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 חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע 
)נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקוני חקיקה(, התש"ף-2020*

פרק א': הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס

בפרקזה,"התקופההקובעת"-התקופהשמיוםכ"ובאדרהתש"ף)22במרס2020(עד1רהגדרה-פרקא'
יוםח'בסיווןהתש"ף)31במאי2020(ר

הארכתתקופות
המסתיימות

בתקופההקובעת
אובחודשיים

שאחריה

בחישובהתקופותשנקבעובהוראותהחיקוקיםהמפורטיםבסעיףקטן)ב(,התקופה2ר )א(
הקובעתלאתבואבמניין,אםהתקיימושניאלה:

מועדיתחילתןשלהתקופותחליםלפניתוםהתקופההקובעת; )1(

מועדיסיומןשלהתקופותחליםבתקופההקובעתאובחודשייםשאחריהר )2(

אלההתקופותשעליהןתחולהוראתסעיףקטן)א(: )ב(

בפקודתמסהכנסה1: )1(

סעיף66א)א()2(-לענייןהגשתהשגה; )א(

סעיף119א)ו(רישה-לענייןתקופת21הימיםהקבועהבו; )ב(

סעיף130)א()2(,)ד()1(ו–)יא()2(; )ג(

סעיף145)א()2(; )ד(

סעיף145ב)א()1(רישה-לענייןתקופת30הימיםהקבועהבו; )ה(

סעיף147)א()2(; )ו(

סעיף150)א(; )ז(

סעיף152)ג(; )ח(

סעיף167)א(; )ט(

סעיףפ16רישה-לענייןתקופתהשבועייםהקבועהבו; )י(

בחוקמסערךמוסף,התשל"ו-21975: )2(

סעיף39)א()1(-לענייןתקופת90הימיםהקבועהבו; )א(

סעיף39)א()2(-לענייןתקופת0פ1הימיםהקבועהבו; )ב(

סעיף64)ב(; )ג(

סעיף77)ב(; )ד(

סעיף79)א(ו–)ב(; )ה(

סעיף2פ)א(ו–)ד(; )ו(

95)ב(,למעטערעורעלהחלטתהמנהלשניתנהבשלניהול סעיף )ז(
פנקסיחשבונותאורשומותבסטייהמהותית;

סעיף113; )ח(

בפקודתהמכס3: )3(

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2020 ביולי 20( התש"ף בתמוז כ"ח ביום בכנסת התקבל *
הממשלה-1309,מיוםט'בסיווןהתש"ף)1ביוני2020(,עמ'156ר

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ר 1

ס"חהתשל"ו,עמ'52ר 2

דינימדינתישראל,נוסחחדש3,עמ'39ר 3
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סעיף190; )א(

סעיף192)א()1(; )ב(

בחוקמסיםעקיפים)מסששולםביתראובחסר(,התשכ"ח-פ4196-בהגדרה )4(
"התקופההקובעת"שבסעיף1;

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-51963)להלן-חוקמיסוי )5(
מקרקעין(:

סעיף15)ה()1(-לענייןהתקופההקבועהבולהגשתבקשהלהקטין )א(
אתשיעוריהמקדמההקבועיםבסעיףקטן)ב(;

סעיף15)ה()2(ו–)ו()1(; )ב(

סעיף49י)א()7(; )ג(

סעיף49כא)א(; )ד(

סעיף49לב2)א(; )ה(

סעיף75א; )ו(

סעיףפ7; )ז(

סעיף5פ; )ח(

סעיף5פא; )ט(

סעיף7פ; )י(

סעיףפפ; )יא(

בחוקלעידודהשקעותהון,התשי"ט-61959: )6(

סעיף51דרישה-לענייןתקופת12החודשיםהקבועהבו; )א(

סעיף51ט)א(; )ב(

לעניין - 23)א( בסעיף התשכ"ט-71969, )מסים(, התעשייה עידוד בחוק )7(
תקופתשנתהמסהנדרשתלהגשתדוחבמאוחד;

בחוקמסקנייה)טוביןושירותים(,התשי"ב-1952פ: )פ(

סעיף5ג)ב(; )א(

סעיף5ה)א(ו–)ב(; )ב(

בחוקהבלועלדלק,התשי"ח-פ9195- )9(

סעיף9)ד(; )א(

סעיף10; )ב(

סעיף15)ג(; )ג(

בחוקמסרכושוקרןפיצויים,התשכ"א-101961-סעיף36א)ב(; )10(

סעיף190; )א(

סעיף192)א()1(; )ב(

בחוקמסיםעקיפים)מסששולםביתראובחסר(,התשכ"ח-פ4196-בהגדרה )4(
"התקופההקובעת"שבסעיף1;

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-51963)להלן-חוקמיסוי )5(
מקרקעין(:

סעיף15)ה()1(-לענייןהתקופההקבועהבולהגשתבקשהלהקטין )א(
אתשיעוריהמקדמההקבועיםבסעיףקטן)ב(;



