
 
 

 

 2020, אפרילב 19

 / רש 722034
 

 ,מכובדנו שלום וברכה
 

 (Novel Coronavirus 2019-nCoV) 2019נגיף הקורונה החדש  הנדון:

 

(, להלן עדכוני רגולציה, NCOV 2019בעניין נגיף הקורונה החדש ) 8.4.2020מיום לחוזר בהמשך 
 :מו בימים אלוסרופנוספות ש תקנות, והנחיות

 קורונההנגיף  -תקנות שעת חירום הגבלת פעילות  .א

פורסמו תקנות לשעת חרום המגבילות את הפעילות על מנת לצמצם את  21.3.2020ביום 

, 3.4.2020, 30.3.2020, 25.3.2020התפשטות נגיף הקורנה. תקנות אלו עודכנו בימים 

 בהדרגה הוחרפו ההגבלות.  14.4.2020 -ו 6.4.2020

תקנות התוקפן של  הארכתעל טה החלרסמה פהממשלה  14.4.2020 מיום קוןתאם לתיהב

נזכיר  .06:00בשעה  19.4.2020עד ליום ראשון, מספר העובדים במקום עבודה  המגבילות את

ממצבת  15%עובדים או  10-זמנית יותר מ-כי על פי התקנות, במקום עבודה לא ישהו בו

עלות את מספר העובדים אף האמור, רשאי מעסיק להל ע לפי הגבוה מביניהם. העובדים,

ממצבת העובדים כל עוד ההעלאה  30%רבי המותר לשהייה בו זמנית עד לשיעור של יהמ

חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה, והמעסיק דיווח על כך למנכ"ל משרד הכלכלה 

  והתעשייה )מתייחס למקום עבודה לא חיוני(.

טפת, שאינם עוסקים בליבת העבודה של ע לנוכחות של עובדי מעוגנבעוד נקבעו מגבלות 

המעסיק, במפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה, וכן מגבלות על קבלת 

 .(3.4.2020)הרחבה בנושא ראה בחוזר מיום  קהל והנחייה על עבודה במשמרות ככל האפשר

 נוספים אישורים רגולטורייםו 3/2020בגין חודש  מועדי דיווח .ב

על דחית מועדי הדיווח  היסים הודיערשות המ ,1/2020 חודש לש בניוזלטר רסמנוכפי שפ

טרם  .פסחהבעקבות חג  (ומע"ממס הכנסה ניכויים  ,הסהכנ סמ מקדמות) 3/2020לחודש 

 י במועדים עקב התפשטות משבר הקורונה.נוספת על שינויהתקבלה הודעה 

 :3/2020בגין חודש והתשלום יווח להלן מועדי הד

 .15.4.2020 דע במקום 23.4.2020 ד ליוםע מקדמות מס הכנסה •

 .16.4.2020עד במקום  23.4.2020 עד ליום ניכויים מס הכנסה •

 .15.4.2020 עד במקום 27.4.2020ליום  עדחודשי למי שלא חייב בדיווח מפורט  "ממע •

 .23.4.2020עד במקום  27.4.2020ליום  עדיווח מפורט חודשי למי שחייב בדמע"מ  •

 .15.4.2020במקום עד ליום  15.5.2020יום ל עדביטוח לאומי לעצמאים  •

 .15.4.2020ם עד קומב 20.4.2020 עד ליום ביטוח לאומי ניכויים •
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  שבונאות, הביקורת והמיסוי.ושא בתחום החאלו ובכל נ בחוזריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilלקטרוני לכתובת אר אוכן ניתן לשלוח דו  6092020-03קשר בטלפון  ורליצ ניתן 

 ץ מקצועי.אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעו  חוזרים

 (משך)ה פיםוסנ אישורים רגולטורייםו 3/2020בגין חודש  מועדי דיווח .ב

 הינו 1-2/2020בגין חודשים דיווח דו חודשי לחייבים בהדיווח והתשלום למע"מ , זכירכםהל

 .27.4.2020 עד ליום

 נוספים: םאקטואליי מועדי דיווחלהלן 

 .31.3.2020ום במק 30.4.2020ום ילעד  הוארכוור תוקף אישורי ניכוי מס במק •

במקום  30.4.2020ליום ד רך עהוא ותהאורכ להסדר בהתאם, 2018מועד הגשת דוחות  •

31.3.2020. 

