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לקוחות יקרים,
מצ"ב עדכונים חשובים אחרונים:
 .1הכנסת אישרה את החוק למענק עידוד תעסוקה – התנאים לקבלת המענק
מפורטים בחוזר מטה.
 .2מצורפות הנחיות כיצד לתעד את המענקים שהתקבלו בפעימה הראשונה,
השנייה והשלישית.
 .3אושר כפל קצבאות מהביטוח הלאומי עבור חודשים מרץ-יוני .2020
בברכה,
דוד בן יעקב ,רואה חשבון

החוק למענק עידוד תעסוקה
מליאת הכנסת אישרה את החוק למענק עידוד התעסוקה (הוראת שעה
– נגיף הקורונה החדש) ,התש"ף –  .2020מטרת החוק הינה לזרז את
חזרתם של דורשי העבודה לעבודה ולצמצם את הפגיעה במשק
.המדינה תעניק תמריץ כספי למעסיקים אשר יקלטו או יחזירו לעבודה
עובדים אשר הוצאו משוק העבודה בתקופת המשבר .מענק זה יפחית
את עלויות העסקת עובדים אלו גם בתקופה בה אין ודאות בשווקים
,וינסה לתמרץ מעסיקים לקלוט ולהעסיק את העובדים בחודשים
הקרובים.

אומדן העלות הכרוכה ביישום חוק זה נאמדת בסך של כ -5.5מיליארד
ש"ח.
אילו גופים אינם יכולים להגיש את הבקשה למענק עידוד תעסוקה?
גופים המזוהים באופן מלא עם המדינה או הנתמכים על ידה ,במישרין
או בעקיפין ,ושסכום ההשתתפות של המדינה בתקציבם עולה על
 ,25%וכן גופים שלממשלה בעלות מלאה או חלקית בהם למעט גופי
חינוך וגופי השכלה גבוה ,בהם סכום השתתפות המדינה עומד על
לפחות .40%
התנאים לקבלת מענק עידוד התעסוקה
המענק לעידוד התעסוקה יינתן עבור עובדים הנמנים על אחת
הקבוצות הללו:
 .1מי שנרשם כדורש עבודה בלשכת שירות התעסוקה והתייצב בלשכה
בתקופה שבין יום  1בינואר  2020לבין יום  29בפברואר  2020ולא
עבד החל במועד רישומו עד יום  30באפריל  ,2020והוא בין גיל 18
לבין גיל פרישה.
 .2מי שפוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום לתקופה של  30ימים או
יותר ,בתקופה שבין יום  1במרס  2020לבין יום  30באפריל ,וכן עבד
אצל אותו מעסיק שפיטר אותו או הוציא אותו לחופשה ללא תשלום
בחודש פברואר  2020לפחות .והוא בין גיל  18לבין גיל פרישה.
 .3מי שזכאי לאחד התשלומים הבאים:
מענק הסתגלות מיוחד לבני  67ומעלה ,במסגרת תקנות נגיףהקורונה ,עבור חודש מאי .2020
גמלת הבטחת הכנסה עבור חודש מאי .2020דמי אבטלה עבור חודש מאי .2020מענק בגין עובד שהועסק אצל שני מעסיקים או יותר ,ישולם למעסיק
זכאי עבור העובד המזכה את השכר הגבוה.
המענק יינתן עבור עובדים המקיימים את התנאים הבאים:
 .1עובדים בעלי אזרחות ישראלית בלבד.
 .2עובדים שמשתכרים לפחות  3,300ש"ח בכל חודש.
 .3עובדים שנוספו למצבת העובדים של המעסיק.
 .4עובד יזכה את המעסיק במענק ,אם העובד התקבל לעבודה או שב