סעיף15)ה()2(ו–)ו()1(; )ב(

סעיף49י)א()7(; )ג(

סעיף49כא)א(; )ד(

סעיף49לב2)א(; )ה(

סעיף75א; )ו(

סעיףפ7; )ז(

סעיף5פ; )ח(

סעיף5פא; )ט(

סעיף7פ; )י(

סעיףפפ; )יא(

בחוקלעידודהשקעותהון,התשי"ט-61959: )6(

סעיף51דרישה-לענייןתקופת12החודשיםהקבועהבו; )א(

סעיף51ט)א(; )ב(

לעניין - 23)א( בסעיף התשכ"ט-71969, )מסים(, התעשייה עידוד בחוק )7(
תקופתשנתהמסהנדרשתלהגשתדוחבמאוחד;

בחוקמסקנייה)טוביןושירותים(,התשי"ב-1952פ: )פ(

סעיף5ג)ב(; )א(

סעיף5ה)א(ו–)ב(; )ב(

בחוקהבלועלדלק,התשי"ח-פ9195- )9(

סעיף9)ד(; )א(

סעיף10; )ב(

סעיף15)ג(; )ג(

בחוקמסרכושוקרןפיצויים,התשכ"א-101961-סעיף36א)ב(; )10(

ס"חהתשכ"ח,עמ'156ר 4

ס"חהתשכ"ג,עמ'156ר 5

ס"חהתשי"ט,עמ'234ר 6

ס"חהתשכ"ט,עמ'232ר 7

ס"חהתשי"ב,עמ'344ר פ

ס"חהתשי"ח,עמ'160ר 9

ס"חהתשכ"א,עמ'100ר 10
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בחוקמיסוירווחיםממשאביטבע,התשע"א-112011: )11(

סעיף14)ב(; )א(

סעיף15)א(ו–)ד(; )ב(

סעיף20טז)א(ר )ג(

הארכתתקופות
המסתיימות

בחודשיםמרסעד
אוקטובר2020

בחישובהתקופותשנקבעובהוראותחוקמיסוימקרקעיןהמפורטותלהלן,התקופה3ר
שמיוםה'באדרהתש"ף)1במרס2020(עדיוםי"גבתשריהתשפ"א)1באוקטובר2020(,

לאתבואבמניין,אםמועדיסיומןחליםבאותהתקופה:

סעיף9)ג1ג()2()ב(,)ג1ג()2()ב1()2()ב(ו–)ג1ג()4()ב(; )1(

סעיף49ג)1(; )2(

סעיף49הר )3(

תיקוןפקודתמס
הכנסה-מס'252

-הוראתשעה

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(,יקראו4ר
אתסעיף135ג)ד(לפקודתמסהכנסה12כךשבמקום"בהתייעצותעםנגידבנקישראל,

יושבראשרשותניירותערךושרהמשפטים,ובאישור"יבוא"באישור"ר

הארכתתקופות
לענייןעיצומים
כספייםוקנסות

אזרחיים

חלהמועדלתשלוםעיצוםכספיאוקנסאזרחישהטילהמנהלמכוחחוקמסבתקופה5ר
שמיוםג'בתמוזהתש"ף)25ביוני2020(עדיוםי"בבתשריהתשפ"א)30בספטמבר
2020(,ידחההמנהלאתמועדתשלוםהעיצוםאוהקנסכךשהתקופההאמורהלא
תבואבמניין,אםמישהוטלעליוהעיצוםאוהקנסהגישבקשהלדחייתמועדהתשלום;
הודעהבדברהאפשרותלהגישבקשתדחייהכאמורתפורסםבאתרהאינטרנטשל

רשותהמסים;בסעיףזה-

"חוקמס"-כהגדרתובסעיף1לחוקהמסים)קנספיגורים(,התשמ"א-0פ1319;

"מועדלתשלום"-לרבותמועדלתשלוםחלקמעיצוםאומקנסשחולקלתשלומים;

"המנהל"-כהגדרתובפקודתמסהכנסהר

פרק ב': מענקי סיוע בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה

תיקוןחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודהולצמצום

פעריםחברתיים
)מענקעבודה(-
מס'13-הוראת

שעה

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהועדיוםי"אבאלולהתש"ף)31באוגוסט2020(,6ר
יקראואתחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים

)מענקעבודה(,התשס"ח-142007,כך:

בסעיף1)א(,ברישה,בסופהיבוא"למעטבפרקג'2"; )1(

לפניכותרתפרקד'יבוא: )2(

"פרק ג'2: מענק סיוע לעצמאי - פעימה שנייה, ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה, 
בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה

בפרקזה-פ1יארהגדרות-פרקג'2

"בןזוג"-כמשמעותובחוקמיסוימקרקעין;

"הכנסהחודשיתממוצעתמעסק"-סכוםההכנסההחייבת
מעסקלשנתפ201,ולגביעצמאיבעלעסקחדש-סכום
2019,מחולקבמספר ההכנסההחייבתמעסקלשנת

ס"חהתשע"א,עמ'06פר 11

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתש"ף,עמ'6פר 12

ס"חהתשמ"א,עמ'פ3ר 13

ס"חהתשס"ח,עמ'4פ;התשע"ט,עמ'134ר 14
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החודשיםשבהםעסקהעצמאיבעסקאובמשלחיד
בשנתפ201או2019,לפיהעניין;

"הכנסהחייבת"-הכנסהלאחרהניכוייםשהותרוממנהלפי
כלדיןולפניהקיזוזיםוהפטוריםשהותרוממנהלפיכל

דין,למעטרווחהון;

