מדינת ישראל  /האוצר
רשות המסים בישראל

י"ג אייר תש"פ
 7מאי2020 ,

הנחיות לציבור לקבלת מענק סיוע לעסקים
מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה
הכלכלית של התפשטות נגיף ( covid-19נגיף הקורונה) בגין חודשים מרץ-
אפריל 2020
א.

כללי:
במהלך חודש דצמבר  2019החלה התפרצות המחלה  covid-19הנגרמת מנגיף קורונה sars cov-2
(להלן" :נגיף הקורונה") .ביום  11/03/2020הכריז ארגון הבריאות העולמי על המחלה הנגרמת מנגיף
הקורונה כעל מגפה עולמית.
ביום  27/01/2020הכריז שר הבריאות בהתאם לסמכותו לפי סעיף  )1(20לפקודת בריאות העם,1940 ,
כי מחלת נגיף הקורונה היא מחלה מדבקת ומסוכנת וכי קיימת סכנה חמורה לבריאות הציבור.
בהמשך להכרזת שר הבריאות ובמטרה לצמצם את ההדבקה והתפשטות נגיף הקורונה ,תוקנו תקנות
שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש)
התש"ף 2020-ותקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש  -הגבלת פעילות) התש"ף ,2020-אשר הטילו
מגבלות על פתיחת מקומות עבודה והתייצבות העובדים במקומות העבודה.
בעקבות ההגבלות והפגיעה במצב הכלכלי ,עסקים בעלי מחזור עסקאות נמוך ,אשר יחס ההוצאות
הקבועות שלהן גבוה ביחס למחזור המכירות ,חשופים לפגיעה כלכלית באופן משמעותי.
בשל כך ,ועל מנת למנוע קריסה של עסקים אלו ,הוחלט על ידי הממשלה בהחלטה מספר 5015
שפורסמה ביום  24באפריל  2020ליתן להם מענק סיוע בעד השתתפות בהוצאות הקבועות (להלן:
"מענק סיוע").
רשות המסים היא הגוף שהוסמך והופקד על יישום החלטת הממשלה לעיל ומתוקף סמכותה היא זו
שאמונה על הטיפול בבקשות ותשלום מענק הסיוע לבעלי העסקים הזכאים.
לאור האמור ,רצ"ב הנחיה מקצועית של רשות המסים הבאה להבהיר ולהסביר את החלטת הממשלה
שפורסמה.
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מודל מענק הסיוע:
אוכלוסיית הזכאים למענק:
o
o
o
o

המענק יינתן לחברה/שותפות אשר מחזור עסקאותיה לשנת המס  20191עולה על  ₪ 18,000ואינו
עולה על .₪ 20,000,000
לגבי עצמאים המענק יינתן לעסק אשר מחזור עסקאותיו לשנת  2019נע בין  ₪ 300,000ועד
.₪ 20,000,000
עסק חדש -מודל המענק נותן אפשרות להגשת בקשה למענק סיוע גם עבור עסק חדש ,קרי עסק
שמועד פתיחתו בין  1/3/2019לבין ( 31/12/2019להלן" :עסק חדש")
סוגי העסקים והגופים אשר אינם זכאים למענק פורטו בהחלטת הממשלה.

התנאים לקבלת המענק:
o
o
o

o

o

o

הפגיעה במחזור העסקאות בחודשים מרץ ואפריל  2020ביחס לחודשים מקבילים בשנת 2019
הינה בשיעור העולה על  25%כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה ולא מכל גורם אחר.
סכום המענק לא יעלה על תקרה בסך  ₪ 400,000בעד עסק.
המענק יינתן בשל ירידה במחזורי עסקאות כאשר חישוב המענק מתבסס על השוואת מחזורי
העסקאות בין שתי תקופות מקבילות ,חודשים מרץ ואפריל  2020לעומת חודשים מרץ ואפריל
 2019תוך התחשבות בהוצאות הקבועות של העסק ,כגון :תשלומי שכירות ,חשבונות חשמל ומים
וכדו'.
בשל ההנחיות על צמצום וההגבלה במספר העובדים במקומות העבודה ,אפשרה ממשלת ישראל
למעסיקים להוציא את העובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת) .העובדים שהוצאו לחל"ת היו
זכאים לפנות לביטוח לאומי לקבלת דמי אבטלה בגין פרק הזמן בו שהו בחל"ת בשל התפשטות
נגיף הקורונה .יצוין כי ,גם עובדים שפוטרו בשל סיבה זו היו זכאים לדמי אבטלה ,כאמור.
הוצאת העובדים לחל"ת או פיטורם ,חסכה למעסיק את הוצאות תשלומי השכר של עובדים אלו.
לפיכך ,החיסכון בהוצאות השכר ,יבוא לידי ביטוי בעת חישוב מענק הסיוע.
מענק הסיוע יינתן לעסקים ,כאמור לעיל ,ובלבד שספריהם מנוהלים באופן תקין וקביל.

