30.07.2020

לקוחות יקרים,
מליאת הכנסת אישרה את החוק לסיוע כלכלי לשנה הקרובה לעצמאים ולעסקים.
שימו לב:
 .1הגשת הבקשה למענק סיוע לעסק בעל מחזור שנתי של עד  300,000ש"ח עבור החודשים
מאי  -יוני  2020נפתחה באזור האישי באתר רשות המסים.
 .2לאחרונה הועברה מקדמה עבור המענק הסוציאלי בסך של עד  7,500ש"ח עבור
החודשים מאי  -יוני .2020
הגשת הבקשות ליתר המענקים תפתח במהלך אוגוסט על פי התאריכים שנקבעו בחוק
ומפורטים מטה.
בברכה,
דוד בן יעקב ,רואה חשבון

התוכנית הכלכלית
רשת ביטחון לעצמאיים ולעסקים
מענק סיוע סוציאלי לעצמאיים ובעלי עסקים
עצמאיים ובעלי עסקים יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני  2021מענק בגובה 70%
מההכנסה החייבת ועד ל 15,000-ש״ח.
הקריטריונים לקבלת המענק:
 .1ירידה במחזור של לפחות .40%
 .2מי שבעלי הכנסה שנתית חייבת של עד  651אלף ש״ח בשנה.
 .3מי שגילו מעל  20שנה.
 .4מי שהכנסתו החייבת הממוצעת לחודש גבוהה מ 714-ש"ח.
✔עבור עסק חדש שנפתח בשנת  2019החישוב יתבצע על פי סכום מחזור עסקאותיו בשנת
המס  2019מחולק במספר חודשי פעילותו בשנה זו.
✔עבור עצמאי שאינו בעל עסק חדש (שנפתח לפני שנת  )2019ניתן יהיה לבחור מבין שנות
המס  2018ו 2019-את שנת המס כך שיתקבל המענק בסכום הגבוה ביותר עבורו .
✔מי שהייתה לו ולבן זוגו הכנסה חייבת שאינה הכנסה מיגיעה אישית ,לעניין חוק זה ,תחשב
מחצית מאותה הכנסה כהכנסה חייבת.
✔עצמאי אשר הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק עולה על  40,000שקלים חדשים ,יופחת
מסכום המענק כ 0.6-מהסכום שבין הכנסתו החודשית ל 40,000-ש"ח .
✔מענקי הסיוע לא יחשבו כהכנסה ואין צורך להוציא בגינם חשבונית מס לצורכי מע"מ.
✔שנת המס  2019לא תובא בחשבון אם לא הוגש דו"ח לשנת המס .2019
ממתי ניתן להגיש את הבקשה למענק?
החל מתאריך ה 25.08.2020-עבור התקופה הראשונה (מאי יוני .)2020
החל מהיום ה־ 15בחודש העוקב לתום תקופת המענק ועד  90יום.
לדוגמא ,עבור התקופה של יולי-אוגוסט  2020ניתן יהיה להגיש בקשה למענק החל מתאריך
ה 15.09.2020-עד  90יום מתאריך זה.