)1(2 סעיף לפי חייבת הכנסה - מעסק" חייבת "הכנסה
לפקודהשהיאהכנסהמיגיעהאישית,לרבותדמילידה
המשתלמיםלפיסימןג'בפרקג'לחוקהביטוחהלאומי
וגמלהלשמירתהיריוןהמשתלמתלפיסימןה'בפרקג'
לחוקהאמור,ולרבותתגמולבעדימישירותבמילואים

המשתלםלפיפרקי"בלחוקהביטוחהלאומי;

למעט בפקודה, כמשמעותה - אישית" מיגיעה "הכנסה
הכנסההמנויהבפסקאות)1(עד)7(להגדרה"הכנסה

מיגיעהאישית"בפקודה;

2)2(לפקודה, "הכנסתעבודה"-הכנסתעבודהלפיסעיף
לרבותדמילידההמשתלמיםלפיסימןג'בפרקג'לחוק
הביטוחהלאומיוגמלהלשמירתהיריוןהמשתלמתלפי
סימןה'בפרקג'לחוקהאמור,ולרבותתגמולבעדימי
שירותבמילואיםהמשתלםלפיפרקי"בלחוקהביטוח

הלאומי;

"הכנסתעבודהחודשיתממוצעת"-סכוםהכנסתעבודה
בשנתפ201ששילמהחברתמעטיםלשכירבעלשליטה
בה,ולגבישכירבעלשליטהבחברתמעטיםחדשה
2019,מחולק -סכוםהכנסתהעבודהכאמורבשנת
במספרהחודשיםשבהםעבדהשכירבעלהשליטה

בחברהבשנתפ201או2019,לפיהעניין;

"חברתמעטים"-חברהתושבתישראלשהיאחברתמעטים
כמשמעותהבסעיף76לפקודה,אשרעסקהבעסקאו

במשלחידבמהלךהתקופההקובעת,לפחות;

לגביה שמתקיים מעטים חברת - חדשה" מעטים "חברת
אחדמאלה:

היאהחלהלעסוקבעסקאובמשלחידבשנת )1(
;2019

היאהחלהלעסוקבעסקאובמשלחידבשנת )2(
פ201ובאותהשנהלאשילמההחברההכנסתעבודה

לשכירבעלשליטהבה;

"חוקמיסוימקרקעין"-חוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,
התשכ"ג-1963;

"חוקמסערךמוסף"-חוקמסערךמוסף,התשל"ו-1975;

"מחזורעסקאות"-כמשמעותובהגדרה"מחזורעסקאותשל
עוסק"בחוקמסערךמוסף;

החודשיםשבהםעסקהעצמאיבעסקאובמשלחיד
בשנתפ201או2019,לפיהעניין;

"הכנסהחייבת"-הכנסהלאחרהניכוייםשהותרוממנהלפי
כלדיןולפניהקיזוזיםוהפטוריםשהותרוממנהלפיכל

דין,למעטרווחהון;

)1(2 סעיף לפי חייבת הכנסה - מעסק" חייבת "הכנסה
לפקודהשהיאהכנסהמיגיעהאישית,לרבותדמילידה
המשתלמיםלפיסימןג'בפרקג'לחוקהביטוחהלאומי
וגמלהלשמירתהיריוןהמשתלמתלפיסימןה'בפרקג'
לחוקהאמור,ולרבותתגמולבעדימישירותבמילואים

המשתלםלפיפרקי"בלחוקהביטוחהלאומי;

למעט בפקודה, כמשמעותה - אישית" מיגיעה "הכנסה
הכנסההמנויהבפסקאות)1(עד)7(להגדרה"הכנסה

מיגיעהאישית"בפקודה;

2)2(לפקודה, "הכנסתעבודה"-הכנסתעבודהלפיסעיף
לרבותדמילידההמשתלמיםלפיסימןג'בפרקג'לחוק
הביטוחהלאומיוגמלהלשמירתהיריוןהמשתלמתלפי
סימןה'בפרקג'לחוקהאמור,ולרבותתגמולבעדימי
שירותבמילואיםהמשתלםלפיפרקי"בלחוקהביטוח

הלאומי;

"הכנסתעבודהחודשיתממוצעת"-סכוםהכנסתעבודה
בשנתפ201ששילמהחברתמעטיםלשכירבעלשליטה
בה,ולגבישכירבעלשליטהבחברתמעטיםחדשה
2019,מחולק -סכוםהכנסתהעבודהכאמורבשנת
במספרהחודשיםשבהםעבדהשכירבעלהשליטה

בחברהבשנתפ201או2019,לפיהעניין;

"חברתמעטים"-חברהתושבתישראלשהיאחברתמעטים
כמשמעותהבסעיף76לפקודה,אשרעסקהבעסקאו

במשלחידבמהלךהתקופההקובעת,לפחות;

לגביה שמתקיים מעטים חברת - חדשה" מעטים "חברת
אחדמאלה:

היאהחלהלעסוקבעסקאובמשלחידבשנת )1(
;2019

היאהחלהלעסוקבעסקאובמשלחידבשנת )2(
פ201ובאותהשנהלאשילמההחברההכנסתעבודה

לשכירבעלשליטהבה;

"חוקמיסוימקרקעין"-חוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,
התשכ"ג-1963;