 :עובדיםקופ"ג של פקדות סוציאליות לה •

, לפרק זמן מוגבל, לפיותיקון תקנות  מקדמיםמשרד האוצר ורשות שוק ההון בימים אלה 

דרשים הגופים המוסדיים דש( את המועד שממנו נחול לדחות בשבועיים )עד סוף כמוצע 

לעקוב  יש להתחיל לגבות ריבית פיגורים בשל איחור בהפקדות המעסיק לקופת הגמל.

  .טרם אושרהכאמור דחיה מאחר ו רסומיםאחר הפ

 שהכנסותיהם נפגעו כתוצאה מהמשבר לבעלי עסקים מענק .ג

ההקלות ו שינויים םלתוקפ נסיכלה יםצפוי 8.4.2020שרד האוצר מיום בהתאם להודעת מ

נגיף פעילותם נפגעה בשל התפרצות שים נוספים אפשרו לעצמאי אשרתנאי הזכאות ב תנוספו

 ים.יימם מסיאתנעמידה בהתאם לב ,מענקאת ה ייהמה השנבפעי קבלל הקורונה

 :הייהפעימה השנ ויחולו לגביצפויות להיכנס לתוקף ה הקלותו םשינוייקר להלן עי

 בעלי שליטה. הכללת שכירים  .1

 בת החודשית הממוצעת. יימההכנסה הח 70%-ל שיעור המענק יוגדל .2

 . ש"ח 10,500סימלי לסכום של הגדלת המענק המק .3

 שנה. ב ש"ח מיליון 1-ת להגדלת תקרת ההכנסה החייב .4

 ביטול הקריטריון של הכנסת משק הבית. .5

לבחירת  ,2019או שנת  2018הממוצעת. תקבע לפי שנת ההכנסה החייבת החודשית  .6

 העצמאי.

 יוני. -תיבדק לפי חודשים מרץ 25% עילות בהיקף שלירידת מחזור הפ .7

 .סופי של ההקלות ישורתין לאנדרש להמ

 .תאחר תבחיי הכנסהמי, ככל וח לאוסה ובדמי ביטהמענק חייב בתשלום מס הכנלהזכירכם, 

ר מיום )הרחבה בנושא ראה חוז .10.6.2020בקשה לקבלת המענק ניתן להגיש עד ליום 

 סעיף ד'( 8.4.2020

 בדמי ארנונה לעסקיםהנחה  .ד

בתשלום הארנונה לעסקים עד  25% בגובה מתן הנחהל ע 7.4.2020ביום  הודיעמשרד הפנים 

 י פטור מתשלום.חודש 3, המשקפת 2020לסוף שנת 

, לתעשייה, למגזר העסקי, בין היתר, למשרדים, שירותים ומסחר מיועדתהנחת הארנונה 

 לבתי מלאכה, לבתי מלון, לחניונים ועוד.

, לפיה יתאפשר להן לדחות לעסקים את תישלח הנחיה לרשויות כי שר הפנים הודיע כן

סדרי תשלום מקלים אשר יעלו הולאפשר  2020תשלומי הארנונה למחצית השנייה של שנת 

 .ועד סוף השנה ליולי 1 –בהדרגה מה 
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 דים, אזרחים ותיקים ומקבלי קצבאותלור יעב ש"ח 500מענק בסך  .ה