מחופשה ללא תשלום לא יאוחר מהיום ה– 15באותו חודש בו שב ,ועבד
ברצף עד לתום אותו חודש.
גם עובד שהינו בן משפחה והיה מועסק בעסק עד סוף חודש פברואר
 2020ניתן יהיה להגיש בעבורו בקשה למענק.
גם עובד שעובד באגודה שיתופית והינו חבר בה ,ניתן יהיה להגיש
בעבורו מענק .נקבע כי כל עובד ,שמתקיימים לגביו יחסי עובד מעביד
ומפקידים לעניינו דמי ביטוח לאומי ,יוכר כמזכה למענק עבורו.
כיצד תחושב מצבת העובדים?
מצבת העובדים עבור חודש מסוים תחושב כמספר העובדים שהועסקו
אצל אותו מעסיק באותו חודש ,כולו או חלקו ,לא יובאו בחשבון עובדים
שפוטרו או היו בחל"ת באותו חודש כולו או חלקו אלא אם שבו לעבודה
באותו החודש.
מהו גובה המענק לעידוד התעסוקה?
סכום המענק יחולק לארבע פעימות בעבור כל אחד מחודשי העסקתו
של העובד :בתקופה שבין יוני  2020עד ספטמבר .2020
מעסיק שהחזיר עובד מתאריך ה 19.04-יהיה זכאי למענק בסך ₪ 875
בגין אותו עובד עבור כל אחד מ 4-חודשים אלה( .סה"כ .)₪ 3,500
מעסיק שהחזיר עובד מתאריך ה 01.06-יהיה זכאי למענק בסך 1,875
 ₪בגין אותו עובד עבור כל אחד מ 4-חודשים אלה (סה"כ .)₪ 7,500
כל מעסיק יוכל לבחור האם לקבל את המענק עבור חודשים יוני עד
ספטמבר ,או יולי עד אוקטובר .עסקים שיבחרו להגיש בקשה למענק
עבור חודשים יולי  -אוקטובר ,הבדיקה של מצבת העובדים עבורם
תהייה מול חודש יוני.
מתי ניתן יהיה לראשונה להגיש את הבקשה למענק?
ניתן יהיה להגיש בקשה למענק על פי חוק זה החל מ 30-יום מיום
תחילתו.
כיצד מגישים את הבקשה למענק?
תביעה למענק תוגש בטופס מקוון אשר יכלול את הפרטים והמסמכים
,לרבות תלושי שכר של העובד ,אשר דרושים לשם בחינת עמידתו של
המעסיק בתנאים לקבלת המענק ולשם תשלום המענק בהתאם

להוראות חוק זה.
פרטים נוספים אודות הטופס יפורסמו בהמשך.
עד מתי ניתן יהיה להגיש את הבקשה למענק?
על המעסיק להגיש תביעה למענק עבור כל אחד מחודשי הזכאות עד
 60יום מאותו החודש.
תוך כמה זמן יתקבל המענק?
תוך  21יום יקבע שירות התעסוקה את זכאות המעביד ,וכן יבוצע
התשלום.
המענק ישולם על ידי רשות המסים בישראל ,אל חשבון הבנק של
המעסיק שאת פרטיו אישר בעת הגשת הבקשה.
מה לגבי מעסיקים שלא הוציאו עובדים לחל"ת?
חצי מיליארד  ₪יוקצו לצורך פיצוי מעסיקים שלא פיטרו עובדים או
הוציאו אותם לחל"ת בתקופת הקורונה .ההסדר והקריטריונים לחלוקת
סכום זה ,יובא לאישור בהמשך.
כיצד ירשם המענק?
סכום המענק לא יהיה חייב במס ערך מוסף.
ערעורים
ניתן יהיה לערער על החלטת מנהל שירות התעסוקה למתן מענק ,על
ידי הגשת ערר בנושא.
הוראות תיעוד המענקים בפעימה הראשונה והשנייה לעצמאיים
המענקים שהתקבלו עבור הפעימה הראשונה והשנייה לעצמאים
המנהלים הנהלת חשבונות חד צידית נחשבים כתקבולים ועל כן יש
להוציא קבלות בגינם.
נציין כי מענקים אלה פטורים מביטוח לאומי וממע״מ ,לכן אין השפעה
על המחזורים המדווחים ואין להוציא בגינם חשבונית מס.
הוראות תיעוד עבור מענק ההוצאות הקבועות בעסק (פעימה שלישית)
שר האוצר ומנהל רשות המסים מקדמים תיקון לתקנות מע"מ ,על מנת
שהמענק לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק ועל כן לא יחול
חיוב במע"מ בגין קבלת המענק.