"חוקמסערךמוסף"-חוקמסערךמוסף,התשל"ו-1975;

"מחזורעסקאות"-כמשמעותובהגדרה"מחזורעסקאותשל
עוסק"בחוקמסערךמוסף;
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"המנהל"-כהגדרתובפקודה;

"ניכויים"-כהגדרתםבהגדרת"הכנסהמעסקאוממשלח
יד"בסעיף1;

"עצמאי"-יחידשהואתושבישראל,שעסקבעסקאובמשלח
ידבמהלךששתהחודשיםשקדמולחודשאפריל2020,

לפחות;

"עצמאיבעלעסקחדש"-עצמאישמתקייםבואחדמאלה:

הואהחללעסוקבעסקאובמשלחידבשנת2019; )1(

הואהחללעסוקבעסקאובמשלחידבשנתפ201, )2(
והיולובשנהזוהפסדיםלפיסעיףפ2)א(לפקודה;

שבח לרבות לפקודה, פפ בסעיף כהגדרתו - הון" "רווח
כמשמעותולפיסעיף6לחוקמיסוימקרקעין;

שמתקיימים יחיד - מעטים בחברת שליטה", בעל "שכיר
לגביושנייםאלה:

במהלךהתקופההקובעת,לפחות,הואהיהבעל )1(
32)9()א()3(לפקודהבחברת שליטהכהגדרתובסעיף

המעטים,והחזיקבמניותהחברה;

בכלאחדמששתהחודשיםשקדמולחודשמרס )2(
2020,לפחות,שולמהלוהכנסתעבודהעלידיחברת

המעטיםשהואבעלשליטהבה;

"תושבישראל"-כהגדרתובפקודה,לרבותאזרחישראלי
אזור תושב שהוא לפקודה 3א בסעיף כהגדרתו

כהגדרתובסעיףהאמור;

"התקופההקובעת"-התקופהשמיוםב'בתשריהתש"ף)1
2019(עדיוםהגשתהתביעהלמענקלפי באוקטובר

סעיףפ1יזר

מענקסיוע
לעצמאי

עצמאישבשנת2019מלאולו20שניםאויותריהיהזכאיפ1יבר
למענקלפיהוראותפרקזה,לשםסיועבתקופתההתמודדות
אם לעצמאי(, סיוע מענק - זה )בפרק הקורונה נגיף עם

מתקיימיםלגביוכלאלה:

הכנסתוהחייבתלשנתהמספ201,ולענייןעצמאיבעל )1(
עסקחדש-הכנסתוהחייבתלשנתהמס2019,אינהעולהעל
1,000,000שקליםחדשים;הייתהלעצמאיולבןזוגוהכנסה
חייבתשאינההכנסהמיגיעהאישית,יראו,לענייןפסקהזו,
מחציתמאותההכנסהחייבתכהכנסהחייבתשלכלאחד

מבניהזוג;

714 על עולה מעסק הממוצעת החודשית הכנסתו )2(
שקליםחדשים;
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1( מחזורעסקאותיובתקופהשמיוםה'באדרהתש"ף )3(
במרס2020(עדיוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני2020(נמוך
ממחזורעסקאותיובאותהתקופהבשנת2019)בפסקהזו-
מחזורהבסיסבשנת2019(,בסכוםהעולהעל25%ממחזור
2019;לענייןעצמאישהחללעסוקבעסקאו הבסיסבשנת
במשלחידלאחריוםכ"דבאדרא'התשע"ט)1במרס2019(
יראואתמחזורהבסיסבשנת2019כמחזורעסקאותיומיום
תחילתהעיסוקכאמורעדיוםד'באדרהתש"ף)29בפברואר

2020(,מחולקבמספרחודשיהעיסוקכאמורומוכפלב־4;

לאמתקיימיםלגביובשנתהמספ201,ולענייןעצמאי )4(
בעלעסקחדש-בשנתהמס2019,הסייגיםהקבועיםבסעיף

17א,בשינוייםהמחויבים;

הואהגישעדמועדהגשתהתביעהלמענקלפיסעיף )5(
ולעניין פ201, המס לשנת 131לפקודה סעיף לפי דוח פ1יז
עצמאיבעלעסקחדש-הואהגישדוחכאמורלשנתהמס
2019,והכולאםהיהחייבבהגשתדוחכאמורלשנותהמס

האמורות,לפיהעניין,בהתאםלהוראותהפקודה;

לפי 67א, 67או סעיפים לפי תקופתי דוח הגיש הוא )6(
העניין,לחוקמסערךמוסף,לתקופותהדיווחהמנויותבפסקה
)3(אוהצהרהלפיתקנה15לתקנותמסערךמוסף)רישום(,
התשל"ו-151976,לשנת2020)בפסקהזו-הצהרתעוסקפטור(,
לפיהעניין,אםהיהחייבבהגשתםלפיחוקמסערךמוסף;
להצהרתעוסקפטורתצורףהצהרהעלקיוםהתנאיהאמור

בפסקה)3(ר

מענקסיועלשכיר
בעלשליטה

בחברתמעטים

שכירבעלשליטהשבשנת2019מלאולו20שניםאויותרפ1יגר
יהיהזכאילמענקלפיהוראותפרקזה,לשםסיועבתקופת
ההתמודדותעםנגיףהקורונה)בפרקזה-מענקסיועלשכיר