" 1מחזור עסקאות לשנת  – "2019מחזור עסקאות לשנת  2019כפי שדווח לרשות המסים בישראל על פי דין עד ליום 1
במרץ  ;2020לעניין זה –
 עסק שפעילותו החלה לאחר יום  1במרץ  – 2019מחזור העסקאות שלו מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסקועד ליום  31לדצמבר  ,2019כשהוא מחולק במספר חודשי העיסוק ומוכפל ב;12-
 ולעניין זה בלבד ,קרי ,בדיקת המחזור השנתי לצורך בדיקת הזכאות למענק :עבור עוסק הרשום כשותפות ועוסקהרשום יחד עם עוסק אחר לפי סעיף  56לחוק מס ערך מוסף – לפי מחזור העסקאות המאוחד של עוסקים הרשומים
יחד ,או של השותפות ,לפי העניין;
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חישוב המענק:

ב.
ב.1.

מענק לחברות שמחזור העסקאות שלהן בשנת  2019נע בין  ₪ 18,000ל:₪ 300,000 -
חברה/שותפות כאמור ,אשר נגרמה לה ירידה במחזור העסקאות בחודשים  3-4/2020לעומת
מחזור העסקאות בחודשים  ,3-4/2019בשיעור העולה על  25%תהא זכאית להגיש בקשה למענק
סיוע.

סכום המענק יהא כדלקמן:
מחזור שנתי מדווח לשנת המס  2019בין ₪ 18,000

ל₪ 100,000 -

מחזור שנתי מדווח לשנת המס  2019בין  ₪ 100,000ל₪ 200,000 -

 מענק בסך₪ 700 -מענק בסך ₪ 1,875

מחזור שנתי מדווח לשנת המס  2019בין  ₪ 200,000ל - ₪ 300,000 -מענק בסך ₪ 3,025
הערה :עצמאים שמחזור העסקאות שלהם לשנת  2019הינו עד  ,₪ 300,000זכאים לקבלת
סכום מענק ,כאמור לעיל ,בנוסף למענק שניתן להם מכח תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה
החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים) התש"ף 2020-ולתיקון
החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכח העבודה ולצמצום הפערים החברתיים (מענק עבודה),
התשס"ח( 2007 -להלן" :הפעימה הראשונה והשנייה") ובכפוף לתנאי הזכאות .את הבקשה
יש להגיש באתר רשות המסים "מענק לעצמאים לתקופת הקורונה" באמצעות הקישורים
הבאים:

פעימה ראשונה
https://www.gov.il/he/service/grant-self-employed-persons-for-corona-period

פעימה שנייה

ב.2.

https://www.gov.il/he/service/grant-self-employed-persons-for-corona-period-2
מענק לעסקים שמחזור העסקאות שלהם בשנת  2019נע בין  ₪ 300,000ל:₪ 1,500,000 -
ב.2.א .עוסק ששיעור ירידת מחזור העסקאות שלו עולה על  25%ואינו עולה על - 40%-סכום
השווה למכפלה של  0.1במחזור העסקאות בתקופת הבסיס ובמקדם בשיעור קבוע של
( 0.3מקדם השתתפות בהוצאות קבועות);
ב.2.ב .עוסק ששיעור ירידת מחזור העסקאות שלו עולה על  40%ואינו עולה על - 60%-סכום
השווה למכפלה של  0.2במחזור העסקאות בתקופת הבסיס ובמקדם בשיעור קבוע של
( 0.3מקדם השתתפות בהוצאות קבועות);
ב.2.ג .עוסק ששיעור ירידת מחזור העסקאות שלו עולה על  60%ואינו עולה על - 80%-סכום
השווה למכפלה של  0.35במחזור העסקאות בתקופת הבסיס ובמקדם בשיעור קבוע
של ( 0.3מקדם השתתפות בהוצאות קבועות);
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ב.2.ד .עוסק

ב.3.

