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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן 
אומיקרון של נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התשפ"ב-2022

הצעות חוק הממשלה - 1538, ח' באייר התשפ"ב, 9.5.2022
בחוקזה-הצהגדרות

"הכנסהחייבת"-הכנסהלאחרהניכוייםשהותרוממנהלפיכלדיןולפניהקיזוזים
והפטוריםשהותרוממנהלפיכלדין,למעטרווחהון;

במהלךחודשיםינוארופברוארבשנת2022חלה  כללי
של האומיקרון זן של העיקרית התפשטותו 
בישראלצ האומיקרון( זן - )להלן החדש הקורונה נגיף
לזנים יחסי מאודבאופן גבוה היה הזן התפשטות קצב
קודמיםוהביאלכךשקבוצהגדולהמהאוכלוסייהחלתה
ההדבקה גלי לעומת גבוה בהיקף בבידוד שהתה או
הקודמיםצכתוצאהמכך,נפגעהלמשךתקופהממושכת
הפעילותהכלכליתהסדירהשלחלקמהעסקים,שעיקרה
בפלחהצרכני,וזאתלאחרשנתייםשבהןהטילההממשלה
ועל עסקים פתיחת על משמעותיות הגבלות לזמן מזמן

התייצבותםשלעובדיםבמקוםעבודתםצ

אומנם,ביצועיהמשקהישראליבתקופתהתפשטות
מוצלחים היו החדש, הקורונה נגיף של האומיקרון זן
יחסיתלשניםהקודמותשבהןהתפשטוזניםאחריםשל
נגיףהקורונההחדשבישראל,בהיבטישיעורהתעסוקה
ולפינתוניגבייתהמסיםצואולםלמרותשהיקפיהפגיעה
הכלכליתנמוכיםיותרמגליההתפשטותהראשוניםשל
נגיףהקורונההחדש,ישנםעסקיםשחווירידתמחזורים
של הכלכלית ההשפעה עם ההתמודדות במסגרת
התפשטותזןהאומיקרוןבחודשיםינוארופברוארבשנת

2022צ

עסקיםשפעילותםנפגעהכאמורהיויכוליםלצמצם
אתהוצאותיהםהמשתנות,כגוןרכישותמספקיםותשלומי
שכר,ואולםישנןהוצאותשלאיכלולהימנעמהן,ובהן
תשלומישכירות,הוצאותביטוח,חשבונותחשמלומים
וכדומהצעלרקעזהנקבעבחוקהתוכניתלסיועכלכלי
)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,התש"ף-2020)להלן-
חוקתוכניתהסיוע(,מתווהסיועלעסקיםקטניםובינוניים

להשתתפותבהוצאותיהםהקבועותצ

ההוצאות של היקפן קטנים, בעסקים כך, על נוסף
הקבועותביחסלמחזורהעסקאות,גבוהיותרלעומתהמצב
בעסקיםגדולים,ועלכןעסקיםקטניםחשופיםלפגיעה
כלכליתבעתמשברבצורהמשמעותיתיותרוזקוקיםלסיוע
כדילשרודאתירידתהמחזוריםהאמורהצלנוכחהאמור

זן וכדילתתמענהלעסקיםאשרנפגעובעתהתפשטות
האומיקרוןבחודשיםינוארופברוארבשנת2022,מוצע,
סיוע יהווה אשר מענק לקבוע זו, חוק להצעת בהתאם
כולללעסקיםבעדהשתתפותבנזקהכלכלישנגרםלהם
כתוצאהמהתפשטותזןהאומיקרון)להלן-מענקסיוע(צ
המודלהמוצעבהצעתחוקזומבוססבעיקרועלהמודל
שלהמענקשניתןבעדהשתתפותבהוצאותקבועותבחוק
תוכניתהסיוע,בשינוייםמסוימיםשיפורטולהלן,לרבות
הגדלתמקדמינוסחתמענקהסיועהמביאהלכךשתינתן
של הקבועות להוצאותיו מעבר החורג בסכום תוספת,
העסק,עדתקרהשל000,עהשקליםחדשים,וזאתבשונה
ממענקההוצאותהקבועותשנקבעבחוקתוכניתהסיוע,

שמטרתוהייתהלסייעבכיסויהוצאותקבועותבלבדצ

בהתפשטות ענייננו כי העובדה לנוכח זאת, עם
עיקר שבה ממושכת תקופה לאחר ממוקדת תחלואה
המשקחזרלפעילותכלכליתסדירהואףצמחכאמורלעיל,
מוצעלמקדאתמענקהסיועלעוסקיםבעליכושרשרידות
נמוךמלכתחילה,שההשפעההכלכליתשלזןהאומיקרון
מטבעהקשהיותרבעבורםצנוסףעלכך,מוצעשלאלכלול
שמזוהיםאו הסיוע,עוסקים שזכאילמענק בגדרעוסק
זואואחרתוכןגופיםשלפי נשעניםעלהמדינהבדרך

התנאיםשנקבעועולהכימצבםהפיננסיטובדיוצ

בהתאם הסיוע למענק הזכאים קבוצת כי יצוין
אליה להתייחס מקובל אשר מזו חורגת זו חוק להצעת
במערכתהמסכאלעסקקטן,ואולםנשמרהעיקרוןשלפיו
תחולמגבלהעלהזכאותבהתאםלגודל,בהתאםלתכלית

שצוינהלעילצ

מוצעלקבועהגדרותלמונחיםשוניםהמשמשים  סעיף 1
בחוקהמוצע,בדומהלנעשהבחוקתוכניתהסיועצ 

להגדרות "הכנסה חייבת" ו"הכנסה חייבת מעסק בשנת 
הבסיס" -מוצעלקבועכי"הכנסהחייבת"תוגדרבדומה
ההשתתפות שיעור להגדלת בחוק המופיעה להגדרה
בכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענקעבודה(,
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"הכנסהחייבתמעסקבשנתהבסיס"-הכנסהחייבתלפיסעיף2)ה(לפקודה,בשנת
הבסיס,לרבותדמילידההמשתלמיםלפיסימןג'בפרקג'לחוקהביטוחהלאומי
]נוסחמשולב[,התשנ"ה-ע99הה,וגמלהלשמירתהיריוןהמשתלמתלפיסימןה'
בפרקג'לחוקהאמור,ולרבותתגמולבעדימישירותבמילואיםהמשתלםלפי

פרקי"בלחוקהאמור;

"הפרשיהצמדהוריבית"-כהגדרתםבסעיף9עהא)א(לפקודה;

Novelשלנגיףהקורונההחדש)Bמספר29עצהצה(Omicronזןאומיקרון"-זןאומיקרון"
;Coronavirus209ה-nCoV

"חוקהתוכניתלסיועכלכלי"-חוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראת
שעה(,התש"ף-22020;

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-ע98הע;

"חוקמסערךמוסף"-חוקמסערךמוסף,התשל"ו-ע97ה4;

"טובין","עסק","עסקה","שירות"ו"שנתהמס"-כהגדרתםבחוקמסערךמוסף;

"מוסדציבוריזכאי"-מוסדציבוריכהגדרתובסעיף9)2()ב(לפקודה,שמתקיימיםבו
שניאלה:

שלישלפחותמהכנסתובשנתהבסיס,כפישדווחהבדוחשהגישלפיסעיף )ה(
העהלפקודה,לאהיהמתמיכותותרומות;

העה סעיף לפי שהגיש בדוח שדווחה כפי הבסיס, בשנת הכנסתו עיקר )2(
לפקודה,התקבלהממכירתשירותיםאומוצריםשהתמורהבשלהםמתקבלת

באופןשוטףובמהלךרובחודשיהשנה;

"מחזורעסקאות"-

לגבימישאינומוסדציבוריזכאי-מחזורעסקאותשלעוסק,כהגדרתו )ה(
בחוקמסערךמוסף,למעטמכירותהוניותועסקאותשדווחובידיהקונהלפי

סעיפים20אוה2לחוקמסערךמוסף;

לגבימוסדציבוריזכאי-הכנסהכהגדרתהבפקודה; )2(

התשס"ח-2007,קריהכנסהלאחרהניכוייםשהותרוממנה
לפיכלדיןולפניהקיזוזיםוהפטוריםשהותרוממנהלפיכל
דין,למעטרווחהון;וזאת,כדילשקףאתהכנסתוהריאלית
שלהעסק,להבדילמהכנסתולצורכימס,שכוללתרכיבים
שונותצ ייעודיות תכליות שלהם פטורים לרבות שונים,
ההגדרההמוצעתרלוונטיתלהגדרה"הכנסהחייבתמעסק
בשנתהבסיס",שנדרשתלצורךקביעתתקרתרכיבהרווח
עלידימנהלרשותהמסיםבישראלאומישהואהסמיכו
לענייןהחוקהמוצע)להלן-המנהל(בהגדרה"מקדםמענק