בעלשליטה(,אםמתקיימיםלגביוכלאלה:

פ201בצירוףחלק סכוםהכנסתוהחייבתלשנתהמס )1(
הכנסתההחייבתשלחברתהמעטיםשבההואבעלשליטה
בשנהזו,השווהלחלקוהיחסי,במישריןאובעקיפין,בקבלת
זכויותלרווחיםבחברה)בסעיףזה-הכנסהחייבתלשכיר
בעלשליטה(,ולענייןשכירבעלשליטהבחברתמעטיםחדשה
-הכנסתוהחייבתשלהשכירבעלהשליטהלשנתהמס2019,
אינהעולהעל1,000,000שקליםחדשים;הייתהלשכירבעל
שליטהולבןזוגוהכנסהחייבתשאינההכנסהמיגיעהאישית,
יראו,לענייןפסקהזו,מחציתמאותההכנסהחייבתכהכנסה

חייבתשלכלאחדמבניהזוג;

הכנסתהעבודההחודשיתהממוצעתשלועולהעל714 )2(
שקליםחדשים;

מחזורעסקאותיהשלחברתהמעטיםשבההואבעל )3(
שליטה,בתקופהשמיוםה'באדרהתש"ף)1במרס2020(עד

מחזורעסקאותיובתקופהשמיוםה'באדרהתש"ף)1 )3(
במרס2020(עדיוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני2020(נמוך
ממחזורעסקאותיובאותהתקופהבשנת2019)בפסקהזו-
מחזורהבסיסבשנת2019(,בסכוםהעולהעל25%ממחזור
2019;לענייןעצמאישהחללעסוקבעסקאו הבסיסבשנת
במשלחידלאחריוםכ"דבאדרא'התשע"ט)1במרס2019(
יראואתמחזורהבסיסבשנת2019כמחזורעסקאותיומיום
תחילתהעיסוקכאמורעדיוםד'באדרהתש"ף)29בפברואר

2020(,מחולקבמספרחודשיהעיסוקכאמורומוכפלב־4;

לאמתקיימיםלגביובשנתהמספ201,ולענייןעצמאי )4(
בעלעסקחדש-בשנתהמס2019,הסייגיםהקבועיםבסעיף

17א,בשינוייםהמחויבים;

הואהגישעדמועדהגשתהתביעהלמענקלפיסעיף )5(
ולעניין פ201, המס לשנת 131לפקודה סעיף לפי דוח פ1יז
עצמאיבעלעסקחדש-הואהגישדוחכאמורלשנתהמס
2019,והכולאםהיהחייבבהגשתדוחכאמורלשנותהמס

האמורות,לפיהעניין,בהתאםלהוראותהפקודה;

לפי 67א, 67או לפיסעיפים תקופתי דוח הגיש הוא )6(
המנויות הדיווח לתקופות מוסף, ערך מס לחוק העניין,
בפסקה)3(אוהצהרהלפיתקנה15לתקנותמסערךמוסף
)רישום(,התשל"ו-151976,לשנת2020)בפסקהזו-הצהרת
העניין,אםהיהחייבבהגשתםלפיחוק עוסקפטור(,לפי
מסערךמוסף;להצהרתעוסקפטורתצורףהצהרהעלקיום

התנאיהאמורבפסקה)3(ר

מענקסיועלשכיר
בעלשליטה

בחברתמעטים

שכירבעלשליטהשבשנת2019מלאולו20שניםאויותרפ1יגר
יהיהזכאילמענקלפיהוראותפרקזה,לשםסיועבתקופת
ההתמודדותעםנגיףהקורונה)בפרקזה-מענקסיועלשכיר

בעלשליטה(,אםמתקיימיםלגביוכלאלה:

פ201בצירוףחלק סכוםהכנסתוהחייבתלשנתהמס )1(
הכנסתההחייבתשלחברתהמעטיםשבההואבעלשליטה
בשנהזו,השווהלחלקוהיחסי,במישריןאובעקיפין,בקבלת
זכויותלרווחיםבחברה)בסעיףזה-הכנסהחייבתלשכיר
בעלשליטה(,ולענייןשכירבעלשליטהבחברתמעטיםחדשה
-הכנסתוהחייבתשלהשכירבעלהשליטהלשנתהמס2019,
אינהעולהעל1,000,000שקליםחדשים;הייתהלשכירבעל
שליטהולבןזוגוהכנסהחייבתשאינההכנסהמיגיעהאישית,
יראו,לענייןפסקהזו,מחציתמאותההכנסהחייבתכהכנסה

חייבתשלכלאחדמבניהזוג;

הכנסתהעבודההחודשיתהממוצעתשלועולהעל714 )2(
שקליםחדשים;

מחזורעסקאותיהשלחברתהמעטיםשבההואבעל )3(
שליטה,בתקופהשמיוםה'באדרהתש"ף)1במרס2020(עד

ק"תהתשל"ו,עמ'946ר 15
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יוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני2020(,נמוךממחזורעסקאותיה
באותהתקופהבשנת2019)בפסקהזו-מחזורהבסיסבשנת
;2019 25%ממחזורהבסיסבשנת 2019(,בסכוםהעולהעל
לענייןחברהשהחלהלעסוקבעסקאובמשלחידלאחריום
כ"דבאדרא'התשע"ט)1במרס2019(,יראואתמחזורהבסיס
בשנת2019כמחזורעסקאותיהמיוםתחילתהעיסוקכאמור
עדיוםד'באדרהתש"ף)29בפברואר2020(,מחולקבמספר

