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לקוחות יקרים,
נפתחה האפשרות להגשת בקשת המענקשל הפעימה השלישית באתר רשות המסים עבור עסקים ועצמאים שמחזור
עסקאותיהם מעל ₪ 300,000בשנה.
הזכאות לקבלת המענק של הפעימה השלישית מותנית בהגשת כל הדו"חות התקופתיים למע"מ ,הנדרשים
לצורך חישוב המענק כולל מרץ אפריל .2020
בהמשך המסמך מצורף מחשבון לחישוב גובה המענק שיתקבל.

בברכה,
דוד בן יעקב ,רואה חשבון

התנאים לקבלת המענק עבור הוצאות קבועות
✔מחזור העסקאות בשנת  2019עולה על  ₪ 300,000ואינו עולה על  20מיליון .₪
✔חלה ירידה של  25%במחזור הפעילות בחודשים מרץ  -אפריל  ,2020ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2019
כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה.
עבור עסק שהחל לפעול לאחר ה 01/03/2019 -ועד  ,31/12/2019ההשוואה תעשה למחזור העסקאות הממוצע מיום
תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק ,עד יום .29.2.2020

✔הגשת כל הדוחות התקופתיים למע"מ ,הנדרשים לצורך חישוב המענק.
✔ניהול פנקסי החשבונות כנדרש ,אם העסק מחויב בכך ופנקסיו לא נפסלו.

מהו גובה המענק?
תקרת המענק היא  400אלף .₪
עבור עוסק (חברה או עצמאי) שמחזור העסקאות שלו בשנת  2019היה מ ₪ 300,000-ועד :₪ 1,500,000
1.עוסק שנפגע בין  25%ל - 40%-זכאי למענק בגובה של  3%ממחזור מרץ אפריל .2019
2.עוסק שנפגע בין  40%ל - 60%-זכאי למענק בגובה של  6%ממחזור מרץ אפריל .2019
3.עוסק שנפגע בין  60%ל - 80%-זכאי למענק בגובה של  10.5%ממחזור מרץ אפריל .2019
4.עוסק שנפגע בין  80%ל - 100%-זכאי למענק בגובה של  15%ממחזור מרץ אפריל .2019
עבור עוסק (חברה או עצמאי) שמחזור העסקאות שלו בשנת  2019היה מ 1.5-מיליון  ₪ועד  20מיליון :₪
1.עוסק שנפגע בין  25%ל 40%-זכאי ל"מקדם הוצאות קבועות "כפול  10%ממחזור מרץ אפריל .2019
2.עוסק שנפגע בין  40%ל 60%-זכאי ל"מקדם הוצאות קבועות" כפול  20%ממחזור מרץ אפריל .2019
3.עוסק שנפגע בין  60%ל 80%-זכאי ל"מקדם הוצאות קבועות" כפול  35%ממחזור מרץ אפריל .2019
4.עוסק שנפגע בין 80%ל 100%-זכאי ל"מקדם הוצאות קבועות" כפול  50%ממחזור מרץ אפריל .2019
"מקדם הוצאות קבועות"  -שיעור ממחזור העסקאות שמשקף את העלויות הקבועות בעסק ,אותן עלויות שלא ניתן
לחסוך גם כאשר הפעילות פוחתת או מופסקת (למשל :שכר דירה ,הוצאות מימון וכדומה) .מקדם זה לא יעלה על
.30%
מצורף קישור למחשבון באתר רשות המסים בעזרתו ניתן לחשב את סכום המענק שיתקבל
מחשבון המאפשר את חישוב הזכאות למענק

עסק חדש
עבור עסק חדש שנפתח במהלך שנת  2019יבוצע חישוב של התקרה לפי מחזור חודשי ממוצע מחודש לאחר ההקמה
עד חודש דצמבר  2019כפול .12
חישוב תקופת הבסיס לעסק חדש (במקום מרץ אפריל  )2019יהיה מחזור חודשי ממוצע מחודש לאחר ההקמה עד
חודש פברואר  ,2020כפול .2
עבור עסק שהחל לפעול לאחר ה 01/03/2019 -ועד  ,31/12/2019ההשוואה תעשה למחזור העסקאות הממוצע מיום
תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק ,עד יום .29.2.2020

כיצד מגישים את המענק?
להגשת הבקשה יש להיכנס לקישור הבא עם מספר תעודת הזהות של בעל העסק:
להגשת הבקשה

עד מתי ניתן יהיה להגיש את הבקשה?
ניתן יהיה להגיש את הבקשה מתאריך ה 12.5.2020-ועד ליום ה10.8.2020-

תוך כמה זמן יתקבל המענק?
זמן הטיפול לא יארך יותר משבוע אחד במידה ולא נדרשו הבהרות או השלמות נוספות.

קבלת מקדמה
אם התביעה הוגשה במועד ,אך נדרשו הבהרות ו/או השלמות לגביה ,תועבר לעוסקים מקדמה בסך של  20%מסכום
המענק שנדרש ,אך לא יותר מ ,₪ 80,000-עד להשלמת הטיפול בבקשה.

עסקים המתבקשים לצרף מסמכים נוספים לבקשת המענק
עוסקים המדווחים על עסקאותיהם יחד עם עוסקים אחרים יצרפו לבקשתם אישור רואה חשבון לגבי הנתונים הבאים:
✔מחזור לתקופת הבסיס ולתקופת המענק
✔סך התשומות השוטפות לשנת 2019
✔מחזור העסקאות לשנת 2019
מוסד ללא כוונות רווח (מלכ"ר) זכאי יצרף לבקשתו אישור רואה חשבון לגבי הנתונים הבאים:
✔מחזור לתקופת הבסיס ולתקופת המענק ממכירת שירותים או מוצרים
✔סך התשומות השוטפות לשנת  2018ממכירת שירותים או מוצרים
✔מחזור העסקאות לשנת  2018ממכירת שירותים או מוצרים
✔דו"ח כספי לשנת 2018
עסק הרשום בעיר אילת
✔אישור רואה חשבון או יועץ מס על נתוני המחזור לתקופת הבסיס ולתקופת המענק
✔דו"ח רווח והפסד לצורך חישוב מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות
✔אישורים נוספים על פי דרישה

צילומי מסך מהמערכת

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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המידע המובא בחוברת הינו לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי ונכון לתאריך ה17.05.2020-