סיוע"המוצעתבסעיףזהצ

מוסד כי לקבוע מוצע - להגדרה "מוסד ציבורי זכאי" 
ציבוריאשריהיהזכאילמענקסיועמכוחהחוקהמוצע,
בשנת מהכנסתו לפחות שליש אשר ציבורי מוסד הוא
הבסיסלאהיהמתמיכותותרומותועיקרהכנסתובשנת
הבסיס,כפישדווחהבדוחשהגישלפיסעיףהעהלפקודתמס
הכנסה,התקבלהממכירתשירותיםאומוצריםשהתמורה
בשלהםמתקבלתבאופןשוטףובמהלךרובחודשיהשנה,
וזאתבדומהלתנאיהזכאותשנקבעובחוקתוכניתהסיוע
וכדילייחדאתהמענקלמוסדותאשרחוופגיעהבמכירות

ושירותיםהניתניםבשגרהבמסגרתפעילותםצ

ס"חהתשנ"ה,עמ'0ה2צ ה

ס"חהתש"ף,עמ'298צ 2

ס"חהתשמ"ה,עמ'60צ ע

ס"חהתשל"ו,עמ'2עצ 4
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"מחזורעסקאותבשנתהבסיס"-מחזורעסקאותכפישדווחלרשותהמסיםבישראלעל
פידיןלגבישנתהבסיס,ולענייןכלאחדמאלה,מחזורהעסקאותכמפורטלצידו:

לענייןעוסקשפעילותוהחלהאחריהיוםהראשוןשלשנתהבסיס-מחזור )ה(
העסקאותשלובתקופהשמיוםהבחודששלאחרתוםתקופתהדוחהתקופתי
הראשוןשהגישלפיסעיפים67או67אלחוקמסערךמוסף,לפיהעניין,עדהיום
האחרוןשלשנתהבסיס,מחולקבמספרחודשיהפעילותבשנתהבסיסומוכפל

ב־2ה;

לענייןעוסקהרשוםכשותפותלפיחוקמסערךמוסףאועוסקהרשום )2(
כעוסקאחדעםעוסקאחרלפיסעיף6עלחוקהאמור-לפימחזורהעסקאות

המאוחדשלהשותפותאושלהעוסקיםהרשומיםיחד,לפיהעניין;

"מחזורעסקאותבתקופתהבסיס"-מחזורעסקאותכפישדווחלרשותהמסיםבישראל
עלפידיןלגביכלאחדמאלה,לפיהעניין:

לענייןעוסקשפעילותוהחלהלפנייוםכ"דבטבתהתשע"ט)הבינואר9ה20( )ה(
-מחזורהעסקאותשלובתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)הבינואר9ה20(עד

יוםכ"גבאדרא'התשע"ט)28בפברואר9ה20(;

התשע"ט בטבת כ"ד שמיום בתקופה החלה שפעילותו עוסק לעניין )2(
)הבינואר9ה20(עדיוםג'בטבתהתש"ף)העבדצמבר9ה20(-מחזורהעסקאותשלו
בתקופהשמיוםהבחודששלאחרתוםתקופתהדוחהתקופתיהראשוןשהגיש
לפיסעיפים67או67אלחוקמסערךמוסף,לפיהעניין,עדיוםג'בטבתהתש"ף
)העבדצמבר9ה20(,מחולקבמספרחודשיהפעילותבתקופההאמורהומוכפלב־2;

להגדרות "מחזור עסקאות בשנת הבסיס", "מחזור עסקאות 
הזכאות"  "תקופת  הבסיס",  "שנת  הבסיס",  בתקופת 
ו"תשומות שוטפות בשנת הבסיס" -מוצעלקבועהגדרות
הזכאות לקביעת המשמשות הבסיס לתקופות שונות
למענקהסיועוסכומוצההגדרה"מחזורעסקאותבתקופת
הבסיס"רלוונטיתלחישובירידתהמחזוריםביחסל"תקופת
פברואר עד ינואר כחודשים מוגדרת שהיא הזכאות",
2022,וכןלחישובסכוםהמענקצההגדרות"מחזורעסקאות
בשנתהבסיס"ו"תשומותשוטפותבשנתהבסיס"משמשות
לקביעת וכן הסיוע במקדם הרווחיות שיעור לאומדן

הזכאותלמענקהסיועבהתאםלגודלהעסקצ

יצויןכייששוניבהגדרותבאשרלהגדרתתקופות
הבסיס", "שנת ההגדרה על כולן הנסמכות הבסיס,
במקריםשבהםעוסקהחלבפעילותובמהלךשנת2020,
שבהפעילותעסקיםהושפעהמהתפשטותנגיףהקורונה;
כך,תקופותהבסיסאשריובאובחשבוןהןלצורךחישוב
ירידתהמחזוריםביחסלתקופתהזכאותוהןביחסלמחזור
העסקאותהשנתיוהתשומותהשנתיות,יהיוביחסלשנים
2020ו־ה202יחד,וזאתכדילקבלנתוןממוצעשיצמצם

הפעילות שבה מסוימת תקופה של אפשרית השפעה
העסקיתהושפעהמהתפשטותהקורונהצ

עסקאות "מחזור כי לקבוע מוצע האמור לנוכח
בתקופתהבסיס"יוגדרכמחזורעסקאותכפישדווחלרשות
המסיםבישראלעלפידיןלגביכלאחדמאלה,לפיהעניין:

לענייןעוסקשפעילותוהחלהלפנייוםכ"דבטבת )ה(
התשע"ט)הבינואר9ה20(-מחזורהעסקאותשלובתקופה
שמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)הבינואר9ה20(עדיוםכ"ג

באדרא'התשע"ט)28בפברואר9ה20(;

לענייןעוסקשפעילותוהחלהבתקופהשמיוםכ"ד )2(
בטבתהתשע"ט)הבינואר9ה20(עדיוםג'בטבתהתש"ף
)העבדצמבר9ה20(-מחזורהעסקאותשלובתקופהשמיום
הראשון התקופתי הדוח תקופת תום שלאחר בחודש ה
מוסף, ערך מס לחוק 67א או 67 סעיפים לפי שהגיש
התשל"ו-ע97ה)להלן-חוקמסערךמוסף(,לפיהעניין,
עדיוםג'בטבתהתש"ף)העבדצמבר9ה20(,מחולקבמספר

חודשיהפעילותבתקופההאמורהומוכפלב־2;
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התש"ף בטבת ד' שמיום בתקופה החלה שפעילותו עוסק לעניין )ע(
)הבינואר2020(עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)העבדצמברה202(-מחזורהעסקאות
שלובתקופהשמיוםי"זבטבתהתשפ"א)הבינוארה202(אומיוםהבחודששלאחר
תוםתקופתהדוחהתקופתיהראשוןשהגישלפיסעיפים67או67אלחוקמסערך
מוסף,לפיהעניין,לפיהמאוחר,עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)העבדצמברה202(,

מחולקבמספרחודשיהפעילותבתקופההאמורהומוכפלב־2;

"המנהל"-מנהלרשותהמסיםבישראלאומישהואהסמיכולענייןחוקזה;

"מקדםסיוע"-אחדמאלה:

לגביעוסק-הסכוםהמתקבלמצירוףשלשניאלה: )ה(

התוצאההמתקבלתמהכפלתע8צ0ביחסשביןשניאלה: )א(

סךכלהתשומותהשוטפותבשנתהבסיס,למעטתשומותציוד )ה(
כהגדרתובחוקמסערךמוסף)להלן-תשומותציוד(,כפישדווח

לרשותהמסיםבישראללפידין;

מחזורהעסקאותבשנתהבסיס; )2(

סכוםהוצאותהשכרהנחסכות,מחולקבמחזורהעסקאותבשנת )ב(
הבסיס;

ד' שמיום בתקופה החלה שפעילותו עוסק לעניין )ע(
בטבתהתש"ף)הבינואר2020(עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב
)העבדצמברה202(-מחזורהעסקאותשלובתקופהשמיום
בחודש ה מיום או ה202( בינואר )ה התשפ"א בטבת י"ז
שלאחרתוםתקופתהדוחהתקופתיהראשוןשהגישלפי
סעיפים67או67אלחוקמסערךמוסף,לפיהעניין,לפי
המאוחר,עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)העבדצמברה202(,
מחולקבמספרחודשיהפעילותבתקופההאמורהומוכפל

