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 ריכוז בעיות שעלו מהשטח ביומיים הראשונים לעבודה עם מערכת המענקים לעצמאים: 

מבלי להיכנס לשיקולים של הסכומים וההתניות שבתקנות, הובאו לידיעת הוועדה למשרדים קטנים 

ולתת  ובינוניים בלשכת רואי חשבון מספר מקרים אשר מבחינה טכנית המערכת לא יודעת להתמודד 

 לעצמאים הזכאים את המענק שמגיע להם: 

המערכת את  עצמאים שבטוחים שמגיע להם מענק מקבלים מישנם מקרים רבים בהם  .1

 ההודעה הבאה: 

 

 

 

מדובר בארבע סיבות שאינן קשורות אחת לשנייה. אם העצמאי היה מקבל תשובה עם סיבה  

 אחת, הדבר היה חוסך הרבה מירמור וכעסים. 

"הכנסה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים    חייבת בתקנות:  לפי הגדרת הכנסה .2

  2,000האם נכה בעל הכנסות מעסק של בין    והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, למעט רווח הון".
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()א( לפקודת מס הכנסה יקבל או לא  5)₪9, שהכנסתו פטורה ממס לפי סעיף  ₪20,000 ל 

 קבל.  יקבל מענק? כרגע לא מ

 הסתמכות על נתוני בני זוג: .3

חודשים עם    4רק לפני כ   2018,  איחדו להם תיקים של  2017התחתנו ב  מקרה בו בני זוג .א

המערכת רשמה שהיא  שהיא נכנסה כ. שהיא העצמאית הגשת הדוח לתיק של בת הזוג

 סה את זה לתיק של בעלה ולא שלה. מכיוון שהמערכת יח כנראה אינה זכאית.

לשני  340,000המערכת מתייחסת לתקרה של  -2018לשעבר, שהתגרשו אחרי בני זוג  .ב

 בני הזוג, גם אם המגבלה אפקטיבית כתוצאה ממשכורת של בן הזוג שאינו עצמאי. 

₪ בממוצע לחודש( לעסק  2,000קיימת אי בהירות לאופן חישוב המגבלות )רצפה של  .4

 . 2018שנפתח במהלך  

ולא מתחשבים   10/6/20חייבים להגיש את ה דוח עד ה האם  -2019תיקים נפתחו בשנת  .5

 . 2018באורכות הרגילות? מדוע להלחיץ?  כנ"ל לגבי תיקים שקיבלו אורכה להגשת דוח  

נראה שהמערכת לוקחת את הנתונים לפני ניכויים של לעניין התקרה,    -הגדרת הכנסה חייבת .6

 ת. יש לתקן הגדרות המערכ –קופות גמל, קרנות השתלמות וכדומה  

המערכת לא יודעת להתייחס אליהם וכולם  -א60חברי קיבוץ המדווחים בהתאם לסעיף  .7

 . 1מקבלים את ההודעה שבסעיף 

בת זוג שהכנסתה משותפות, חשבון הבנק המקושר לשותפות שונה    -באג בעדכון חשבון בנק   .8

ענה מחשבון הבנק של בן הזוג הרשום. המערכת מתייחסת כאילו אין חשבון תקין. יש לתת מ

 ולהתייחס רק לחשבון בן הזוג הרשום. 

העומדת  הכנסה  העצמאית  בת זוג  ולהפסד,    -רשוםהזוג  ה בן  נצפה מקרה בו ל  -הכנסה חייבת    .9

מההפסד העסקי של בן הזוג הרשום והוגש דוח  2018הכנסה זו קוזזה בשנת  .בתנאים

שההכנסה    בדגשים לתנאים שפורסמו נכתב  התקבלה תשובה שאינה זכאית למענק.  מאוחד.

החייבת כוללת הפסדים מעסק שקוזזו בשנת המס. התקנות קובעות במפורש כי הכנסה  

והפטורים   ולפני הקיזוזיםלפי כל דין  הכנסה לאחר הניכויים שהותרו ממנהחייבת היא 

 לפי כל דין, למעט רווח הון; שהותרו ממנה
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