ירידת

ששיעור

מחזור

העסקאות שלו עולה על  - 80%סכום השווה למכפלה של  0.5במחזור העסקאות
בתקופת הבסיס ובמקדם בשיעור קבוע של ( 0.3מקדם השתתפות בהוצאות קבועות);
מענק לעסקים שמחזור העסקאות שלהם בשנת  2019נע בין  ₪ 1,500,000ל:₪ 20,000,000-
ב.3.א .עוסק ששיעור ירידת מחזור העסקאות שלו עולה על  25%ואינו עולה על - 40%-סכום
השווה למכפלה של  0.1במחזור העסקאות בתקופת הבסיס ובמקדם ההשתתפות
בהוצאות קבועות;
ב.3.ב .עוסק ששיעור ירידת מחזור העסקאות שלו עולה על  40%ואינו עולה על - 60%-סכום
השווה למכפלה של  0.2במחזור העסקאות בתקופת הבסיס ובמקדם ההשתתפות
בהוצאות קבועות;
ב.3.ג .עוסק ששיעור ירידת מחזור העסקאות שלו עולה על  60%ואינו עולה על - 80%-סכום

השווה למכפלה של  0.35במחזור העסקאות בתקופת הבסיס ובמקדם ההשתתפות
בהוצאות קבועות;
ב.3.ד .עוסק ששיעור ירידת מחזור העסקאות שלו עולה על  - 80%סכום השווה למכפלה של
 0.5במחזור העסקאות בתקופת הבסיס ובמקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות;
הערה :בחינת סיווגו של עסק חדש לעניין מחזור העסקאות לשנת  2019ייקבע לפי חישוב מחזור
העסקאות שלו מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק ועד ליום  31בדצמבר  ,2019כשהוא
מחולק במספר חודשי העיסוק ומוכפל ב;12-
לעניין חישוב מחזור העסקאות השנתי לעסק שנפתח במהלך שנת  ,2019יבוצע החישוב האמור גם
לעסק שנפתח החל מיום  ,1.1.2019כיוון שהדיווח השנתי שלו לשנת  2019הוא חסר.

ג.

חישוב שיעור ירידת המחזורים:
כפי שצוין לעיל ,קבלת המענק מותנית בכך שלעסק נגרמה ירידת מחזורים בשיעור של למעלה מ25% -
וזאת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בלבד .כמו כן ,גובה המענק יקבע בהתאם לשיעור ירידת
המחזורים וככל ששיעור זה גבוה יותר כך יגדל סכום המענק ,בכפוף לתקרות.
להלן הנוסחה לחישוב שיעור ירידת המחזורים:
שיעור ירידת =
המחזורים

מחזור עסקאות בתקופת המענק – מחזור עסקאות בתקופת הבסיס
מחזור עסקאות בתקופת הבסיס

"מחזור עסקאות בתקופת הבסיס"  -מחזור עסקאות לחודשים מרץ ואפריל  ,2019כפי שדווח לרשות
המסים בישראל על פי דין עד ליום  1במרץ  ,2020ובניכוי מכירות הוניות וכן עסקאות שדווחו על ידי
הקונה לפי סעיפים  20או  21לחוק מס ערך מוסף;
לעניין עסק חדש  -יראו את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס בשנת  2019כמחזור העסקאות מיום
תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק עד יום  29בפברואר  ,2020כשהוא מחולק במספר חודשי
העיסוק כאמור ומוכפל ב ,2-ובלבד שדיווח בתקופה זו על מחזור גדול מאפס;
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הכנסה שנתית לשנת

לעניין מוסד ציבורי זכאי –

 2019הקשורה למכירת שירותים ומוצרים המסופקים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה,
מחולקת ב.6-
יובהר כי ,בחישוב מחזור העסקאות בתקופת הבסיס ינוטרלו עסקאות חריגות שנעשו בתקופה זו וכן
ירידה משמעותית בתקופה שבין תקופת הבסיס לתקופת המענק שאינה קשורה להתפשטות נגיף
הקורונה או כל שינוי פעילות היוצר עיוות מהותי במחזור העסקאות.
"מחזור עסקאות בתקופת המענק"  -מחזור עסקאות לחודשים מרץ ואפריל  ,2020כפי שדווח לרשות
המסים בישראל על פי דין ,ובניכוי מכירות הוניות וכן עסקאות שדווחו על ידי הקונה לפי סעיפים 20
או  21לחוק מס ערך מוסף;
למוסד ציבורי זכאי -הכנסה בחודשים מרץ ואפריל  2020הקשורה למכירת שירותים ומוצרים
המסופקים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה.

מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות:
לעסקים שמחזור העסקאות שלהם בשנת  2019נע בין  ₪ 300,000ל₪ 1,500,000 -
עסקים אלו אינם נדרשים לבצע את החישוב בנוסחה שלעיל ,היות שנקבע להם מקדם קבוע בשיעור
( .0.3מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות המקסימלי).
לגבי עוסק במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק – לא יותר מ 0.075-לפי הנוסחה להלן.
לעסקים שמחזור העסקאות שלהם בשנת  2019נע בין  ₪ 1,500,000ל₪ 20,000,000-
התוצאה המתקבלת מהפחתת מקדם הוצאות קבועות לפי העניין ,מ ,1-אך לא יותר מ ,0.3-ובלבד שאם
היא נמוכה מאפס היא תחשב כאפס .לגבי עוסק במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק – לא יותר מ-
 0.075בהתאם לנוסחה שלהלן.