ב־2צ

בשנת העסקאות "מחזור כי לקבוע מוצע במקביל,
הבסיס"יוגדרכמחזורעסקאותכפישדווחלרשותהמסים
אחד כל ולעניין הבסיס, שנת לגבי דין פי על בישראל

מאלה,מחזורהעסקאותכמפורטלצידו:

לענייןעוסקשפעילותוהחלהאחריהיוםהראשון )ה(
שלשנתהבסיס-מחזורהעסקאותשלובתקופהשמיום
הראשון התקופתי הדוח תקופת תום שלאחר בחודש ה
שהגישלפיסעיפים67או67אלחוקמסערךמוסף,לפי
העניין,עדהיוםהאחרוןשלשנתהבסיס,מחולקבמספר

חודשיהפעילותבשנתהבסיסומוכפלב־2ה;

ערך מס חוק לפי כשותפות הרשום עוסק לעניין )2(
לפי אחר עוסק עם אחד כעוסק הרשום עוסק או מוסף
6עלחוקהאמור-לפימחזורהעסקאותהמאוחד סעיף
שלהשותפותאושלהעוסקיםהרשומיםיחד,לפיהענייןצ

עודמוצעלקבועכי"תשומותשוטפותבשנתהבסיס"
יוגדרוכאחתמאלה,לפיהעניין,למעטתשומותשלעוסק

בשלרכישתטוביןאוקבלתשירותמקרובו:

סךכלהתשומותבשנתהבסיס,למעטתשומותציוד )ה(
שנרכשלצורכיהעסקושנוכהבשלהןמסתשומותבהתאם
לחוקמסערךמוסף,כפישדווחלרשותהמסיםבישראל
באמצעותדוחתקופתילפיסעיפים67או67אלחוקמס
ערךמוסף,לפיהעניין,לרבותתשומותהחייבותבשיעור
מסערךמוסףאפסולרבותהוצאותשדווחובדוחלפיסעיף

העהלפקודהשאינןתשומות;

כל סך - אילת בעיר רישומו שמקום עסק לגבי )2(
התשומותבשנתהבסיסכפישדווחבדוחהשנתישהוגש

לפקידהשומה;

לגביעסקשפעילותוהחלהלאחריוםהבינוארבשנת )ע(
הבסיס-סךכלהתשומות,למעטתשומותציודשנרכש
לצורכיהעסקונוכהבשלהןמסתשומותלפיחוקמסערך
בחודש מ־ה דין, לפי המסים לרשות שדווח כפי מוסף,
שלאחרתחילתהפעילות,מחולקבמספרחודשיהפעילות

ומוכפלב־2הצ

להגדרות "מקדם סיוע" ו"מקדם מענק סיוע" -בסעיףע)7(
להצעתחוקזו,מוצעלקבועכימענקהסיועישולםלעסקים
שמחזורעסקאותיהםעולהעל00עאלףשקליםחדשים,
בהתאםלנוסחהשכוללתמכפלהשלמקדםירידתמחזורים
)המשתנהבהתאםלגודלושלהעסק(,ב"מקדםמענקסיוע"
וב"מחזורעסקאותבתקופתהבסיס",כפישיוסברולהלןצ
נוסחהזונועדהלשקףסיועלעסקממוצע,הכוללאתכיסוי
הוצאותיוהקבועותבתקופתהזכאות)שהיא,כאמורלעיל,
החודשיםינוארעדפברואר2022(,בתוספתהכנסהחייבת
שהעסקהיהיכוללקבל,באופןמוערך,אלמלאהתפשטותזן
האומיקרוןבתקופההאמורה,בהסתמךעלנתוניהחודשים
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לגביעוסקשהואמוסדציבוריזכאי-הסכוםהמתקבלמצירוףשלשניאלה: )2(

סךכלההוצאותהקשורותלמכירתשירותיםאומוצריםהמסופקים )א(
באופןשוטףובמהלךרובחודשיהשנה,בשלשנתהבסיס;

סכוםהוצאותהשכרהנחסכות,מחולקבמחזורהעסקאותבשנת )ב(
הבסיס;

לגביעוסקהרשוםכעוסקאחדעםעוסקאחרלפיהוראותסעיף6עלחוק )ע(
מסערךמוסף-הסכוםשהיהמתקבלמצירוףשלשניאלה,והכולאילולאהיה

העוסקרשוםכעוסקאחדעםעוסקאחר:

התוצאההמתקבלתמהכפלתע8צ0ביחסשביןשניאלה: )א(

סךכלהתשומותהשוטפותבשנתהבסיס,למעטתשומותציוד, )ה(
כפישדווחלרשותהמסיםבישראללפידין;

סכוםמחזורעסקאותיובשנתהבסיס; )2(

סכוםהוצאותהשכרהנחסכות,מחולקבסכוםהכנסתובשנתהבסיס; )ב(

"מקדםמענקסיוע"-

00עאלףשקלים לגביעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל )ה(
חדשיםואינועולהעלעצהמיליוןשקליםחדשים-4צ0;המנהלרשאילקבוע
מקדםמענקסיועאחר,לגביעוסקכאמורבפסקהזושמחזורעסקאותיובשנת
הבסיסעולהעלהמיליוןשקליםחדשים,אםשוכנעכיהמקדםלפיפסקהזו
אינומשקףאתההוצאותהקבועותשלהעסקבמקרהשלאי־הפעלתעסקמסוג
עיסוקושלהעוסק,בתוספתהכנסתוהחייבתמעסקלשנתהבסיס,מחולקתב־6,
ובלבדשלאתעלהעלעהאלףשקליםחדשים,והכולובלבדשהמקדםשיקבע

לאיעלהעל4צ0;

לגביעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעלעצהמיליוןשקלים )2(
חדשים-ההפרששביןהלביןמקדםהסיוע,ולאיותרמ־4צ0;המנהלרשאילקבוע
מקדםמענקסיועאחר,לגביעוסקכאמורבפסקהזו,אםשוכנעכיהמקדםאינו
משקףאתההוצאותהקבועותשלהעסקבמקרהשלאי־הפעלתעסקמסוגעיסוקו
שלהעוסק,בתוספתהכנסתוהחייבתמעסקשנתהבסיס,מחולקתב־6,ובלבד
שלאתעלהעלעהאלףשקליםחדשים,והכולובלבדשהמקדםשיקבעלאיעלה

על4צ0;

לגביעוסקבמסחרסיטונאיאוקמעונאיבדלק-ההפרששביןהלביןמקדם )ע(
הסיוע,ולאיותרמ־ה0צ0;

המקביליםמשנהקודמת)שנתהבסיס(,כאשרהתוספת
האמורההמגלמתאתה"ההכנסההחייבתהאבודה"לא
תעלהעלעהאלףשקליםחדשיםצחישובזהנעשה,כאמור,
בהסתמךעלנתונימחזורותשומותהעסקמשנתהבסיס,
שמהםמנוטרלותההוצאותהנחסכותשלהעסקצלצורך
ההוצאות את לשקף נועדה סיוע" "מקדם ההגדרה כך,
הנחסכותוההגדרה"מקדםמענקסיוע"נועדהלשקףאת
חלקההכנסההחייבתשמוצעלקבועכבסיסלמענקהסיוע,
וזאתבאמצעותנטרולההוצאותהנחסכותמנותניהעסק

בתקופההמקבילהבשנההקודמתצ

הוא סיוע" "מקדם כי לקבוע מוצע לכך בהתאם
הסכוםהמתקבלמצירוףשלשניאלה:

ע8צ0ביחסשביןשני התוצאההמתקבלתמהכפלת )ה(
אלה:

סךכלהתשומותהשוטפותבשנתהבסיס,למעט )א(
תשומותציודכהגדרתובחוקמסערךמוסף)להלן-
תשומותציוד(,כפישדווחלרשותהמסיםבישראל

לפידין;
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לגביעוסקשבשנותהמסה202ו־2022חלעליוהפטורלפיסעיףעעלחוק )4(
מסערךמוסף-ההפרששביןהלביןמקדםהסיוע,ולאיותרמ–עע0צ0;

"סכוםהוצאותהשכרהנחסכות"-סכוםהשכרהקובעלתקופתהזכאותבעבורכלל
העובדיםשהוצאולחופשהללאתשלום,שפוטרואושעבודתםהופסקהבדרך

אחרת,מוכפלב־6;

"סכוםהשכרהקובעלתקופתהזכאות"-אחדמאלה,לפיהעניין,ובלבדשהואסכום
חיובי:

לגביעוסקכאמורבפסקה)ה(להגדרה"מחזורעסקאותבתקופתהבסיס"- )ה(
סכוםהשווהלשכרהעבודהששולםבתקופהשהובאהבחשבוןלצורךחישוב
מחזורעסקאותבתקופתהבסיסכפישדווחלרשותהמסיםבטופס02ה0,בהפחתת
שכרהעבודהששולםבתקופתהזכאותכפישדווחלרשותהמסיםבטופס02ה0,