מתי ישולם המענק?
תוך חמישה ימים ממועד הבקשה תיקבע הזכאות למענק.
תוך חמישה ימים ממועד קביעת הזכאות למענק יתקבל הכסף לחשבון הבנק.
כלומר ,עד  10ימים מיום הגשת הבקשה.
מענק סיוע לעסקים
עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי של בין  18,000ש"ח עד  400מיליון ש״ח ,ושמחזור
מכירותיהם ירד בלפחות  40%לעומת התקופה המקבילה יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני
 2021מענק כמפורט:
 .1עסק בעל מחזור שנתי של עד  300אלף ש״ח  -מענק סיוע לעסק קטן בגובה של 3,000-
 6,000שקל לחודשיים כמפורט 100-200 :אלף ש״ח מחזור שנתי –  4,000ש״ח200-300 .
אלף ש״ח מחזור שנתי –  6,000ש״ח.
 .2עסק בעל מחזור שנתי בין  300אלף ש״ח 100 -מיליון ש״ח  -מענק החזר הוצאות קבועות
עד  500אלף ש״ח (עד ל 15%-מהמחזור השנתי).
 .3עסק בעל מחזור שנתי בין  100מיליון ש"ח ל 200-מיליון ש"ח שמחזור מכירותיו ירד
בלפחות  - 60%מענק החזר הוצאות קבועות עד  500אלף ש״ח (עד ל 15%-מהמחזור
השנתי).
 .4עסק בעל מחזור שנתי בין  200מיליון ש"ח ל 400-מיליון ש"ח שמחזור מכירותיו ירד
בלפחות  - 80%מענק החזר הוצאות קבועות עד  500אלף ש״ח (עד ל 15%-מהמחזור
השנתי).
✔עבור עסק חדש שנפתח בשנת  2019יחושב מחזור עסקאותיו מיום  1בחודש שלאחר יום
תחילת הפעילות עד ה 31.12.2019-מחולק במספר חודשי הפעילות בשנת  2019ומוכפל ב-
.12
✔עבור איחוד עוסקים :החישוב יתבצע לפי מחזור העסקאות המאוחד של השותפות או של
העוסקים הרשומים יחד.
ממתי ניתן להגיש את הבקשה למענק?
החל מתאריך ה 16.08.2020-עבור התקופה הראשונה (מאי-יוני .)2020
החל מהיום ה־ 15בחודש העוקב לתום תקופת המענק ועד  90יום.
לדוגמא ,עבור התקופה של יולי-אוגוסט  ,2020ניתן יהיה להגיש בקשה למענק החל מתאריך
ה 15.09.2020-עד  90יום.

מועד קבלת המענק
✔עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי של עד  300אלף ש"ח  -המענק ישולם עבורם עד 14
יום.
✔עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי של מעל  300אלף ש"ח  -המענק ישולם עבורם עד 100
ימים (לצורך אישור זכאות)  5 +ימים (זמן העברה) = עד  105יום.
במידה והעוסק יתבקש להגיש מסמכים נוספים לבקשה למענק תוארך התקופה בעוד  20יום.
מועד תשלום מקדמות
עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי של בין  300אלף ש"ח ל 1.5-מיליון:
✔אם עדיין לא התקבלה החלטה עבורם בתוך  21יום מיום הגשת הבקשה למענק,
תשולם עבורם מקדמה בסך של  40%מגובה המענק.
✔אם לא התקבלה החלטה עבורם בתוך  28מיום הגשת הבקשה למענק,
תשולם עבורם מקדמה נוספת בסך של  20%מגובה המענק.

מענק סיוע לעסק חדש
מענק סיוע לעסקים שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר  2020המשולם אחת לחודשיים ,עד
לחודש יוני :2021
עוסק פטור (עד  100אלף ש"ח מחזור שנתי) –  3,000ש״ח.עוסק מורשה (מעל  100אלף ש"ח מחזור שנתי) –  4,000ש״ח.התנאים לקבלת מענק הסיוע לעסק חדש:
 .1מחזור עסקאותיו בשנת  2020עולה על  18אלף שקלים חדשים ואינו עולה על  100מיליון
שקלים חדשים.
 .2מחזור עסקאותיו בחודשים ינואר ופברואר  2020עולה על  1,500שקלים חדשים.
 .3מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בחודשים ינואר ופברואר .2020
 .4הגשת דו"חות למע"מ.

