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 לכבוד
 ציבור המייצגים

 

הארכת התקופה בה ניתן לבצוע פריסת תשלומים להשבת מענקים ששולמו הנדון: 
 ביתר

לפני כחצי שנה פתחה רשות המסים מערכת המאפשרת לבעלי העסקים לבדוק את 
זכאותם למענקי הקורונה שקיבלו, ולהשיב באופן וולונטרי מענקים ששולמו להם ביתר. 
כדי להקל על הציבור להחזיר את המענקים, ניתנו הסדרי פריסה לכל מי שיסדיר את 

 . 31/12/2021חובו עד לתאריך 

כידוע לכם, במהלך משבר הקורונה שילמה רשות המסים מענקים לעצמאים ולבעלי 
מענק הוצאות קבועות ומענק סיוע לעצמאים ושכירים בעלי  –שליטה במספר מסלולים 

שליטה. לאור הצורך בהעברת התשלומים באפן מהיר למספר גדול מאד של בעלי 
י המע"מ הרלבנטיים על סמך עסקים, המענקים שולמו לעתים עוד בטרם הוגשו דיווח

 הצהרת המבקשים בדבר עמידתם בתנאי הזכאות. 

המערכת מציגה לכל בעל עסק את המענקים שקיבל ואת עמידתו בתנאי הזכאות לגבי 
כל אחד מהמענקים, בהתאם לנתונים הקיימים ברשות המסים, על פי דיווחיו. בנוסף, 

ק את הזכאות למענק במקרים מאפשרת המערכת להשיב מענקים ששולמו ביתר או לנמ
בהם העוסק זכאי למענק למרות שנתוני מע"מ אינם מצביעים על הירידה הנדרשת 

   .במחזור )לדוגמה בשל חופשת לידה או שירות מילואים בתקופת הבסיס(

בהמשך לפניות רבות שקיבלנו, לאור ההיענות הרבה של הציבור למהלך ועל רקע 
להאריך את התקופה בה ניתן יהיה להסדיר את החוב העלייה בנתוני התחלואה, הוחלט 

 כמפורט להלן:  31/3/2022בגין השבת מענקים עד ליום 
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ככלל, בעלי עסקים אשר יסדירו את השבת המענקים ששולמו להם ביתר עד ליום 
. במידה וסך החוב 31/12/2022, יהיו זכאים לפריסה של החוב עד ליום 31/3/2022

והעסק חוה ירידה במחזור השנתי בין  ₪אלף  15עולה על  שבגינו מבוקשת הפריסה
 .30.6.2023, יהיו זכאים לפריסה של החוב עד ליום  2020לשנת  2019 שנת 

 באפשרות המייצגים להסדיר את החוב עבור לקוחותיהם.  

 
 

 רצ"ב קישור למערכת. בקישור מוצגים הסברים נוספים.

grants-corona-https://www.gov.il/he/service/overpaid  

 
  

 
 

 בכבוד רב,

 מירי סביון

 

 
 
 

 העתקים: 
 מנהל רשות המיסים -מר ערן יעקב 

 היועץ המשפטי –מר אורי קלינר, עו"ד 
 סמנכ"ל בכיר לענייני שירות לקוחות  -מר שלמה אוחיון 
 סמנכ"ל בכיר מס הכנסה -מר רובי בוטבול 

 סמנכ"לית בכירה אכיפה וגבייה -גב' נטע סבח 
 סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים  –מר רולנד עם שלם 

 סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת -גב' פזית קליימן 
 ה מסים ישיריםמנהל אגף א גבי -גב' ציפי יוסף 

 יועץ מקצועי למשנה למנהל רשות המסים –מר אלישיב ממן, רו"ח 
 הנהלה מצומצמת

 פקידי השומה
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