והתוצאההמתקבלתמוכפלתב־ע2צה;

מחזורהעסקאותבשנתהבסיס; )ב(

במחזור מחולק הנחסכות השכר הוצאות סכום )2(
העסקאותבשנתהבסיסצ

יצויןכיהאמורלעילמותאםלגבימוסדציבוריזכאי
בחשבון שיובאו כך זו, חוק בהצעת המוצעת כהגדרתו
הוגש ההוצאותהשוטפותהנכללותבדוחהשנתיאשר
לפקידהשומהצלענייןאיחודעוסקים,יודגשכיהנתונים
ייבדקוברמתהעוסקכאילולאהיהחברבאיחודעוסקיםצ

במקביל,מוצעלקבועכי"מקדםמענקסיוע"לגבי
עוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל00עאלף
שקליםחדשיםואינועולהעלעצהמיליוןשקליםחדשים,
יעמודעל4צ0,ולעוסקיםאחריםיעמודעלההפרששבין
הלמקדםהסיוע,אךלאיותרמ־4צ0צהמנהליהיהרשאי
לקבועלעוסקמקדםאחרשאינועולהעל4צ0אםשוכנע
כיהמקדםאינומשקףאתההוצאותהקבועותשלהעסק
העוסק, של עיסוקו מסוג עסק אי־הפעלת של במקרה
מחולקת הבסיס שנת מעסק החייבת הכנסתו בתוספת
ב־6,ובלבדשלאתעלהעלעהאלףשקליםחדשיםצמוצע
לקבועכיהסמכותהאמורהתחוללגביעוסקיםשמחזור

עסקאותיהםעולהעלהמיליוןשקליםחדשיםצ

לקבוע שמוצע המקדמים הדברים, בפתח כאמור
מביאיםלמענקגבוהיותרמהמענקשנקבעבחוקתוכנית
הסיועצבהתאםלכך,בעודשבחוקתוכניתהסיועכללמקדם
9צ0ביחסשביןהתשומותשלהעסק הסיועמכפלהשל
המכפלה כי כעת לקבוע מוצע שלו, העסקאות למחזור
תהיהבשיעורע8צ0צבמקביל,בעודשבחוקתוכניתהסיוע

מקדםהמענקעמדעלעצ0לכלהיותר,מוצעכעתלקבוע
כיהואיעמודעל4צ0לכלהיותרצ

להגדרות "סכום הוצאות השכר הנחסכות" ו"סכום השכר 
הקובע לתקופת הזכאות" -כאמורלעיל,ההגדרה"מקדם
החייבת ההכנסה חלק את לשקף נועדה סיוע" מענק
שמוצעלקבועכבסיסלמענקהסיוע,וזאתבאמצעותנטרול
המקבילה בתקופה העסק מנתוני הנחסכות ההוצאות

בשנההקודמתצ

ההגדרה"מקדםהסיוע"יש בהמשךלכך,במסגרת
להביאבחשבוןאתסכוםהוצאותהשכרהנחסכות,ככל
שהיוכאלהצכדילהגיעלתוצאהזו,ברמההשנתית,מוצע
כי הנחסכות" השכר הוצאות "סכום בהגדרה לקבוע
יחושבשכרעבודהנחסךלחודשיתקופתהזכאותויוכפל
ב־6צלצורךכךמוצעלקבועכיבעבורהעוסקיםשהחלו
אתפעילותםלפנישנת9ה20יהיה"סכוםהשכרהקובע
לתקופתהזכאות"סכוםהשווהלשכרהעבודהששולם
בתקופהשהובאהבחשבוןלצורךחישובמחזורעסקאות
בתקופתהבסיסכפישדווחלרשותהמסיםבישראלבטופס
02ה0,בהפחתתשכרהעבודהששולםבתקופתהזכאות
כפישדווחלרשותהמסיםבישראלבטופס02ה0,והתוצאה
הפרשות לכלול כדי וזאת, ב־ע2צה; מוכפלת המתקבלת
שנעשולרכיביםסוציאלייםכמוחיסכוןפנסיוני;לעוסקים
אחרים,מוצעלהתאיםאתדרךחישוב"סכוםהשכרהקובע
לתקופתהזכאות"כךשייעשהשימושבשכרעבודהחודשי

ממוצעבתקופתהפעילות,מוכפלב־2צ
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לגביעוסקכאמורבפסקאות)2(או)ע(להגדרה"מחזורעסקאותבתקופת )2(
הבסיס"-סכוםהשווהלשכרהעבודההממוצעבתקופתהבסיסכפישדווח
לרשותהמסיםבטופס02ה0,בהפחתתשכרהעבודהששולםבתקופתהזכאות,
והתוצאההמתקבלתמוכפלתב־ע2צה;לענייןזה,"שכרהעבודההממוצעבתקופת
הבסיס"-שכרהעבודהששולםבתקופהשהובאהבחשבוןלצורךחישובמחזור
עסקאותבתקופתהבסיס,מחולקבמספרחודשיהפעילותשלובאותהתקופה

ומוכפלב־2;

"עוסק"-חייבבמסכהגדרתובחוקמסערךמוסף,למעטכלאלה:

גוףמתוקצבכהגדרתובסעיףה2לחוקיסודותהתקציב; )ה(

קופתחולים; )2(

תאגידבריאותכהגדרתובסעיףה2לחוקיסודותהתקציב; )ע(

מוסדציבוריכהגדרתובסעיף9)2()ב(לפקודה,למעטמוסדכאמורשהוא )4(
מוסדציבוריזכאי;

מי או בידו עסקי מלאי המהווה במקרקעין זכות במכירת שעיסוקו מי )ע(
שבשנותהמס9ה20ו־2020חלבחישובהכנסתוסעיף8אלפקודה,בשלעבודה

ממושכתשמשךביצועהעולהעלשנה;

מוסדפיננסיכמפורטלהלן: )6(

)רישוי(,התשמ"א-ה98הע, תאגידבנקאיכהגדרתובחוקהבנקאות )א(
לרבותתאגידעזרכהגדרתובחוקכאמור;

)ביטוח(, פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתו מבטח )ב(
התשמ"א-ה98ה6;

חברבורסהכהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-968ה7; )ג(

חברהמנהלתכהגדרתהבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופות )ד(
גמל(,התשס"ה-ע8200;

להגדרה "עוסק" -בהתאםלסעיפים2ו־עלהצעתחוקזו
ובדומהלמענקשנקבעבחוקתוכניתהסיוע,מוצעלקבוע
כימענקהסיועיינתןל"עוסק",קרי"חייבבמס"כהגדרתו
בחוקמסערךמוסףצהגדרהזוכוללתבתוכהאתכלנותני
לעניין זו מהגדרה להחריג מוצע והסוחריםצ השירותים
הזכאותלמענקהסיוע,גופיםשמתוקצביםעלידיהמדינה,
במישריןאובעקיפין,וכןגופיםשלממשלהבעלותמלאה
אוחלקיתבהם,וזאתמתוךתפיסהשהםנשעניםבדרךזו
אואחרתעלהמדינהצכמוכןמוצעלשלולזכאותמחברות
ממשלתיות,לנוכחהשוניבינןלביןחברותעסקיותרגילות
בשלבעלותהמדינהבמניותיהןוהתרומהשישלמעורבות
הממשלהעלפעילותן,וכןאתמישעיסוקובמכירתזכות

במקרקעיןשמהווהמלאיעסקיבידוצ

עודמוצעלהחריגמההגדרה"עוסק"כלעסקשדיווח
לרשותהמסיםעלסגירתובסמוךלתקופתהזכאותוכןמי

שהואגורםריכוזיכהגדרתובסעיףעלחוקלקידוםהתחרות
ולצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-עה20צנוסףעלכך,מוצע
להחריגעוסקיםשחילקודיבידנדבשנותהמס2020אוה202
אובחודשיםינוארופברואר2022,וזאתמתוךנקודתהנחה
שחברותאלה,שלהןרווחיםזמיניםלחלוקה,אינןזקוקות

לרשתהביטחוןמהסוגשמוצעלהעניקבחוקהמוצעצ

כמוכן,מוצעלהחריגעוסקאשרמחזורעסקאותיו
בשנתה202,בתוספתסכומימענקיםששולמולובאותה
שיעור להגדלת חוק ולפי הסיוע תוכנית חוק לפי שנה
חברתיים פערים ולצמצום העבודה בכוח ההשתתפות
של מכפלה על עולה התשס"ח-2007, עבודה(, )מענק
הצהבמחזורעסקאותיובשנתהבסיס,וזאתמתוךתפיסה
שעוסקיםכאמורתוגמלובעבר,באופןשאינומצדיקקבלת