חודשיהעיסוקכאמורומוכפלב־4;

לאמתקיימיםלגביחברתהמעטיםשבההשכירהוא )4(
בעלשליטה,בשנתהמספ201,ולענייןחברתמעטיםחדשה
-בשנתהמס2019,הסייגיםהקבועיםבסעיף17א,בשינויים

המחויבים;

חברתהמעטיםוהשכירבעלהשליטהבה,הגישועד )5(
מועדהגשתהתביעהלמענקלפיסעיףפ1יז,דוחלפיסעיף
131לפקודהלשנתהמספ201,ולענייןחברתמעטיםחדשה
להוראות בהתאם ,2019 המס לשנת כאמור דוח הגישו -

הפקודה;

חברתהמעטיםשבההשכירהואבעלשליטההגישה )6(
דוחתקופתילפיסעיפים67או67א,לפיהעניין,לחוקמסערך

מוסף,לתקופותהדיווחהמנויותבפסקה)3(;

לביטוח)7( הדיווחהחודשישהוגשלמוסד עלפי )א(
מסוימת בחברה שליטה בעל היה הוא לאומי
כמשמעותובסעיף6בלחוקהביטוחהלאומי,בתקופה
שמיוםב'בתשריהתש"ף)1באוקטובר2019(עדיום
ד'באדרהתש"ף)29בפברואר2020(,לפחות,והואלא
זכאילדמיאבטלהאולמקדמהעלחשבוןדמיאבטלה
באותהחברה, הכנסותיוכבעלשליטה כאמור,בעד
לגביהתקופהשמיוםב'בתשריהתש"ף)1באוקטובר
ו'באיירהתש"ף)30באפריל2020(,רק 2019(עדיום

בשלהוראותסעיף6בלחוקהביטוחהלאומיר

לאומי לביטוח מהמוסד לדרוש רשאי המנהל )ב(
מידעלצורךבדיקתהתקיימותהתנאיהאמורבפסקת
משנה)א(;אדםשהגיעאליומידעלפיסעיףזה,לא
יעשהשימושבמידעאלאלמטרתבדיקתהתקיימות

התנאיהאמור;המידעיימחקעםתוםהצורךבור

סכוםהמענק
לעצמאי

מענקסיועלעצמאייהיהבסכוםהשווהלמכפלת7ר0בסכוםפ1ידר
הכנסתוהחודשיתהממוצעתמעסק,אךלאיותרמ־10,500
שקליםחדשים;ואולםלגביעצמאיאשרהכנסתוהחודשית
40,000שקליםחדשים,יופחת על עולה מעסק הממוצעת
שבו בסכום 173ר0 למכפלת השווה סכום האמור מהסכום
עולההכנסתוהחודשיתהממוצעתמעסקעל40,000שקלים

חדשיםר
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עלפ1טורתוספתלעסקקטן עולה לחודש עסקאותיו מחזור שממוצע עצמאי )א(
1,500שקליםחדשיםואינועולהעל25,000שקליםחדשים,
זכאי יהיה להלן, המפורטים התנאים לגביו ומתקיימים
)ב()בפרקזה-תוספת לתוספתבסכוםכאמורבסעיףקטן

לעסקקטןאותוספת(:

מחזורעסקאותיובחודשיםמרסואפרילבשנת )1(
2020נמוךממחזורעסקאותיובאותםחודשיםבשנת
2019)בפסקהזו-מחזורהבסיסבשנת2019(בסכום
לעניין ;2019 בשנת הבסיס ממחזור 25% על העולה
עצמאישהחללעסוקבעסקאובמשלחידלאחריום
כ"דבאדרא'התשע"ט()1במרס2019(יראואתמחזור
תחילת מיום עסקאותיו כמחזור 2019 בשנת הבסיס
העיסוקכאמורעדיוםד'באדרהתש"ף)29בפברואר
2020(,מחולקבמספרחודשיהעיסוקכאמורומוכפל

ב־2;

הואהגישדוחתקופתילפיסעיפים67או67א, )2(
הדיווח לתקופות מוסף, ערך מס לחוק העניין, לפי
המנויותבפסקה)1(אוהצהרהלפיתקנה5לתקנותמס
ערךמוסף)רישום(,התשל"ו-1976,לשנת2020)בפסקה
זו-הצהרתעוסקפטור(,לפיהעניין,אםהיהחייב
בהגשתםלפיחוקמסערךמוסף;להצהרתעוסקפטור

תצורףהצהרהעלקיוםהתנאיהאמורבפסקה)1(ר

סכוםהתוספתלעסקקטןלפיסעיףקטן)א(יהיהכמפורט )ב(
להלן,לפיהעניין:

לגביעצמאישממוצעמחזורעסקאותיולחודש )1(
עולהעל1,500שקליםחדשיםאךאינועולהעל333,פ

שקליםחדשים-700שקליםחדשים;

לגביעצמאישממוצעמחזורעסקאותיולחודש )2(
עולהעל333,פשקליםחדשיםאךאינועולהעל16,667

שקליםחדשים-75פ,1שקליםחדשים;