מענק ארנונה
מענק ארנונה לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד  100מלש"ח שחוו ירידה של לפחות 60%
במחזור המכירות עד לסוף יוני  ,2021יאושר על-ידי שר הפנים בתקנות נפרדות.
רישוי עסקים
הארכת תוקף רישיון העסק עד לסוף חודש יוני .2021
רשת ביטחון לשכירים בחל"ת
הטבות בדמי האבטלה:
 .1דמי אבטלה מלאים עד סוף יוני  2021או עד ירידת האבטלה מתחת ל( .10%-מתחת ל-
 10%ירדו דמי האבטלה ל 90%-מקצבת האבטלה .עם ירידת שיעור האבטחה מתחת ל-
 7.5%תיפסק הארכת הזכאות בתום  30יום).
 .2הארכת קיצור תקופת האכשרה ל 6-חודשים במקום  12חודשים.
 .3תשלום כפל קצבאות עד סוף יוני ( 2021נכות ,זקנה ,הבטחת הכנסה ומזונות).
 .4ביטול  5ימי המתנה בין תקופות אבטלה.
 .5דמי אבטלה מלאים גם למשתתפים בהכשרה מקצועית ולהורים מתחת לגיל .28

התאמת מנגנון החל"ת
קיצור הזמן המינימלי המזכה בדמי אבטלה ל 14-יום בלבד.
מענק הסתגלות
תשלום מענקי ההסתגלות בגובה של עד  4,000ש״ח לחודש לבני  67ומעלה עד חודש יוני
( .2021מנגנון ירידה דומה לאבטלה).
נושאים נוספים
פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות
משיכה בפטור ממס בקרנות השתלמות לא נזילות (פחות מ 6-שנים) ,עד ל 7,500-ש"ח
בחודש (השכר הממוצע),למי ששכרו נפגע ,כהוראת שעה למשך  6חודשים.
הגדלת הדיסריגרד
ההכנסה שאנשים עם מוגבלות יכולים להרוויח ללא קיזוז מקצבת הנכות (הדיסריגרד) תגדל
ותעמוד על  5,300שקל .צעד זה יאפשר לאנשים עם מוגבלות לצאת לעבוד ללא חשש מקיזוז
הקצבה עד להכנסה בגובה שכר מינימום זאת עד לחודש יוני .2021
הרחבת היתר משיכה מפיקדון חיילים משוחררים
משיכת עד מחצית מיתרת הפיקדון לכל מטרה ,למשוחררים בחמש השנים האחרונות.

הוראות תיעוד המענקים לעצמאים ועסקים
המענקים שהתקבלו 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.

מענקים חד-פעמיים לאזרחי ישראל
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף
הקורונה החדש – מענק חד-פעמי) (הוראה שעה) ,התש"ף.2020-
עבור תושב ישראל מעל גיל  18או נער או נערה נשואים ,ישולם מענק חד-פעמי בסכום של
 750ש"ח.

בעד ילד ישולם מענק חד-פעמי בסכום של  ,₪ 500עד לילד הרביעי במשפחה ,עבור הילד
החמישי – והלאה יעמוד המענק על  300ש"ח.
תוענק תוספת של  750ש"ח נוספים למענק ,לאוכלוסיות של מקבלי קצבאות וגמלאות שונות
המנויות בהצעה.
תישלל הזכאות למענק ותוספת למענק ,למעט מענק בעד ילד ,מיחיד שחייב במס נוסף
בשיעור  3%על הכנסתו החייבת לפי סעיף פקודת מס הכנסה בשנת  2018וכן מיחיד שלא
הגיש את דוח .2018
לא יתבצע קיזוז בגין חובות כנגד המענקים.
הביטוח הלאומי נערך לשלם לאזרחים את המענק באופן אוטומטי ישירות לחשבון הבנק.
מתי ישולם המענק?
ביום ראשון ( )2.8.20ישולמו המענקים עבור הילדים .לאחר מכן ,במספר פעימות ,ישולמו
שאר המענקים לתושבים מגיל  18ומעלה.
לדוגמה ,זוג הורים עם  3ילדים יקבל בפעימה הראשונה  1,500ש"ח עבור הילדים ,ובהמשך
 750ש"ח עבור כל אחד מההורים .הביטוח הלאומי יעדכן אתכם על מועדי התשלום.
לאיזה חשבון בנק ישולם המענק?
המענק ישולם לחשבון הבנק שמופיע ברישומים של הביטוח הלאומי (ניתן לראות את חשבון
הבנק המעודכן באזור האישי באתר הביטוח הלאומי).
 .1ניתן לעדכן את חשבון הבנק בקלות באתר הביטוח הלאומי.
 .2אם אין לך חשבון בנק אפשר לקבל את המענק במזומן בבנק הדואר ,מבלי לפתוח חשבון
בנק (משיכת הכסף במזומן עדיין לא אפשרית ,הביטוח הלאומי יפרסם בהמשך מתי אופציה זו
תתאפשר).
לפרטים נוספים באתר הביטוח הלאומי.