מענקנוסףבשלהתפשטותזןהאומיקרוןצ

ס"חהתשמ"א,עמ'2ע2צ ע

ס"חהתשמ"א,עמ'208צ 6

ס"חהתשכ"ח,עמ'4ע2צ 7

ס"חהתשס"ה,עמ'889צ 8
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מנהלקרןכמשמעותובחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד- )ה(
994ה9;

תאגידשהוקםבחוקאולפיו; )7(

גורםריכוזיכהגדרתובסעיףעלחוקלקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות, )8(
התשע"ד-עה020ה;

חברהכהגדרתהבפקודהשחילקהדיבידנדבשנת2020,בשנתה202או )9(
בתקופתהזכאות;

עוסקשדיווחלרשותהמסיםבישראלעלסגירתעסקולפניתקופתהזכאות; )0ה(
לענייןזה,יראוגםעוסקשחלהירידהניכרתבהוצאותשהוציאלצורךייצור
הכנסהבעסקובשלהפסקתפעילותהעסק,ודיווחעלמחזורעסקאותבשיעור

אפסלגביתקופתהזכאות,כמישדיווחעלסגירתעסקו;

עוסקשדיווחלגבישלושתהחודשיםשלפנימועדתחילתתקופתהזכאות )הה(
עלמחזורעסקאותבשיעוראפס;

עוסקשמחזורעסקאותיובשנתה202,בתוספתסכומיהמענקיםששולמולו )2ה(
בשלאותהשנהלפיחוקהתוכניתלסיועכלכליוחוקלהגדלתשיעורההשתתפות
בכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענקעבודה(,התשס"ח-2007הה,עולה

עלמכפלהשלהצהבמחזורעסקאותיובשנתהבסיס;

"הפקודה"-פקודתמסהכנסה2ה;'

"קרוב"-כהגדרתובסעיף88לפקודה;

"שנתהבסיס"-אחתמאלה,לפיהעניין:

לענייןעוסקשפעילותוהחלהלפנייוםד'בטבתהתש"ף)הבינואר2020(- )ה(
שנת9ה20;

לענייןעוסקשפעילותוהחלהבתקופהשמיוםד'בטבתהתש"ף)הבינואר )2(
2020(עדיוםט"זבטבתהתשפ"א)העבדצמבר2020(-השנים2020ו־ה202;

לענייןעוסקשפעילותוהחלהבתקופהשמיוםי"זבטבתהתשפ"א)הבינואר )ע(
ה202(עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)העבדצמברה202(-שנתה202;

"תמיכותותרומות"-תמיכהלפיסעיףעאלחוקיסודותהתקציב,תמיכהמאתרשות
מקומית,אותרומות;

"תקופתהזכאות"-התקופהשמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)הבינואר2022(עדיוםכ"ז
באדרא'התשפ"ב)28בפברואר2022(;

"תשומותשוטפותבשנתהבסיס"-אחתמאלה,לפיהעניין,למעטתשומותשלעוסק
בשלרכישתטוביןאוקבלתשירותמקרובו:

ס"חהתשנ"ד,עמ'08עצ 9

ס"חהתשע"ד,עמ'92צ 0ה

ס"חהתשס"ח,עמ'84צ הה

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'20הצ 2ה
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סךכלהתשומותבשנתהבסיס,למעטתשומותציודשנרכשלצורכיהעסק )ה(
ושנוכהבשלהןמסתשומותבהתאםלחוקמסערךמוסף,כפישדווחלרשות
המסיםבישראלבאמצעותדוחתקופתילפיסעיפים67או67אלחוקמסערך
מוסף,לפיהעניין,לרבותתשומותהחייבותבשיעורמסערךמוסףאפסולרבות

הוצאותשדווחובדוחלפיסעיףהעהלפקודהשאינןתשומות;

לגביעסקשמקוםרישומובעיראילת-סךכלהתשומותבשנתהבסיסכפי )2(
שדווחבדוחהשנתישהוגשלפקידהשומה;

לגביעסקשפעילותוהחלהלאחריוםהבינוארבשנתהבסיס-סךכל )ע(
התשומות,למעטתשומותציודשנרכשלצורכיהעסקונוכהבשלהןמסתשומות
לפיחוקמסערךמוסף,כפישדווחלרשותהמסיםלפידין,מיוםהבחודששלאחר

תחילתהפעילות,מחולקבמספרחודשיהפעילותומוכפלב־2הצ

עוסקזכאילמענקבשלההשפעההכלכליתשלהתפשטותזןהאומיקרון,בסכוםכאמור2צמענקסיוע
בסעיףעובהתאםלהוראותחוקזה)להלן-מענקסיוע(,אםמתקיימיםלגביוכלאלה:

8האלףשקליםחדשיםואינועולה מחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל )ה(
על60מיליוןשקליםחדשים;

מחזורעסקאותיובשנתה202עולהעל8האלףשקליםחדשיםואינועולהעל60 )2(
מיליוןשקליםחדשים;

מחזורעסקאותיובתקופתהזכאותנמוךממחזורעסקאותיובתקופתהבסיסבסכום )ע(
העולהעל%עעממחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;בפסקהזו,"עסקה"-למעטמכר

טוביןאומתןשירותמאתעוסקלקרובו;

הירידהבמחזוריהעסקאותכאמורבפסקה)ע(נגרמהמההשפעההכלכליתשל )4(
התפשטותזןהאומיקרון;

לאמתקייםלגביואףאחדמאלה: )ע(

הואהיהחייבבניהולפנקסיםלשנתהבסיסאולשנתהמס2022ולאניהלם; )א(

מוצעלקבועקריטריוניםלקביעתהזכאותלמענק  סעיף 2
הסיוע,כפישיפורטלהלן: 

מחזורעסקאותיושלהעוסק,גםבשנתהבסיסוגם )ה(
בשנתה202,עולהעל8האלףשקליםחדשיםואינועולה

על60מיליוןשקליםחדשיםצ

כאמורבפתחהדברים,הצורךבמתןסיועלעסקיםגובר
ככלשהעסקקטןיותרצבהצבתקריטריוןזהמבוקשלמקד
אתהסיועלעסקיםשלהםהיקףמחזורעסקאותמשמעותי
שרידות כושר בעלי לעסקים שני ומצד אחד, מצד דיו
נמוךוכתוצאהמכךההשפעההכלכליתשלזןהאומיקרון
עליהםקשהיותרצלפיכך,ועלרקענקודתהמוצאשלפיה
הפגיעההכלכליתבעסקיםבחודשיםינוארופברואר2022
הקורונה נגיף התפשטות מתחילת יותר נמוכה הייתה
החדשבישראל,מוצעלהגבילאתהזכותלמענקהסיוע
לעסקיםאשרמחזורהעסקאותשלהםאינועולהעל60

מיליוןשקליםחדשים;

מחזורעסקאותיושלהעוסק,בחודשיםינוארופברואר )2(
2022,נמוךממחזורעסקאותיובחודשיםהמקביליםבשנת

לאחר נפתח עסקו אם יותר מאוחרת בתקופה או 9ה20
תחילתשנת9ה20)להלן-מחזורעסקאותיובתקופתהבסיס(,
בסכוםהעולהעל%עעממחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;
יצויןכילענייןזה,מוצעלהחריגמההגדרה"עסקה",מכר
בסעיף כהגדרתו לקרובו, עוסק מאת שירות ומתן טובין
88לפקודתמסהכנסה,וזאתמכיווןשעסקאותמסוגזה
זכות של לרעה ניצול ומאפשרות למניפולציה נתונות
לקבלתמענקבקלותצכאמורלעיל,החרגהמקבילהבצד
בהגדרת נכללת לקרובו עוסק שבין לעסקאות ההוצאה

"תשומותשוטפותבשנתהבסיס";

הירידהבמחזוריהעסקאותכאמורבפסקה)2(לעיל )ע(
נגרמהמההשפעההכלכליתשלהתפשטותזןהאומיקרון;

פנקסי ניהול בעניין חובותיו את מילא העוסק )4(
חשבונותכדיןבשנתהבסיסובשנת2022;

העוסקמילאאתחובותיובענייןדיווחכדיןלרשות )ע(
המסיםלגביפעלותובתקופותהרלוונטיותצ
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פנקסיולשנתהבסיסאולשנתהמס2022נקבעוכבלתיקבילים,בקביעה )ב(
שאינהניתנתלערראולערעור;