נוסחת מקדם השתתפות בהוצאות קבועות:

מקדם השתתפות
בהוצאות הקבועות

=

הוצאת שכר +
נחסכות

)תשומות שוטפות כפי שדווחו למע"מ בשנת (0.9 × 2019
–1
מחזור שנתי 2019
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מקדם הוצאות קבועות
לגבי עוסק ,כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף – הסכום המתקבל מצירוף של שני אלה:
.1
.2

סך כל התשומות השוטפות ,למעט תשומות ציוד ,כפי שדווח לרשות המסים בישראל בשל שנת
המס  ,2019כשהוא מחולק במחזור העסקאות בתקופה האמורה ומוכפל ב;0.9-
סכום הוצאות שכר נחסכות כשהוא מחולק במחזור העסקאות לשנת ;2019

לגבי מוסד ציבורי זכאי – הסכום המתקבל מצירוף של שני אלה:
.1
.2

סך כל ההוצאות הקשורות למכירת שירותים או מוצרים המסופקים באופן שוטף ובמהלך רוב
חודשי השנה בשל שנת המס  ,2018כשהוא מחולק בסך הכנסתו בשנת המס ;2018
סכום הוצאות השכר נחסכות כשהוא מחולק בסך הכנסתו בשנת המס ;2018
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לגבי איחוד עוסקים – הסכום המתקבל מצירוף של שני אלה:
.1

.2

סך כל התשומות השוטפות ,למעט תשומות ציוד ,כפי שדווח לרשות המסים בישראל בשל שנת
המס  ,2019כשהוא מחולק במחזור עסקאותיו בשנת המס  2019ומוכפל ב 0.9-והכל אילולא
היה רשום כעוסק אחד עם עוסק אחר;
סכום הוצאות השכר נחסכות כשהוא מחולק במחזור העסקאות לשנת ;2019

"הוצאות שכר נחסכות"  -סך סכום השכר הקובע לתקופת המענק עבור כלל העובדים שהוצאו
לחופשה ללא תשלום או שפוטרו ,כשהוא מוכפל ב;6-
"סכום השכר הקובע לתקופת המענק" – ממוצע שכר העבודה של עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום
או שפוטר ,החייב בדמי ביטוח לאומי ,לשלושת החודשים הקודמים לחודש יציאתו לחופשה ללא
תשלום או פיטוריו ,מוכפל ב 1.25-ובחלק היחסי מתקופת המענק (מספר ימי החל"ת מחולק ב )30 -בו
לא עבד בשל פיטוריו או בשל הוצאתו לחופשה ללא תשלום;
"תשומות שוטפות לשנת  - "2019סך כל התשומות השוטפות ,למעט תשומות ציוד ,שנרכשו לצרכי
העסק ונוכה בגינם מע"מ תשומות כחוק ,כפי שדווח לרשות המסים באמצעות דוח שהוגש למע"מ,
בתוספת התשומות החייבות בשיעור מס ( 0כגון :רכישת פירות וירקות).
לגבי עסק שמקום רישומו בעיר אילת  -סך כל התשומות השוטפות כפי שעולה מהדוח השנתי האחרון
שהוגש לפקיד השומה;
לגבי עסק חדש – סך כל התשומות השוטפות ,למעט תשומות ציוד ,שנרכשו לצרכי העסק ונוכה בגינם
מע"מ תשומות כחוק כפי שדווח לרשות המסים ,מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק ועד
ליום  31לדצמבר  ,2019כשהוא מחולק במספר חודשי העיסוק ומוכפל ב;12-
לגבי עוסק הרשום כעוסק אחד עם עוסק אחר לפי סעיף  56לחוק מס ערך מוסף (להלן" :איחוד
עוסקים") – סך כל התשומות השוטפות ,למעט תשומות ציוד ,שנרכשו לצרכי העסק ,שהיה מדווח
העוסק לרשות המסים בישראל בשל שנת המס  , 2019והכל אילולא היה רשום כעוסק אחד עם עוסק
אחר;"
"מחזור שנתי  -"2019הגדרה זו רלוונטית לעניין נוסחת מקדם השתתפות בהוצאות קבועות בלבד.
מחזור עסקאות לשנת  2019כפי שדווח לרשות המסים בישראל על פי דין עד ליום  1במרץ  ;2020לעניין
זה –
עסק חדש – מחזור העסקאות שלו מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק ועד ליום 31
בדצמבר  ,2019כשהוא מחולק במספר חודשי העיסוק ומוכפל ב;12-
איחוד עוסקים – סך מחזור העסקאות שהיה מדווח לרשות המסים בישראל עבור שנת המס
 ,2019והכל אילולא היה רשום כעוסק אחד עם עוסק אחר.
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הוראות תפעוליות
הגשת בקשה למענק הסיוע
.1
.2
.3
.4

