,000
למי שהכנסתו מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף (175ד) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
משולב] ,התשנ"ה )1995-עולה על  ₪ 2,000ואינה עולה על  – ₪ 3,000גובה המענק
יעמוד על .₪ 3,000
למי שהכנסתו מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף (175ד) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
משולב] ,התשנ"ה )1995-עולה על  ₪ 3,000ואינה עולה על  – ₪ 4,000גובה המענק
יעמוד על .₪ 2,000
למי שהכנסתו מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף (175ד) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
משולב] ,התשנ"ה )1995-עולה על  ₪ 4,000ואינה עולה על  – ₪ 5,000גובה המענק
יעמוד על .₪ 1,000
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