נפתחה האפשרות להגשת בקשה למענק תעסוקה למעסיקים
נפתחה האפשרות להגשת בקשה למענק עידוד תעסוקה.
להגשת בקשה למענק עידוד תעסוקה לחץ כאן
שימו לב שיש להירשם ראשית באתר המערכת להזדהות ממשלתית.
מצ"ב צילומי מסך מתוך המערכת:

בג"צ קבע כי תעודת דמי מחלה גורפת איננה מחלה
בג"צ קבע כי תעודת המחלה הגורפת שניתנה לעובדים שנמצאים בבידוד עקב הקורונה איננה
בגדר "תעודת מחלה" כהגדרתה בתקנות דמי מחלה ,שהצגתה מזכה את העובד החולה בדמי
מחלה בהתאם לחוק דמי מחלה .
תעודת המחלה הגורפת לצורך בידוד תבוטל החל מתאריך ה ,30.9.2020-כלומר בג"צ
מאפשר לרשות המחוקקת חודשיים התארגנות על מנת לנסות לפתור את הנושא.

בנק ישראל :מתווה דחיית תשלומי הלוואות
בנק ישראל הודיע על הארכת המתווה הקודם לדחיית תשלומי הלוואות והרחבתו:
משכנתאות ,אשראי צרכני ואשראי עסקי
התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות תוארך עד לתאריך .30.10.20
משכנתאות
לקוחות שכבר קיבלו דחיה של תשלומי המשכנתא ,יוכלו לדחות את התשלומים עד לסוף שנת
 ,2020גם אם הדחייה עולה על  6חודשים .לקוחות שטרם דחו את תשלומי המשכנתא ויבקשו
לעשות זאת ,יוכלו לדחות את התשלומים לתקופה של  6חודשים.
הלוואות צרכניות עד ₪ 100,000
לקוחות יוכלו לדחות הלוואות אלה לתקופה של עד  6חודשים (לבחירת הלקוח) ללא שיקול
דעת הבנק ,בשונה מהמתווה הקודם בו הדחייה הייתה לשלושה חודשים.

הביטוח הלאומי :מי שחלה בקורונה יכול להיות מוכר כנפגע עבודה
הביטוח הלאומי :מי שחלה בקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה  -יכול להיות
מוכר כנפגע בעבודה ,ולקבל מהביטוח הלאומי דמי פגיעה מעבודה עבור הימים שלא
עבד ,בזמן שהיה חולה בקורונה .
לבדיקת זכאות יש להגיש לביטוח הלאומי תביעה לדמי פגיעה.
אם יש עובדים נוספים שנדבקו במקום העבודה יש לציין זאת באישור המעסיק שבתביעה.
שימו לב ,מי שנכנס לבידוד כתוצאה מחשיפה לחולה קורונה במקום העבודה אך לא חלה

בעצמו בקורונה  -לא יוכר כנפגע בעבודה.
לפרטים נוספים באתר הביטוח הלאומי.
המידע המובא בחוברת הינו לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי ונכון לתאריך ה30.07.2020-