הגשת בקשה לקבלת מענק הסיוע תתאפשר החל מיום  12במאי  2020למשך  90ימים ,עד ליום 10
לאוגוסט .2020
הבקשה תוגש בטופס מקוון באתר רשות המסים ותכלול את מלא הפרטים הדרושים לשם בחינת
עמידתו של המבקש בתנאי הזכאות ולשם תשלום המענק.
ככל שיידרשו מסמכים לצורך בדיקת תנאי הזכאות ותשלום המענק ,רשאית רשות המסים
לבקשם ומגיש הבקשה יהא מחויב להמציאם בתוך זמן סביר.
בדיקת הבקשות למענק  -ככלל ,הגשת הבקשה באופן מקוון תיבדק באופן אוטומטי במערכת
הייעודית לכך .יחד עם זאת ,יכול ויהיו מקרים בהם יהיה צורך בבדיקה ובחינה פרטנית של
הבקשה ונתוני העוסק ,על מנת לבחון זכאות העוסק למענק בהתאם להחלטת הממשלה.

מוקד טלפוני
לרשות העוסקים ,יוקם מרכז מידע ושירות טלפוני בו ניתן יהיה לקבל מענה לשאלות בדבר הזכאות
לקבלת המענק ,אופן הגשת הבקשות ופרטים נוספים לגבי הבקשה.
מספר הטלפון של מרכז המידע ושירות טלפוני הינו( *4954 :כוכבית מסים) או .02-5656400

מענה לפניות במוקד הטלפוני בימים א' עד ה' בין השעות15:30 -08:15 :
לקבלת מידע נוסף ,לשאלות ולבירורים ניתן לשלוח דוא"ל doc.corona @taxes.gov.il :

או באמצעות פקס076-8093385 :
מקדמה לאחר הגשת הבקשה
במידה והבקשה הוגשה במועד אך נדרשו הבהרות ו/או השלמות לגביה ,תועבר לעוסק מקדמה של
 20%מסכום המענק שנדרש ,אך לא יותר מ ,₪ 80,000 -עד להשלמת הטיפול בבקשה.
מסכום המענק הסופי שייקבע ,תקוזז המקדמה ששולמה.
שולמה מקדמה והתברר כי המקדמה עולה על סכום המענק המגיע לעוסק ,יידרש העוסק להחזיר את
סכום היתר תוך  30ימים מיום שנמסרה לו דרישת המנהל להחזר.
רשות המסים שומרת לעצמה את הזכות לפעול לגביית סכום היתר שלא יוחזר ,לפי כל דין.

צירוף מסמכים לבקשה
ככלל ,עוסק המגיש בקשה למענק הסיוע נדרש למלא את כל השדות שצוינו בטופס המקוון ללא צורך
בהמצאת מסמכים נוספים .העוסקים שלהלן יידרשו לצרף מסמכים בכדי לאפשר את אופן החישוב
לגביהם:
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עוסק באיחוד עוסקים יצרף
אישור רואה חשבון המאשר את הנתונים הבאים:
-

לבקשתו המקוונת

המחזור לתקופת הבסיס ולתקופת המענק
סך התשומות השוטפות לשנת 2019
מחזור העסקאות לשנת 2019

מלכ"ר זכאי 2יצרף לבקשתו המקוונת אישור רואה חשבון המאשר את הנתונים הבאים:
המחזור לתקופת הבסיס ולתקופת המענק ממכירת שירותים או מוצרים
סך התשומות השוטפות לשנת  2018ממכירת שירותים או מוצרים
מחזור העסקאות לשנת  2018ממכירת שירותים או מוצרים
דו"ח כספי לשנת 2018

-

עסק הרשום בעיר אילת יצרף לבקשתו המקוונת את המסמכים הבאים:
-

עוסקים באילת שלא מדווחים על מקדמות למס הכנסה ,והמחזור השנתי לשנת  2019הוא בין
 300,000עד  1,500,000ש"ח – יידרשו להמציא אישור רו"ח/יועץ מס על נתוני המחזור במרץ-
אפריל  ,2019מרץ – אפריל .2020
מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות יהיה בשיעור קבוע של .30%
עוסקים באילת שלא מדווחים על מקדמות למס הכנסה,וה מחזור השנתי לשנת  2019הוא בין
 1,500,000ש"ח עד  ,₪ 20,0000,000יידרשו להמציא אישור רו"ח/יועץ מס על נתוני המחזור
במרץ-אפריל  ,2019מרץ – אפריל  2020וכן דו"ח רווח והפסד לצורך חישוב מקדם ההשתתפות
בהוצאות הקבועות.