הואהגישדוחתקופתילפיסעיפים67,67אאוה7אלחוקמסערךמוסף,לתקופה )6(
שהובאהבחשבוןלענייןחישובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיסולתקופתהזכאות,או
הצהרהלפיתקנהעהלתקנותמסערךמוסף)רישום(,התשל"ו-976העה,לשנתהבסיס,לפי
העניין,אםהיהחייבבהגשתםלפיחוקמסערךמוסף,ולגביעוסקשבשנתהמס2022
חלעליוהפטורלפיסעיףעעלחוקמסערךמוסף-הואהגישדוחשנתילשנתהבסיס
בהתאםלסעיףהעהלפקודתמסהכנסה,אםהיהחייבבהגשתו,עדיוםהגשתתביעה

לקבלתמענקלפיסעיף4צ

מענקהסיועיהיהבסכומיםהמפורטיםלהלן:עצסכוםמענקהסיוע

לעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסאינועולהעל0עאלףשקליםחדשים- )ה(
000,עשקליםחדשים;

לעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל0עאלףשקליםחדשיםאךאינו )2(
עולהעל00האלףשקליםחדשים-0ע7,עשקליםחדשים;

לעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל00האלףשקליםחדשיםאך )ע(
אינועולהעל0עהאלףשקליםחדשים-4,600שקליםחדשים;

לעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל0עהאלףשקליםחדשיםאך )4(
אינועולהעל200אלףשקליםחדשים-400,עשקליםחדשים;

לעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל200אלףשקליםחדשיםאך )ע(
אינועולהעל0ע2אלףשקליםחדשים-6,900שקליםחדשים;

לעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל0ע2אלףשקליםחדשיםאך )6(
אינועולהעל00עאלףשקליםחדשים-00ה,8שקליםחדשים;

00עאלףשקליםחדשים- לעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל )7(
הסכומיםהמפורטיםלהלן,לפיהעניין,ובלבדשלאיפחתומ־8,600שקליםחדשיםולא

יעלועל600אלףשקליםחדשים:

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף2)ע(עולה )א(
על%עעואינועולהעל40%-סכוםהשווהלמכפלהשלהצ0במקדםמענקסיוע

ובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;

מוצעלקבועכימענקהסיועישולםבסכומים  סעיף 3
המפורטיםלהלן: 

לעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסאינועולהעל )ה(
0עאלףשקליםחדשים-000,עשקליםחדשים;

לעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל0ע )2(
00האלףשקלים אלףשקליםחדשיםאךאינועולהעל

חדשים-0ע7,עשקליםחדשים;

לעוסקשמחזורעסקאותיובשנתבסיסעולהעל00ה )ע(
0עהאלףשקלים אלףשקליםחדשיםאךאינועולהעל

חדשים-4,600שקליםחדשים;

לעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל0עה )4(
200אלףשקלים אלףשקליםחדשיםאךאינועולהעל

חדשים-400,עשקליםחדשים;

לעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל200 )ע(
0ע2אלףשקלים אלףשקליםחדשיםאךאינועולהעל

חדשים-6,900שקליםחדשים;

לעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל0ע2 )6(
00עאלףשקלים אלףשקליםחדשיםאךאינועולהעל

חדשים-00ה,8שקליםחדשים;

לעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל00ע )7(
אלףשקליםחדשים-הסכומיםהמפורטיםלהלן,ובלבד
שלאיפחתומ־8,600שקליםחדשיםולאיעלועל600אלף

שקליםחדשים:

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלו )א(
40%-סכוםהשווה %עעואינועולהעל עולהעל
למכפלהשלהצ0במקדםמענקסיועובמחזורהעסקאות

בתקופתהבסיס;

ק"תהתשל"ו,עמ'946צ עה
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לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף2)ע(עולה )ב(
על40%ואינועולהעל60%-סכוםהשווהלמכפלהשל2צ0במקדםמענקסיוע

ובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף2)ע(עולהעל )ג(
60%ואינועולהעל80%-סכוםהשווהלמכפלהשלעעצ0במקדםמענקסיוע

ובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף2)ע(עולה )ד(
על80%-סכוםהשווהלמכפלהשלעצ0במקדםמענקסיועובמחזורעסקאות

בתקופתהבסיסצ

תביעהלקבלת
מענקסיוע

עוסקרשאילהגישתביעהלקבלתמענקסיועבעבורתקופתהזכאות,החלביום4צ )א(
ב'בסיווןהתשפ"ב)הביוני2022(עדתום90ימיםממועדזהצ

המנהלרשאילדחותאתמועדהתחילהלהגשתהתביעהלמענקסיועכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(לתקופהאחתשלאתעלהעל0עימיםאםמתקיימותסיבותשבשלהן

לאניתןלהגישאתהתביעהבטופסמקווןבמועדהאמורצ

המנהלרשאילהאריךאתהתקופההמרביתלהגשתתביעהכאמורבסעיףקטן)א( )ג(
בתקופהנוספת,אחתאויותר,ובלבדשסךכלתקופותההארכהלאיעלהעל80הימים;
קביעתהמנהלעלהארכהכאמורתפורסםגםבאתרהאינטרנטשלרשותהמסיםבישראלצ

הפרטים את ותכלול המנהל שקבע מקוון בטופס תוגש זה סעיף לפי תביעה )ד(
הדרושיםלשםבחינתעמידתושלהעוסקבתנאיםלקבלתמענקסיועולשםתשלום

מענקסיועלפיהוראותחוקזהצ

קביעתזכאות
למענקסיוע

 הגישעוסקלמנהלתביעהלקבלתמענקסיועלפיהוראותסעיף4,יקבעהמנהלעצ )א(
בהחלטהמנומקתאתזכאותושלהעוסקלמענקואתסכוםהמענק,בתוך20הימים

ממועדהגשתהתביעהצ

המנהלרשאי,ביוזמתואולפידרישתהעוסק,לתקןאתקביעתוכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,אםהתגלועובדותחדשותאואםמצאכינפלהטעותבקביעהזוצ

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלו )ב(
60%-סכוםהשווה 40%ואינועולהעל עולהעל
למכפלהשל2צ0במקדםמענקסיועובמחזורהעסקאות

בתקופתהבסיס;

העסקאות במחזור הירידה ששיעור לעוסק )ג(
שלועולהעל60%אךאינועולהעל80%-סכום
השווהלמכפלהשלעעצ0במקדםמענקסיועובמחזור

העסקאותבתקופתהבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלו )ד(
עולהעל80%-סכוםהשווהלמכפלהשלעצ0במקדם

מענקסיועובמחזורעסקאותבתקופתהבסיסצ

מוצעלקבועכיעוסקרשאילתבועמענקסיוע  סעיף 4
בסיוון ב' ביום החל הזכאות, תקופת בשל 
התשפ"ב)הביוני2022(עדתום90ימיםממועדזהצמוצע
כיהמנהליהיהרשאילדחותאתמועדהתחילההאמור

להגשתהתביעהלמענקסיועלתקופהאחתשלאתעלהעל
0עימים,אםמתקיימותסיבותשבשלהןלאניתןלהגישאת
התביעהבטופסמקווןבמועדהאמורצעודמוצעלקבועכי
המנהליהיהרשאילהאריךאתהתקופההמרביתלהגשת
כל שסך ובלבד יותר, או אחת נוספת בתקופה תביעה

תקופותההארכהלאיעלהעל80הימיםצ

נוסףעלכך,מוצעלקבועכיתביעהלקבלתמענק
סיועתוגשבטופסמקווןשקבעהמנהלותכלולאתהפרטים
הדרושיםלשםבחינתעמידתושלהעוסקבתנאיםלקבלת

מענקהסיועולשםתשלומוצ

מוצעכיהמנהליקבעבהחלטהמנומקתאת  סעיף 5 
סכום ואת סיוע למענק העוסק של זכאותו 
המענק,לאיאוחרמתום20הימיםממועדהגשתהתביעה
לקבלתמענקצכמוכןמוצעלהסמיךאתהמנהל,ביוזמתו
אולפידרישתהעוסק,לתקןאתקביעתוכאמור,אםהתגלו

עובדותחדשותאואםמצאכינפלהטעותבקביעהזוצ
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נקבעהזכאותושלעוסקלמענקסיועלפיהוראותסעיףע,ישולםלוהמענקבהקדם6צתשלוםמענקסיוע
ולאיאוחרמתוםעימיםממועדקביעתהזכאותכאמורצ

תשלוםמקדמות לאהודיעהמנהללעוסקעלהחלטתולפיהוראותסעיףע)א(בתוךה2ימיםמיום7צ )א(
הגשתהתביעה,ישלםלעוסקמקדמהבשיעורשל40%מסכוםמענקהסיועהמגיע