לגביעצמאישממוצעמחזורעסקאותיולחודש )3(
על עולה אינו אך חדשים שקלים 16,667 על עולה

25,000שקליםחדשים-3,025שקליםחדשיםר

בסעיףזה,"ממוצעמחזורעסקאותלחודש"-מחזור )ג(
עסקאותלשנת2019,מחולקבמספרחודשיהפעילותר

התנאים יחולו לא קטן לעסק לתוספת זכאות על )ד(
הקבועיםבסעיףפ1יבר

עצמאילאיהיהזכאילתוספתלעסקקטןאםמתקיימים )ה(
17א, בסעיף האמורים הסייגים 2019 המס בשנת לגביו

בשינוייםהמחויביםר

עלפ1טורתוספתלעסקקטן עולה לחודש עסקאותיו מחזור שממוצע עצמאי )א(
1,500שקליםחדשיםואינועולהעל25,000שקליםחדשים,
זכאי יהיה להלן, המפורטים התנאים לגביו ומתקיימים
)ב()בפרקזה-תוספת לתוספתבסכוםכאמורבסעיףקטן

לעסקקטןאותוספת(:

מחזורעסקאותיובחודשיםמרסואפרילבשנת )1(
2020נמוךממחזורעסקאותיובאותםחודשיםבשנת
2019)בפסקהזו-מחזורהבסיסבשנת2019(בסכום
לעניין ;2019 בשנת הבסיס ממחזור 25% על העולה
עצמאישהחללעסוקבעסקאובמשלחידלאחריום
כ"דבאדרא'התשע"ט)1במרס2019(יראואתמחזור
תחילת מיום עסקאותיו כמחזור 2019 בשנת הבסיס
העיסוקכאמורעדיוםד'באדרהתש"ף)29בפברואר
2020(,מחולקבמספרחודשיהעיסוקכאמורומוכפל

ב־2;

הואהגישדוחתקופתילפיסעיפים67או67א, )2(
הדיווח לתקופות מוסף, ערך מס לחוק העניין, לפי
המנויותבפסקה)1(אוהצהרהלפיתקנה5לתקנותמס
ערךמוסף)רישום(,התשל"ו-1976,לשנת2020)בפסקה
זו-הצהרתעוסקפטור(,לפיהעניין,אםהיהחייב
בהגשתםלפיחוקמסערךמוסף;להצהרתעוסקפטור

תצורףהצהרהעלקיוםהתנאיהאמורבפסקה)1(ר

סכוםהתוספתלעסקקטןלפיסעיףקטן)א(יהיהכמפורט )ב(
להלן,לפיהעניין:

לגביעצמאישממוצעמחזורעסקאותיולחודש )1(
עולהעל1,500שקליםחדשיםאךאינועולהעל333,פ

שקליםחדשים-700שקליםחדשים;

לגביעצמאישממוצעמחזורעסקאותיולחודש )2(
עולהעל333,פשקליםחדשיםאךאינועולהעל16,667

שקליםחדשים-75פ,1שקליםחדשים;

לגביעצמאישממוצעמחזורעסקאותיולחודש )3(
על עולה אינו אך חדשים שקלים 16,667 על עולה

25,000שקליםחדשים-3,025שקליםחדשיםר

בסעיףזה,"ממוצעמחזורעסקאותלחודש"-מחזור )ג(
עסקאותלשנת2019,מחולקבמספרחודשיהפעילותר

התנאים יחולו לא קטן לעסק לתוספת זכאות על )ד(
הקבועיםבסעיףפ1יבר

עצמאילאיהיהזכאילתוספתלעסקקטןאםמתקיימים )ה(
17א, בסעיף האמורים הסייגים 2019 המס בשנת לגביו

בשינוייםהמחויביםר
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סכוםהמענק
לשכירבעלשליטה

השווהפ1טזר בסכום יהיה שליטה בעל לשכיר סיוע מענק )א(
למכפלת7ר0בסכוםהכנסתעבודהחודשיתממוצעתלשכיר
בעלשליטה)בסעיףזה-הכנסתעבודהחודשיתממוצעת(;
העבודה הכנסת אשר שליטה בעל שכיר לגבי ואולם
החודשיתהממוצעתשלועולהעל40,000שקליםחדשים,
יופחתמהסכוםהאמורסכוםהשווהלמכפלת173ר0בסכום
על שלו הממוצעת החודשית העבודה הכנסת עולה שבו

40,000שקליםחדשיםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מענקסיועלשכירבעל )ב(
שליטהלאיעלהעלהסכוםהנמוךמביןאלה:

10,500שקליםחדשים; )1(

סכוםהמענקשלוהיהזכאיהשכירלפיסעיףפ1יד )2(
אילוהיורואיםבהכנסתהעבודההחודשיתהממוצעת
שלו,אשרנצמחהלובשנתפ201או2019,לפיהעניין,
מחברתמעטיםאחתאויותרשבההיהבעלשליטה,
הכנסהחודשיתממוצעתמעסקשנצמחהאצלובאותה

תקופה,בשינוייםהמחויביםר

תביעהלמענקאו
לתוספת

עצמאיאושכירבעלשליטהיגישלמנהלבתוך97ימיםפ1יזר )א(
מיוםט'באיירהתש"ף)3במאי2020(,תביעהלמענקסיוע
בעל לשכיר סיוע למענק או קטן לעסק לתוספת לעצמאי,

