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 נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

 

 חוק הסיוע מענק קורונהיישום  –מענה לשאלות הנדון: 

 

לפי  להלן תשובתנו לשאלותיכם לפנייתכם לקבלת מענה לשאלות בנושא יישום חוק הסיוע לעצמאיםבהמשך  .א

 :הסדר

 

 הנוסח החדש, יושם כבר אמש. נוסח ההודעה שונה בהתאם להערות שהתקבלו. .1

או  184שדה  ויש לוודא שמולא( זכאי למענק על פי החוק. 5)9נכה שיש לו הכנסה מעסק הפטורה ממס לפי סעיף  .2

 השנתי. בדוח 185שדה 

  .השומהשידור בקשה לתיקון למשרד השומה להגיש יש  –אם לא מולאו 

 -ומשפחתיים  ,מכל המקורות ₪ 240,000עד  –הזכאות למענק הינה אישית. הקריטריונים לזכאות הינם אישיים א.  .3

שכן, כל מקרה  שהוצגהלא ניתן להתייחס לדוגמא השלילה יכולה לנבוע עקב חריגה מהקריטריונים.  .₪ 340,000עד 

 טנית בערוצים שפרסמנו באתר הרשות.יש להעביר פניה פרלגופו. 

סמו רשפובהתאם להנחיות ולכללים  יוכלו להצהיר על פירוד ,משק בית משותף 2018יהלו בשנת נאם בני הזוג לא ב. 

 לקבלת המענק.  להגיש דוחות שנתיים נפרדיםואחר כך  "מצב פרודים"על ידנו לרישום 

בהתאם להוראות  ,הרי שדינם כזוג נשוי לכל דבר ועניין ,ניהלו משק בית משותף ולא היו פרודיםבשנה הנדונה, אם 

החזר מס המבוצע לאחר הגירושין בגין התקופה  אנו נוהגים לגבי למשלכך ת כיום במצבים מעין אלה. הפקודה הנהוגו

 בה היו נשואים.

 הינו הכנסה חודשית ממוצעת לתקופת הפעילות באופן יחסי.לחודש  ₪ 2,000בסך  בדיקת סף הכניסה   .4

. לכן, ישנה הלימה במועדים על 10.6.20ניתן להגיש בקשה עד . 30.4.20הינה עד ליחידים האורכה המקסימאלית   .5

 מנת שיהיה ניתן להגיש את הדוחות וגם לבקש את המענק.

 .השאלה הועברה לחוות דעת משפטית .6

 .מקצועיתחטיבה , רסמנכ"ל בכימר רולאנד עם שלם, הנושא מטופל באופן מרוכז מול נציגי הקיבוצים על ידי  .7

ת הזוג לשדר באזור האישי את חשבון הבנק אליו תרצה לקבל את המענק. ן/נאפשר לב ,כשבועיים לאחר חג הפסח .8

 .כבר כעת ניתן להגיש את הבקשה  ,ולחשבון הבז"ר הרשום אצלנ הכסףלהעברת  ישנה הסכמהמקרה, אם היא בכל 

אם חשבון הבנק של הבז"ר אינו מעודכן במרשמנו, המייצג יכול לעשות זאת באופן עצמאי בשאילתת שע"מ 

 הרלבנטית.
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המייצגים אינם י בדיקתנו, על פ כראוי.מולאו  )הכלליים והעסקיים( הרלבנטיים לקיזוזים ,יש לוודא שכל השדות בדוח .9

 ובשל כך נשללת הזכאות. ניתן להעביר פניה פרטנית בערוצים שפורסמו. כראוי  על מילוי השדות מקפידים

 

  
 בברכת חג פסח כשר ושמח ובריאות טובה ואיתנה,

 שלמה אוחיון                         