לעוסק,להנחתדעתושלהמנהלצ

לאהודיעהמנהללעוסקעלהחלטתולפיסעיףע)א(בתוך28ימיםמיוםהגשת )ב(
התביעה,ישלם,נוסףעלהמקדמההאמורהבסעיףקטן)א(,מקדמהבשיעורשל20%

מסכוםמענקהסיועהמגיעלעוסק,להנחתדעתושלהמנהלצ

אופןתשלוםמענק
סיועומקדמות

 מענקהסיועוהמקדמותלפיסעיפים6ו־7ישולמובאמצעותרשותהמסיםבישראל8צ
עלידיזיכויחשבוןהבנקשלהעוסקשפרטיוהיובידיהמנהלצ

תשלוםביתר שולםלעוסקמענקסיוע,לרבותמקדמה,בסכוםהעולהעלסכוםהמענקשהוא9צ )א(
זכאילולפיחוקזה,יחזירהעוסקאתההפרששביןסכומיםאלה)בסעיףזה-סכום
היתר(באמצעותרשותהמסיםבישראל,בתוךתשעיםימיםמהיוםשהמציאלוהמנהל
דרישהלהחזר,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתעלסכוםהיתר,מיוםששולםסכוםהיתר

עדיוםההחזרצ

עלסכוםהיתרועלהפרשיההצמדהוהריביתכאמורבסעיףקטן)א(יחולוהוראות )ב(
)גבייה(4ה,כאילוהיומס,וכןיחולועליהםהוראותחוקקיזוזמסים, פקודתהמסים

התש"ם-980העה,כאילוהיוחובמסצ

סכוםהיתריקוזזמכלסכוםהמגיעלעוסקלפיהוראותחוקזהולפיהוראותחוק )ג(
התוכניתלסיועכלכליצ

מוצעלקבועכימענקהסיועישולםבהקדםולא  סעיפים
קביעתהזכאות ממועד ימים ע יאוחרמתום  6 עד 8

למענקצ 

החלטתו על המנהל של הודעה בהעדר כי מוצע
התקופות בתוך הסיוע למענק עוסק של זכאותו בעניין
כמפורטלהלן-תשולםלעוסק,בתוךה2ימיםמיוםהגשת
התביעה,מקדמהבשיעורשל40%מסכוםהמענקהמגיע
מיום ימים 28 ובתוך המנהל, של דעתו להנחת לעוסק
הגשתהתביעה-תשולםלומקדמהנוספתבשיעור20%

מסכוםהמענקכאמורצ

מוצעכימענקהסיועוהמקדמותלפיסעיפים6ו־7
לחוקהמוצע,ישולמובאמצעותרשותהמסיםבישראל,על
ידיזיכויחשבוןהבנקשלהעוסקשפרטיוהיובידיהמנהלצ

מוצעלקבועהוראותלענייןמקרהשבושולם  סעיפים
לעוסקסכוםמענקסיועשהואגבוהמהסכום 19 ,10 ,9 
שהואזכאילו)להלן-תשלוםביתר(,ולעניין  ו־20
מקרהשבושולםלעוסקסכוםמענקסיועשהוא 
נמוךמהסכוםשהואזכאילו)להלן-תשלוםבחסר(צלעניין

סכום את יחזיר העוסק כי לקבוע מוצע ביתר, תשלום
תשעים בתוך בישראל, המסים רשות באמצעות היתר,
ימיםמהיוםשהמציאלוהמנהלדרישהלהחזר,בתוספת
הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתםבסעיףהלחוקהמוצע,
וכיעלסכוםהיתרועלהפרשיההצמדהוהריביתיחולו
הוראותפקודתהמסים)גבייה(,כאילוהיומס,וכןיחולו
עליהםהוראותחוקקיזוזמסים,התש"ם-980ה,כאילוהיו
חובמסצלענייןתשלוםבחסר,מוצעלקבועכיסכוםהחסר
ישולםלעוסק,באמצעותרשותהמסיםבישראל,בתוספת
הפרשיהצמדהוריבית,החלבתום0עימיםמיוםהגשת

התביעהלתשלוםהחסרועדיוםהתשלוםצ

עודמוצע,בהקשרזה,לערוךתיקוניםעקיפיםבחוק
ולצמצום העבודה בכוח ההשתתפות שיעור להגדלת
)מענקעבודה(,התשס"ח-2007,לעניין פעריםחברתיים
מענקסיועלעצמאיולשכירבעלשליטהלפיפרקג'עלאותו
חוק,ובחוקתוכניתהסיועלענייןמענקהסיועלעסקים
בעדהשתתפותבהוצאותקבועותומענקסיועבשלפגיעה
ממושכתלפיאותוחוק,ולקבועכיאלהיקוזזוגםמסכומי

מענקהסיועבהתאםלחוקהמוצעצ

חוקיא"י,כרךב',עמ'74עהצ 4ה

ס"חהתש"ם,עמ'0עצ עה
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שולםלעוסקמענקסיועבסכוםהנמוךמסכוםהמענקשהואזכאילולפיחוקזה,ישולם0הצתשלוםבחסר
לעוסקההפרששביןסכומיםאלה)בסעיףזה-סכוםהחסר(,באמצעותרשותהמסים
בישראל,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתעלסכוםהחסר,החלבתום0עימיםמיום

הגשתהתביעהעדיוםתשלוםסכוםהחסרצ

קנסבשלהגשת
תביעהביתר

 בסעיףזה,"סכוםההפרש"-ההפרששביןסכוםמענקהסיועשכללעוסקבתביעהההצ )א(
שהגישלפיסעיף4,לביןסכוםמענקהסיועשהמנהלקבעשהואזכאילולפיהוראות

סעיףעצ

עוסקשסכוםההפרשלגביועולהעל0%עמסכוםמענקהסיועשכללבתביעה )ב(
שהגישלפיסעיף4,ולאהוכיחלהנחתדעתושלהמנהלשלאהתרשלבעריכתהתביעה

שהגיש,יהיהחייבבקנסבשיעורשל0%עמסכוםההפרשצ

פטורמסערךמוסף מענקלפיחוקזהלאייחשבלחלקממחירעסקאותיושלעוסקלפיסעיף2הלחוקמס2הצ
ערךמוסףצ

השגהוערר הרואהאתעצמונפגעמהחלטתהמנהלבנוגעלמענקסיועלפיחוקזה,)א(עהצ )ה(
רשאילהגישהשגהלעובדרשותהמסיםבישראלשהמנהלהסמיכולשםכך,
בתוךע4ימיםמיוםקבלתההחלטה;החלטהבהשגהתהיהמנומקתותינתןבכתב

בתוך80הימיםצ

השגהתוגשבטופסמקווןשיקבעהמנהלותכלולאתהפרטיםהדרושים )2(
לשםבחינתטענותיושלמבקשמענקהסיועועמידתובתנאיהזכאותלמענקצ

העובדהמוסמךלהחליטבהשגהרשאילדוןולהכריעבהעלפיטענות )ע(
וראיותשיוגשובכתבצ

לצורךמניעתניצוללרעהשלמתןמענקהסיוע,  סעיף 11
להטיל רשאי יהיה המנהל כי לקבוע מוצע 
פערים בגין לעוסק שנוצר מהגירעון 0%ע בשיעור קנס
שנמצאוביןסכוםמענקהסיועהנתבעלביןסכוםמענק
הסיועשנקבעהלגביוהזכאות,והכולאםנמצאכיהעוסק
התרשלבעריכתהתביעהצמדוברבשיעורקנסגבוהיותר
משיעורהקנסשנקבעבחוקתוכניתהסיוע,ביןהשארעל
רקעהעובדהשהיקףהפגיעההכלכליתבשלהתפשטותזן
האומיקרוןנמוךיותרבהשוואהלפגיעהשנגרמהבתחילת
התפשטותנגיףהקורונהבישראל,ובהתאםההסתברות
לניצוללרעהשלמתווהמענקהסיוע,ביןבאמצעותירידת
ובין האומיקרון זן מהתפשטות נובעת שאינה מחזורים

מסיבותאחרות,גדולהיותרצ

בדומהלקבועלענייןמענקיםשניתנומכוחחוק  סעיף 12
תוכניתהסיוע,מוצעלקבועכימענקהסיועלפי 

החוקהמוצעלאיחויבבתשלוםמסערךמוסףצ

אכיפה, לעניין שונות הוראות לקבוע מוצע  סעיפים
השגה,ערעורוהוראותתפעולשונותהנוגעות  13 ו־16
לתשלוםמענקהסיועצביןהשאר,מוצעלקבוע  עד 18