שולם עבור ילדים, אזרחים ותיקים ומקבלי קצבאות נכות, הבטחת מ ש"ח 500מענק בסך 

 .ע"י המוסד לביטוח לאומי הכנסה ומזונות

 ילדים

זכאי ה)נים ש 18עבור כל ילד שטרם מלאו לו ש"ח  500ענק בסך מופקד ה 12.4.2020ביום 

 .משולמת קצבת הילדיםחשבון הבנק אליו ל פריל(לקצבת ילדים בחודש א

 ילדים למשפחה: 4שולם לכל היותר עבור מהמענק 

 ש"ח. 500 –ילד אחד  •

 ש"ח. 1,000 –שני ילדים  •

 ש"ח. 1,500 –שלושה ילדים  •

 ש"ח. 2,000 –ארבעה ילדים ומעלה  •

 :הבהרות

 המענק ישולם לו במלואו, ללא הפחתת החוב. -מי שיש לו חוב  -

המענק  זכאים לקצבת ילדים עבור חודש אפרילה )כולל( 15.4.2020ליום  לדו עדונילדים ש -

 במערכת.עבורם ישולם בהמשך, לאחר קליטתם 

 בחודש אפריל זכאים למענק. 18ילדים שימלאו להם  -

 אזרחים ותיקים

וגברים מגיל  62שקלים חדשים ישולם למי שהגיעו לגיל פרישה )נשים מגיל  500מענק בסך 

 חודש מרץ או אפריל לפחות אחת מהקצבאות הבאות: רים עבו( ומקבל67

 צבת אזרח ותיקק •

 .קצבת שאירים )מעל גיל פרישה( •

 .קצבת תלויים בנפגעי עבודה •

לו יקב מהקצבאות הבאות קצבה נוספת שהיא אחתמקבלים ש אזרחים ותיקיםבנוסף, 

 :ש"ח 450בסך  תוספת למענק

 .השלמת הכנסה •

 .סיעוד •

 .שירותים מיוחדים •

 .ש"ח 950בסך רחים אלה יקבלו מענק זומר, אכל

 :הבהרות

שני בני זוג שמקבלים קצבת השלמת הכנסה, סיעוד או שירותים מיוחדים זכאים לתוספת  -

ש"ח ישולם לכל אחד מבני הזוג ביום  500. במקרים אלה המענק בסך ש"ח 450אחת בסך 

לך מהישולם ב)נקבע  , אולם מועד תשלום התוספת לאחד מבני הזוג עדיין לא16.4.2020

 חודש אפריל(.

 500יהיה זכאי למענק אחד בסך  -צבת אזרח ותיק עם תוספת עבור בת/בן זוגמי שמקבל ק -

 .ש"ח )ולא למענק זוגי(
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 (המשך) עבור ילדים, אזרחים ותיקים ומקבלי קצבאות ש"ח 500מענק בסך  .ה

 תמקבלי קצבאות נכו

קצבת נכות כמפורט יל ראו אפ בחודש מרץ ישולם למי שמקבל ש"ח 500המענק בסך  -

  .באתר הביטוח לאומי

 מענק אחד בלבד.ת מקצבאות הנכות, יקבל שימו לב, מי שזכאי ליותר מקצבה אח

כל  באתר השירות האישי של הביטוח הלאומי ניתן לראות את מועד התשלום האישי של

 לאחר שהוא יאושר במערכת. נישום

 מקבלי קצבת הבטחת הכנסה

ם למי שמקבל עבור חודש מרץ או אפריל קצבה להבטחת לישו "חש 500מענק בסך  -

  הכנסה.

 ש"ח. 1,000בני זוג שמקבלים קצבה להבטחת הכנסה יקבלו מענק בסך  -

 מקבלי דמי מזונות

 ישולם למי שמקבל עבור חודש מרץ או אפריל דמי מזונות. ש"ח 500מענק בסך  -

 ם:דגשי

 .עבור כל אדם משולם מענק אחד בלבד •

 .עבורם קצבת ילד נכה, יכולים לקבל את שני המענקים תשמשולמרק ילדים  •

בנוסף עבור עצמו  מי שמקבל קצבת נכות, הבטחת הכנסה או דמי מזונות יכול לקבל מענק •

 .לקבל את המענק עבור ילדיו בהתאם למספר הילדים

 

 .משולם ע"י משרד הבטחון תשלום מענק לנכי צה"ל ונכי פעולות האיבה

 

 !קיץ בריא ברכתב

 

 

 וד רב,בבכ
 
 

 ושות' הולצמן-רוזנבלום
 רואי חשבון
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