-

עוסקים שמחזור העסקאות שלהם נע בין  1,500,000ל ₪ 20,000,000 -המדווחים על מקדמות
למס הכנסה והדיווח עבור החודשים מרץ ואפריל  2019ומרץ אפריל  ,2020התבצע ,יידרשו
להמציא דוח רווח והפסד עבור שנת  2018בלבד ,לצורך חישוב מקדם ההשתתפות בהוצאות
הקבועות.
הודעות והחלטות באמצעות דואר אלקטרוני

-

עוסק שיגיש את בקשתו למענק באופן מקוון מגלה דעתו כי מסירת מכתבי החלטה ומכתבי דרישת
מסמכים ,באמצעות דואר אלקטרוני ,תהווה אמצאה כדין.

מס הכנסה ,וניכוי מס במקור
המענק המשולם מהווה הכנסה החייבת במס על-פי פקודת מס הכנסה והוא ידווח בדוח השנתי
המתייחס לשנת קבלת המענק.
לעוסק הזכאי לפטור מניכוי מס במקור לא ינוכה מס.

2

מלכ"ר זכאי כהגדרתו בהחלטת הממשלה ובכפוף לתנאים שנקבעו בה
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בשיעור מופחת ינוכה

לעוסק בעל אישור לניכוי מס
מס בהתאם לאישור המעודכן המצוי בידי רשות המיסים נכון ליום התשלום.

מומלץ לוודא ,בטרם הגשת הבקשה ,כי קיים אישור מתאים במערכי/במרשמי רשות המסים (ניתן
לבדיקה באתר האינטרנט של רשות המסים).
עוסק אשר אין בידיו אישור כאמור ,ינוכה מסכום המענק ,מס במקור בשיעור של .20%

העברת התשלום
תשלום המענק יועבר לחשבון הבנק המצוין בטופס הבקשה המקוון.

החזר מענק ששולם ביתר
אם יתברר לאחר ששולמה מקדמה או ששולם סכום המענק ,כי המבקש אינו זכאי לקבל את הסכום
ששולם ,כולו או חלקו ,יידרש העוסק להשיב לרשות המסים את סכום המקדמה/המענק ,כולו או
חלקו לפי העניין ,וזאת תוך  30יום מיום דרישת ההחזר.

השגות:
א .הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות המסים בנוגע למענק הסיוע ,רשאי להגיש השגה לעובד אשר
המנהל הסמיכו לשם כך ,בתוך  45ימים מיום קבלת ההחלטה (להלן – השגה) .החלטה בהשגה
תינתן בתוך  180ימים.
ב .ההשגה תוגש בקישור המתאים המצוין בטופס הבקשה המקוון.
ג .ההשגה תהא מפורטת ותכלול את טענות המשיג ומלא המסמכים התומכים בטענותיו.
ד .הגורם המוסמך לטיפול בהשגה יהא רשאים לדון ולהכריע בהשגה על פי טענות וראיות שיוגשו
בכתב.
ה .על החלטה בהשגה ניתן לערור לוועדה שהרכבה :עובד שמינה החשב הכללי במשרד האוצר אשר
יכהן כיושב ראש הוועדה ,עובד שמינה מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה
והתעשייה ועובד שמינה היועץ המשפטי של משרד האוצר .החלטה בערר תינתן בתוך  180ימים.
ו .העובד המוסמך להכריע בהשגה וועדת ההשגות ,יהיו רשאים לדון ולהכריע בהשגות על פי טענות
וראיות שיוגשו בכתב.

דוגמאות לחישוב המענק
דוגמאות לחברות בעלי מחזור עסקאות מעל ל  18,000ועד  ₪ 300,000בשנת :2019
סכום המענק קבוע לפי המחזורים הבאים :
עד  18,000שקל  -לא זכאי למענק נוכחי
מעל  ₪ 18,000ועד  100,000זכאי למענק בסך .₪ 700
מעל  ₪ 100,000ועד  ₪ 200,000זכאי למענק בסך .₪ 1,875
מעל  ₪ 200,000ועד  ₪ 300,000זכאי למענק בסך .₪ 3,025
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דוגמה א'
מחזור שנתי 15,000 : 2019
 :לא זכאי
מענק נוכחי

דוגמה ב'
מחזור שנתי 80,000 : 2019
₪ 700 :
מענק נוכחי

דוגמה ג'
מחזור שנתי 180,000 : 2019
מענק נוכחי

₪ 1,875 :

דוגמה ד'
מחזור שנתי 280,000 : 2019
₪ 3,025 :
מענק נוכחי

דוגמאות לעסקים בעלי מחזור עסקאות מעל ל  300אלף ועד  ₪ 1,500,000בשנת 2019
תנאי עיקרי והכרחי  :מחזור תקופת המענק  , 03+04/2020יהיה נמוך בשיעור מינימלי של 25%
ממחזור תקופת הבסיס .03+04/2019
מדרגות לשיעור הירידה במחזורים כמופרט להלן:

דירוג הירידה שיעור הירידה במחזור 03+04/2020
הבסיס

האחוז

שיוכפל

במחזור

לא זכאי
25% - 0
אין דירוג
0.1 * 0.3 = 3%
40% – 25%
א'
0.2 * 0.3 = 6%
60% – 41%
ב'
0.35 * 0.3 = 10.5%
80% - 61%
ג'
0.5 * 0.3 = 15%
מעל 80%
ד'
האחוזים שמוצגים בעמודת "האחוז שיוכפל במחזור הבסיס" הם תוצאה של מכפלת
מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות המקסימלי ( )30%ב -מקדם מענק לפי שיעור הירידה במחזור
() 50% / 35% / 20% / 10%
מענק נוכחי = מחזור הבסיס  * 03+04/2019מקדם מענק לפי שיעור הירידה במחזור *0.3

דוגמה א
מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה
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מדינת ישראל  /האוצר
רשות המסים בישראל

מחזור 250,000 - 03+04/2019
מחזור 90,000 - 03+04/2020
ירידה במחזור160,000
ירידה של  , )160,000/250,000( 64%במחזור המענק לעומת מחזור הבסיס אשר מזכה בדירוג ג'
מענק נוכחי250,000 * 10.5% = 26,250 :

דוגמה ב
מחזור 250,000 - 03+04/2019
מחזור 200,000 - 03+04/2020
ירידה במחזור50,000
ירידה של  ,)50,000/250,000( 20%במחזור המענק לעומת מחזור הבסיס אשר לא מזכה במענק.
מענק נוכחי :לא זכאי = 250,000 * 0%

דוגמה ג
מחזור 250,000 - 03+04/2019
מחזור 20,000 - 03+04/2020
ירידה במחזור230,000
ירידה של  ,)230,000/250,000( 92%במחזור המענק לעומת מחזור הבסיס אשר מזכה בדירוג ד'
מענק נוכחי250,000 * 15% = 37,500 :

דוגמה ד' – עסק חדש שנפתח ב 04/07/2019
מחזור  - 03+04/2019לא קיים
מחזור 30,000 - 03+04/2020
מחזור מדווח למע"מ בגין התקופה  04/07/2019עד 750,000 - 29/02/2020
מחזור שדווח למע"מ בחודש הפתיחה 50,000 - 07/2019
מחזור העסקאות חודש לאחר פתיחת העסק ועד 750,000 – 50,000 =700,000 - 29/2/2020
מספר חודשי העיסוק 7 :חודשים – מחודש אוגוסט  2019עד פברואר .2020
מחזור העסקאות בתקופת הבסיס המותאם700,000 / 7 * 2 = 200,000 :
ירידה במחזור  - 03+04/2020 = 200,000 – 30,000 = 170,000 -מחזור בסיס מותאם
ירידה של  )170,000/200,000( 85%במחזור בתקופת המענק לעומת מחזור הבסיס המתואם המזכה
בדירוג ד'.
מענק נוכחי 200,000 * 15% = 30,000 :

דוגמה ה' – בדיקת מחזור שנתי לעסק חדש
תאריך פתיחת העסק – 15/9/2019
מחזור העסקאות חודש לאחר פתיחת העסק ועד ( ₪ 62,000 - 31/12/2019בדוגמה זו בודקים את
המחזור בשלושת החודשים  -אוקטובר ,נובמבר ודצמבר )2019
מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה
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מדינת ישראל  /האוצר
רשות המסים בישראל

התאמת

המחזור

המדווח

למחזור

שנתי

:

 248,000 = 12* 62,000/3ש"ח
מאחר והמחזור השנתי המתואם קטן מ ,₪ 300,000 -העסק אינו זכאי למענק.

דוגמאות לעסקים בעלי מחזור עסקאות מעל  1.5מיליון  ₪ועד  20מיליון  ₪בשנת
: 2019
תנאי עיקרי והכרחי  :מחזור תקופת המענק  , 03+04/2020יהיה נמוך בשיעור מינימלי של 25%
ממחזור תקופת הבסיס .03+04/2019
בקבוצת מענק זו יושם דגש מיוחד על חישוב ההוצאות הקבועות והוצאת עובדים לחל"ת.
טבלת שיעור הפיצוי
שיעור הירידה במחזור  0-25% 03+04/2020שיעור הפיצוי 0%
שיעור הירידה במחזור  40-25% 03+04/2020שיעור הפיצוי 10%
שיעור הירידה במחזור  41-60% 03+04/2020שיעור הפיצוי 20%
שיעור הירידה במחזור  61-80% 03+04/2020שיעור הפיצוי 35%
שיעור הירידה במחזור  81-100% 03+04/2020שיעור הפיצוי 50%
להלן נוסחת מקדם השתתפות בהוצאות קבועות :
) הוצאות שכר חל"ת +תשומות שוטפות כפי שדווחו למע"מ ב 1-( 0.9 * 2019
מחזור שנתי 2019
מחזור שנתי 2019
סכום המענק = מקדם השתתפות בהוצאות קבועות * שיעור הפיצוי * מחזור הבסיס 03+04/19