שליטה,לפיהענייןר

תביעהלפיסעיףזה,תוגשבטופסמקווןשקבעהמנהל )ב(
של עמידתו בחינת לשם הדרושים הפרטים את ותכלול
העצמאיאוהשכירבעלשליטה,לפיהעניין,בתנאיםלקבלת
המענקאוהתוספתולשםתשלוםהמענקאוהתוספתבהתאם

להוראותפרקזהר

קביעתזכאות
למענקאולתוספת

הגישעצמאיאושכירבעלשליטה,למנהל,תביעהלפיפ1יחר )א(
5ימים פ1יז,יקבעהמנהלבהקדםולאיאוחרמתום סעיף
של או העצמאי של זכאותו את התביעה, הגשת ממועד

השכירבעלשליטהלמענקאולתוספת,ואתסכומםר

המנהלרשאי,ביוזמתואולפידרישתהעצמאיאוהשכיר )ב(
בעלשליטה,לתקןאתקביעתוכאמורבסעיףזה,אםהתגלו

עובדותחדשותאואםמצאכינפלהטעותבקביעהזור

תשלוםהמענקאו
התוספת

נקבעהזכאותושלעצמאיאושלשכירבעלשליטהלמענקפ1יטר
לתוספתלעסקקטןאולמענקסיועלשכיר לעצמאי, סיוע
בעלשליטה,ישולמוהמענקאוהתוספתכאמורבהקדםולא
יאוחרמתום5ימיםממועדקביעתהזכאותכאמורבסעיף
פ1יח,באמצעותרשותהמסיםבישראל,אובאמצעותמשרד
ממשלתיאחראםניתנהלכךהסכמהמאתהמנהל,מאתהשר
הממונהעלהמשרדהממשלתיומאתהמנהלהכללישלאותו
משרד,עלידיזיכויחשבוןהבנקשלהעצמאיאוהשכירבעל
שליטהשפרטיוהיובידיהמנהלאובידיהמשרדהממשלתי,

לפיהעניין,ואושרועלידיהעצמאיאוהשכירבעלשליטהר
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סעיפים10ו־11יחולו,בשינוייםהמחויבים,לגבימענקסיועפ1כרהשגהוערעור
לעצמאי,תוספתלעסקקטןאומענקסיועלשכירבעלשליטהר

סעיף13יחול,בשינוייםהמחויבים,לגבימענקסיועלעצמאי,פ1כארתשלוםביתר
תוספתלעסקקטןאומענקסיועלשכירבעלשליטהר

סעיף14יחול,בשינוייםהמחויבים,לגבימענקסיועלעצמאי,פ1כברתשלוםבחסר
תוספתלעסקקטןאומענקסיועלשכירבעלשליטהר

דיןמענקאו
תוספת

תוספתפ1כגר לעצמאי, סיוע מענק דין, כל הוראות אף על )א(
לעסקקטןאומענקסיועלשכירבעלשליטה,לאייחשבו
למעט 16)א(, בסעיף האמורים החיקוקים לעניין כהכנסה

לענייןהפקודהר

מענקסיועלעצמאי,תוספתלעסקקטןאומענקסיוע )ב(
לשכירבעלשליטהלאייחשבוכחלקממחירעסקאותיושל

עוסקלפיסעיף12לחוקמסערךמוסףר

סעיף16)ב(יחול,בשינוייםהמחויבים,לגבימענקסיוע )ג(
לעצמאי,תוספתלעסקקטןאומענקסיועלשכירבעלשליטהר"

ביטולתקנות
שעתחירום

)נגיףהקורונה
החדש()מענק

סיועלעצמאים
ולשכיריםבעלי
שליטהבחברת

מעטים(

תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()מענקסיועלעצמאיםולשכיריםבעלישליטה7ר
בחברתמעטים(,התש"ף-162020-בטלותר

הארכתהתקופה
להגשתבקשה

לקבלתמענק
סיועלעסקים

בעדהשתתפות
בהוצאותקבועות

עוסקרשאילהגישבקשהלקבלתמענקסיועלעסקיםבעדהשתתפותבהוצאותקבועותפר
בשלההשפעההכלכליתשלהתפשטותנגיףהקורונה,כאמורבהחלטתהממשלהמס'
5015מיוםל'בניסןהתש"ף)24באפריל2020(,עדיוםכ"ובאלולהתש"ף)15בספטמבר

2020(ר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ץ כ  ל א ר ש י
שרהאוצר

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת
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תוספתלעסקקטןאומענקסיועלשכירבעלשליטהר
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תוספת

תוספתפ1כגר לעצמאי, סיוע מענק דין, כל הוראות אף על )א(
לעסקקטןאומענקסיועלשכירבעלשליטה,לאייחשבו
למעט 16)א(, בסעיף האמורים החיקוקים לעניין כהכנסה

לענייןהפקודהר
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)נגיףהקורונה
החדש()מענק

סיועלעצמאים
ולשכיריםבעלי
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מעטים(
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ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
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ק"תהתש"ף,עמ'1222ר 16

ספרהחוקים30פ2,כ"טבתמוזהתש"ף,2020ר7ר21