עד להשלמת התיקון ,הוארך המועד להוצאת החשבונית בעבור המענק
ל.23.6.2020-
עוסקים שכבר הוציאו חשבונית בגין קבלת המענק ,יהיו רשאים לפעול
על פי הוראות מס הכנסה( ,ניהול פנקסי חשבונות) ולהוציא הודעת זיכוי
ולדווח בדו"ח תקופתי בהתאם.
מסלול הלוואות בערבות המדינה לעסקים בסיכון
ועדת הכספים אישרה את המסלול החדש להלוואות לעסקים בסיכון
בסך של  4מיליארד שקל.
המסלול לעסקים בסיכון פתוח בפני עסקים שבקשותיהם להלוואה
בערבות המדינה במסלול הרגיל נדחו ,טרם נידונו וגם בפני מבקשי
הלוואות חדשים.
במסלול זה ,תעמיד המדינה ערבות בגבוה של עד  60%לעסקים קטנים
ובינוניים ,שמחזור פעילותם פחת בתקופת המשבר ב 50%-או יותר,
ביחס למחזור בתקופה המקבילה אשתקד.
סטטוס החזרת מקדמות ינואר פברואר 2020
פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה הכולל את התיקון
להחזרת מקדמות ינואר פברואר  2020לנישומים לפני הגשת הדו"ח
השנתי.
החזר המקדמות יתבצע אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי
המס אשר הנישום עשוי להיות חייב בו לשנת  ,2020יהיה פחות מסכום
המקדמות שהוא חייב בו לשנה זו.
אושר כפל קצבאות מהביטוח הלאומי עבור חודשים מרץ-יוני 2020
יתאפשר כפל קצבאות במסגרת החוק ,כך שלא יתבצע קיזוז של קצבת
דמי האבטלה של זכאי מקצבת קיום ,בתקופת משבר הקורונה ,וכן
יוחזרו הקצבאות רטרואקטיבית.
ועדת החוקה אישרה תקנות שימנעו הגבלת חשבונות בנק בשל צ'קים
שחזרו במשבר הקורונה
צ'קים שסורבו בין התאריכים  04.03.2020עד  22.06.2020לא ייספרו
כצ'קים שקובע החוק לצורך הגבלת החשבון.
חשבות ,ניהול כספים ,ניהול תזרים מזומנים ,שירותים פיננסיים לחברות
סטארט אפ ולחברות בינלאומיות ,ניהול חשבונות נאמנות ,ניהול כספי
קבוצות רכישה ופיקוח על חשבונות בנק וחשבונות ניירות ערך ופקדונות

שירותי  FAMILY OFFICE -ניהול נכסים למשפחות והעברת נכסים בין
דורות
דוחות כספיים ,תכניות עסקיות ,תקציב ,תכניות ביצוע השקעות ובדיקת
כדאיות השקעות
פעילות בתחום גיוס האשראי והמימון
"ביזנספורט – שירותי ניהול לספורטאים ,מועדונים ,אגודות ועמותות"
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דוד בן יעקב  ,רואה חשבון
השקמה  ,5/10קרית אונו 55458
טלפון 03-5351717
פקס 03-5344061
דוא"לdavid@dby-cpa.co.il
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המידע המובא בחוברת הינו לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי ונכון לתאריך ה18.06.2020-