דוגמה א – ללא עובדים שיצאו לחל"ת
15,000,000
מחזור שנתי שדווח ב  2019ללא עסקאות הוניות
תשומות שדווחו למע"מ בשנת  2019ללא תשומות ציוד 7,000,000
0
הוצאות שכר של עובדים אשר הוצאו לחל"ת
2,500,000
מחזור  03+04/2019אשר דווח למע"מ
700,000
מחזור  03+04/2020אשר דווח למע"מ
ירידה במחזור  , 1,800,000 :ירידה של  72%המזכה את החברה בשיעור פיצוי של .35%

מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות:
1 – ) 0.9 * 7,000,000 ( = 58%≥30%
15,000,000
מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות המקסימלי לפי ההוראות = 30%

סכום המענק :
2,500,000 * 35% * 30% = 262,500
מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה
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רשות המסים בישראל

שיצאו לחל"ת

דוגמה ב – ללא עובדים

15,000,000
מחזור שנתי שדווח ב  2019ללא עסקאות הוניות
תשומות שדווחו למע"מ בשנת  2019ללא תשומות ציוד 12,000,000
0
הוצאות שכר של עובדים אשר הוצאו לחל"ת
2,500,000
מחזור  03+04/2019אשר דווח למע"מ
700,000
מחזור  03+04/2020אשר דווח למע"מ
ירידה במחזור  1,800,000 :ירידה של  72%המזכה את החברה בשיעור פיצוי של .35%
חישוב מקדם השתתפות בהוצאות קבועות:
1 – ) 0.9 * 12,000,000 ( = 28% ≥30%
15,000,000
מקדם השתתפות בהוצאות קבועות יהיה לפי החישוב28% -

סכום המענק :
2,500,000 * 35% * 28% = 245,000
דוגמה ג  -כולל עובדים שיצאו לחל"ת
מחזור שנתי שדווח ב  2019ללא עסקאות הוניות
תשומות שדווחו למע"מ בשנת  2019ללא תשומות ציוד
הוצאות שכר של עובדים אשר הוצאו לחל"ת
מחזור  03+04/2019אשר דווח למע"מ

15,000,000
11,600,000
 224,000לפי החישוב המפורט מטה
2,500,000

מחזור  03+04/2020אשר דווח למע"מ

700,000

חישוב הוצאות שכר נחסכות:
עובד א'
שכר חודשי ממוצע לעובד
תקופת חל"ת מ  16/03/2020עד 30/04/2020
חישוב להוצאות שכר נחסכות לעובד א':

8,000
 46ימים

 6= 92,000תקופות * 8,000 * 1.25 * 46/30
( 6תקופות – מאחר ותקופת המענק היא חודשיים ,יש להכפילה ב 6 -בכדי לבצע התאמה של
הוצאות השכר לשנה)

מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה
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מדינת ישראל  /האוצר
רשות המסים בישראל

עובד ב'
11,000
 48ימים

שכר חודשי ממוצע לעובד
תקופת חל"ת מ  02/03/2019עד 18/04/2020
חישוב להוצאות שכר נחסכות לעובד ב':

 6 = 132,000תקופות * 11,000 * 1.25 * 48/30
224,000

סה"כ הוצאות שכר נחסכות לשני העובדים -
חישוב מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות :
1 – ) 0.9 *224,000+11,600,000 ( = 28.91%
15,000,000
15,000,000
ירידה במחזור  1,800,000 :ירידה של  72%מזכה את החברה בשיעור פגיעה מוכר בסך .35%

סכום המענק:
2,500,000 * 28.91% * 35% = 252,933
טבלת עזר לצורך חישוב הוצאות שכר נחסכות בדוגמה ג' :
תחילת
חל"ת

יום אחרון
בחל"ת

ת.ז.

שכר ברוטו
ממוצע

1

8,000

30/04/2020 16/03/2019

2

11,000

18/04/2020 02/03/2019

מס'
ימים

יחס

סכום השכר
הקובע

הוצאות שכר
נחסכות

46

1.53

15,333

92,000

48

1.60

22,000

132,000

סה"כ

224,000

יחס = /30מספר ימים בחל"ת
סכום השכר הקובע = יחס * שכר ברוטו ממוצע
הוצאות שכר נחסכות =  * 6סכום השכר הקובע

בברכה ,רשות המסים בישראל
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