בחוק שנקבעו והערעור ההשגה מנגנוני כי 
תוכניתהסיועלענייןתשלוםהמענקלפיהחוקהאמור,

יוסיפולחולגםלענייןמענקהסיועבהתאםלחוקהמוצעצ
בנוגע המנהל מהחלטת נפגע עצמו את שרואה מי כך,
למענקסיועלפיהחוקהמוצע,רשאילהגיש,באמצעות
טופסמקווןשייקבע,השגהלעובדרשותהמסיםשהמנהל
הסמיכולשםכך,בתוךע4ימיםמיוםקבלתההחלטהצמוצע
כיהחלטהבהשגהתהיהמנומקתותינתןבכתבבתוך80ה
ימיםצעודמוצעכיעלהחלטהבהשגהעלמענקסיועלפי
החוקהמוצעיהיהניתןלערורלפניועדתהעררשהוקמה
להוראות בהתאם הסיוע, תוכנית לחוק ה2 סעיף לפי
זאת, לפיוצ שהותקנו ולתקנות האמור בסעיף הקבועות
לנוכחהעובדהכיהוועדההאמורההיאטריבונלמשפטי
קייםשהוקםלשםטיפולבערריםעלמענקההשתתפות
בהוצאותקבועותשניתןלפיחוקתוכניתהסיוע,ומשכך
צברהניסיוןבטיפולבערריםעלהחלטותבענייןמענקים
נגיף התפשטות של הכלכלית להשפעה בקשר שניתנו

קורונהצ

28 בפרט עקיף תיקון לערוך מוצע עוד כך, לצורך
מינהליים, לעניינים משפט בתי לחוק השנייה בתוספת
לפי הערר ועדת החלטת על כי שיקבע התש"ס-2000,
סעיףעה)ב(לחוקהמוצעיהיהניתןלערערלביתהמשפט
לענייניםמינהליים,בדומהלקבועכיוםלענייןערעורעל

החלטתועדתעררלפיסעיףה2לחוקתוכניתהסיועצ
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עלהחלטהבהשגהלפיסעיףקטן)א(ניתןלערורלפניועדתעררשהוקמהלפיסעיףה2 )ב(
לחוקהתוכניתלסיועכלכלי,בתוךע4ימיםמיוםשנמסרהלעוררההחלטהבצירוףהודעהעל
זכותהעררועלהמועדלהגשתו;ההוראותלפיסעיףה2לחוקהתוכניתלסיועכלכלייחולו

לענייןעררלפיסעיףקטןזהצ

עונשיןוסמכויות
אכיפה

 עוסקשהגישתביעהלמענקבטופסלפיסעיף4ומסרבהפרטיםלאנכוניםלגבי4הצ )א(
תנאיהזכאותהקבועיםבסעיף2)ה(,)2(,)ע(ו–)ע(,דינו-מאסרשנהצ

התעוררחשדלביצועעבירהלפיחוקזה,רשאימישהוסמךלפיסעיף227לפקודה )ב(
לעשותשימושבסמכויותהנתונותלובסעיף227)ה(ו–)2(לפקודהלשםמניעתעבירות

לפיחוקזהאולשםגילויןצ

סמכותלהשיג
ידיעות

 כדילהבטיחאתיצועושלחוקזה,רשאיהמנהללעשותשימושבסמכויותהנתונותעהצ
לפקידשומהלפיסעיפיםעעה)4(ו־עעהא)א(לפקודהצ

רשותלייצג סעיף6ע2לפקודהיחולעלייצוגעוסקלענייןחוקזה,בשינוייםהמחויביםצ6הצ

המצאתהודעות עלהמצאתהודעותלפיפרקזהיחולוהוראותסעיף8ע2לפקודהצ7הצ

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

 8,28הצ בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-62000ה,בתוספתהשנייה,בפרט
בסופויבוא"לרבותערעורלפיהסעיףהאמורכפישהוחלבסעיףעה)ב(לחוקמענקסיוע
לעסקיםבשלההשפעההכלכליתשלהתפשטותזןאומיקרוןשלנגיףהקורונההחדש

)הוראתשעה(,התשפ"ב-2022"צ

נוסףעלכךמוצעלהחילאתסעיף6ע2לפקודתמס
הכנסהלענייןרשותלייצגעוסקלפיפרקזהואתסעיף8ע2

לפקודתמסהכנסהלענייןהמצאתהודעותלפיפרקזהצ

מוצעלקבועעבירהזההלעבירהשנקבעהבחוק  סעיף 14
תביעה שהגיש עוסק שלפיה הסיוע, תוכנית 
למענקבטופסלפיסעיף4לחוקהמוצעומסרבהפרטים
,)2( לאנכוניםלגביתנאיהזכאותהקבועיםבסעיף2)ה(,

)ע(ו–)ע(לחוקהמוצע,דינו-מאסרשנהצ

של במקרה חקירה סמכויות לקבוע מוצע במקביל
חשדלביצועעבירה,למישמוסמךלחקורעבירותלפיסעיף
227לפקודתמסהכנסה,אםהתעוררחשדלביצועעבירה

לפיהחוקהמוצעצ

שימוש לעשות רשאי יהיה המנהל כי מוצע  סעיף 15
בסמכויותלהשיגידיעותהנתונותלפקידשומה 
כדי הכנסה, מס לפקודת ו־עעהא)א( עעה)4( סעיפים לפי
להבטיחאתביצועושלהחוקהמוצעצמדוברבסמכויות
המופעלותבשגרהבמשרדימסהכנסהעלידיפקידישומה
לפי לסמכותו בהתאם המסים רשות מנהל ידי על )או
סעיף0ע2לפקודתמסהכנסה(,לצורךביצועאפקטיבישל

תפקידםלפיפקודתמסהכנסהצ

סעיףעעהלפקודתמסהכנסה,שעניינוסמכותלדרוש
דוחות,ידיעותפנקסיםוכו',קובעכך:

"כדילהגיעלידיעהמלאהבדברהכנסותשלאדם-

צצצצ

לוקשר שיש אדם כל להזמין השומה רשאיפקיד )4(
עסקיעםהנישוםוהיכול,לפידעתו,להעידבעניןההכנסה
שיתייצבלפניוולחקוראותובשבועהאושלאבשבועה,
ולדרושמאדםכאמורלמסורלומסמכיםהנוגעיםלאותה
הכנסה,ובלבדשפקידאומורשהאועובדשלהנישום
אוכלאדםאחרהמועסקבעניניועליסודשלמהימנות
אישיתלאייחקראלאעלפידרישתושלהנישוםוכןלא
זוגושלהחייב יחקורפקידהשומהמיזמתוהואאתבן

במס,ילדיואוהוריוצ"

סעיףעעהאלפקודתמסהכנסה,שעניינוסמכותלדרוש
ידיעותעלספקיםולקוחות,קובע,בסעיףקטן)א(שבו,כך:

בעלעסקאומשלחידחייב,אםדרשזאתממנו ")א(
ומסמכים ידיעות השומה לפקיד למסור השומה, פקיד
בנוגעלקשריוהעסקייםעםספקיו,לקוחותיואומישיש
לואתוקשריםעסקיים,אףעלפישידיעותומסמכיםאלה
אינםדרושיםלבירורהכנסתוהוא;ואולםאםהודיעלפקיד
השומהתוךעהיוםמיוםקבלתהדרישה,כיהדברכרוך
בעבודהמנהליתרבה,חייבהואלאפשרלפקידהשומה

לאסוףבעצמואתהידיעותוהמסמכיםהאמוריםצ"

ס"חהתש"ס,עמ'90ה;התשפ"ב,עמ'הה8צ 6ה
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תיקוןחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודהולצמצום

פעריםחברתיים
)מענקעבודה(

בחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענק9הצ
8הלג,במקום"כאילוהיהחובמס""יבוא"כאילו עבודה(,התשס"ח-72007ה,בסעיף
היהחובמס,והואיקוזזמכלסכוםהמגיעלעוסקלפיחוקמענקסיועלעסקיםבשל
ההשפעההכלכליתשלהתפשטותזןאומיקרוןשלנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,

התשפ"ב-2022"צ

תיקוןחוק
התוכניתלסיוע

כלכלי)נגיף
הקורונההחדש(

)הוראתשעה(

)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,התש"ף-82020ה,20צ בחוקהתוכניתלסיועכלכלי
בסעיף6ה)ג(,בסופויבוא"ולפיהוראותחוקמענקסיועלעסקיםבשלההשפעההכלכלית

שלהתפשטותזןאומיקרוןשלנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התשפ"ב-2022"צ

ס"חהתשס"ח,עמ'84;התשפ"ב,עמ'7ע2צ 7ה

ס"חהתש"ף,עמ'298;התשפ"א,עמ'88עצ 8ה
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