02.04.2020

לקוחות יקרים,
הממשלה אישרה היום את תקנות שעת חירום  -מענק סיוע לעצמאים.
במסגרת התקנות ,יקבלו עצמאיים העומדים בתנאי הסף ,מענק סיוע בגובה של עד  ₪ 6,000בימים הקרובים .
כעת לאחר אישור התקנות ,נפתחה האפשרות להגשת בקשת המענק באתר רשות המסים .
בברכה,
דוד בן יעקב  -רואה חשבון.

תנאים לזכאות למענק
1.שנת לידה  1999או קודם.
2.עוסקים פעילים לכל התקופה שבין  1.9.2019ועד .29.2.2020
3.הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה של ( 2018עבור עסקים שהוקמו ב 2019-התנאי וכל נתוני ההכנסה יבחנו ביחס לדו"ח
.)2019
4.הכנסה חייבת מעסק של מעל  ₪ 24,000בשנת .2018
5.סך ההכנסה החייבת לשנת  2018היתה עד .₪ 240,000
6.עבור מי שנשואים ,סך ההכנסה החייבת לשנת  ,2018עבור שני בני הזוג ,היתה עד .₪ 340,000

7.ירידה של  25%לפחות במחזור הפעילות בחודשים מרץ-אפריל  2020ביחס לחודשים הללו בשנת  2019והגשת דוחות
תקופתיים למע"מ לתקופה זו.
8.עבור עסק שהחל לפעול לאחר ה 1.3.2019-ההשוואה תעשה למחזור הפעילות הממוצע.
אין צורך בצירוף מסמכים

תהליך הגשת הבקשה
הגשת הבקשה נעשית דרך האזור האישי של רשות המסים .לאחר הזדהות וכניסה לאזור האישי ניתן להיכנס לאזור הייעודי
למענק זה תחת הכותרת "מענק לעסקים לתקופת הקורונה" .עצמאים אשר זכאים למענק על פי המידע המצוי אצלנו יוכלו
למלא הצהרה על כך ש:
1.העסק שלהם היה פעיל לפחות בכל התקופה שבין  1.8.2019לבין .29.2.2020
2.מחזור ההכנסות של העסק בחודשים מרץ-אפריל השנה ( )2020נפגע ביחס לתקופה המקבילה ב.2019-
לתשומת לבכם:
1.עבור מי שהחל את פעילותו לאחר ה 1.3.2019-ההשוואה תעשה ביחס למחזור הפעילות הממוצע לחודש של העסק בכל
תקופת פעילותו.
2.עוסקים אשר הקימו את העסק בשנת  2019ידרשו להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת  2019ורק לאחר מכן להתחיל
בתהליך באזור האישי (עד הגשת הדו"ח ההודעה שתופיע באזור האישי תודיע על אי זכאות).

3.יש לוודא שפרטי חשבון הבנק המופיעים לפני שליחת הבקשה נכונים .אם נפלה טעות בפרטי חשבון הבנק או שאינכם
מעוניינים שהתשלום יתבצע לחשבון המעודכן אצלנו ,יש לעדכן את פרטי חשבון הבנק ורק אז לשלוח את הבקשה.
 4.ניתן לעדכן פרטי חשבון בנק גם על ידי פנייה למייצג או פנייה למחלקת גבייה במשרד בו מתנהל התיק.
5.לאחר חג הפסח תשלח הודעה למי שטרם עדכנו פרטי חשבון בנק ,לגבי אפשרות לעשות זאת עצמאית באזור האישי של
רשות המסים.

המשך הטיפול בבקשה
המענק ישולם לחשבון הבנק המעודכן ברשות המסים והרשום על שמם של מגישי הבקשה כיומיים לאחר שליחת הבקשה,
ויופיע תחת השם "סיוע לעצמאים".

מצורפת הדרכה:

1.יש להירשם באזור האישי באתר רשות המסים למי שעדיין לא נרשם
שלב 1

שלב 2

שלב 3

שלב 4

שלב 5

שלב 6

2.יש להגיש בקשה לקבלת המענק לאחר הרישום לאזור האישי באתר
כניסה לאזור האישי ולאזור קבלת המענק

במידה ותהיו זכאים יופיע בפניכם המסך הבא

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"

https://www.businessport.co.il/

דוד בן יעקב  ,רואה חשבון

השקמה  ,5/10קרית אונו 55458
טלפון 03-5351717
פקס 03-5344061
דוא"לdavid@dby-cpa.co.il
אתרwww.dby-cpa.co.il
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הידע המובא בחוברת הינו לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי ונכון לתאריך ה02.04.2020-

