 19ב אפריל 2020 ,
 / 722034רש
מכובדנו שלום וברכה ,

הנדון :נגיף הקורונה החדש ) Novel Coronavirus 2019-nCoV ( 2019
בהמשך לחוזר מיום  8.4.2020בעניין נגיף הקורונה החדש (  ,) NCOV 2019להלן עדכוני רגולציה,
תקנות ,והנחיות נוספות ש פ ו ר ס מו בימים אלו :

א.

תקנות שעת חירום הגבלת פעילות  -נגיף ה קורונה
ביום  21.3.2020פורסמו תקנות לשעת חרום המגבילות את הפעילות על מנת לצמצם את
התפשטות נגיף הקורנה .תקנות אלו עודכנו בימים , 3.4.2020 , 30.3.2020 , 25.3.2020
 6.4.2020ו  14.4.2020 -בהדרגה הוחרפו ההגבלות.
ב ה תאם לתי קון מיום  14.4.2020הממשלה פ רסמה החל טה על הארכת תוקפן של ה תקנות
המגבילות את מספר העובדים במקום עבודה עד ליום ראשון 19.4.2020 ,בשעה  . 06:00נזכיר
כי על פי התקנות ,במקום עבודה לא ישהו בו  -זמנית יותר מ  10 -עובדים או  15%ממצבת
העובדים ,לפי הגבוה מביניהם .ע ל אף האמור ,רשאי מעסיק לה עלות את מספר העובדים
המ י רבי המותר לשהייה בו זמנית עד לשיעור של  30%ממצבת העובדים כל עוד ההעלאה
חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה ,והמעסיק דיווח על כך למנכ"ל משרד הכלכלה
והתעשייה (מתייחס למקום עבודה לא חיוני).
עוד נקבעו מגבלות ב נ וג ע לנוכחות של עובדי מע טפת ,שאינם עוסקים בליבת העבודה של
המעסיק ,במפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה ,וכן מגבלות על קבלת
קהל והנחייה על עבודה במשמרות ככל האפשר (הרחבה בנושא ראה בחוזר מיום . ) 3.4.2020

ב.

מועדי דיווח בגין חודש  3/2020ו אישורים רגולטוריים נוספים
כפי שפ רסמנו בניוזלטר ש ל חודש  , 1/2020רשות המ יסים הודיע ה על דחית מועדי הדיווח
לחודש  ( 3/2020מקדמות מ ס הכנ ס ה  ,ניכויים מס הכנסה ומע"מ ) בעקבות חג ה פסח  .טרם
התקבלה הודעה נוספת על שינוי י במועדים עקב התפשטות משבר הקורונה.

להלן מועדי הד יווח והתשלום בגין חודש : 3/2020
•

מקדמות מס הכנסה ע ד ליום  23.4.2020במקום ע ד . 15.4.2020

•

ניכויים מס הכנסה עד ליום  23.4.2020במקום עד . 16.4.2020

•

מע "מ חודשי למי שלא חייב בדיווח מפורט עד ליום  27.4.2020במקום עד . 15.4.2020

•

מע"מ חודשי למי שחייב בד יווח מפורט עד ליום  27.4.2020במקום עד . 23.4.2020

•

ביטוח לאומי לעצמאים עד ל יום  15.5.2020במקום עד ליום . 15.4.2020

•

ביטוח לאומי ניכויים עד ליום  20.4.2020ב מ קו ם עד . 15.4.2020

ב.

מועדי דיווח בגין חודש  3/2020ו אישורים רגולטוריים נ וס פים (ה משך )
ל ה זכירכם  ,הדיווח והתשלום למע"מ לחייבים ב דיווח דו חודשי בגין חודשים  1-2/2020הינו
עד ליום . 27.4.2020

להלן מועדי דיווח אקטואליי ם נוספים:

ג.

•

תוקף אישורי ניכוי מס במק ור הוארכו עד ל י ום  30.4.2020במק ום . 31.3.2020

•

מועד הגשת דוחות  , 2018בהתאם להסדר האורכ ות הוא רך ע ד ליום  30.4.2020במקום
. 31.3.2020

•

ה פקדות סוציאליות ל קופ"ג של עובדים :
בימים אלה משרד האוצר ורשות שוק ההון מקדמים תיקון תקנות לפיו  ,לפרק זמן מוגבל,
מוצע לדחות בשבועיים (עד סוף כ ל חו דש) את המועד שממנו נ דרשים הגופים המוסדיים
להתחיל לגבות ריבית פיגורים בשל איחור בהפקדות המעסיק לקופת הגמל .יש לעקוב
אחר הפ רסומים מאחר ו דחיה כאמור טרם אושרה .

מענק לבעלי עסקים שהכנסותיהם נפגעו כתוצאה מהמשבר
בהתאם להודעת מ שרד האוצר מיום  8.4.2020צפוי ים לה יכ נס לתוקפ ם שינויים ו ההקלות
נוספו ת ב תנאי הזכאות אשר י אפשרו לעצמא ים נוספים ש פעילותם נפגעה בשל התפרצות נגיף
הקורונה ל קבל בפעי מה השנ ייה את ה מענק  ,ב התאם ל עמידה ב תנ א י ם מס יימ ים.

להלן עי קר שינויי ם ו הקלות ה צפויות להיכנס לתוקף ויחולו לגבי הפעימה השנ י י ה :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

הכללת שכירים בעלי שליטה.
שיעור המענק יוגדל ל  70% -מההכנסה הח י י בת החודשית הממוצעת.
הגדלת המענק המק סימלי לסכום של  10,500ש"ח .
הגדלת תקרת ההכנסה החייב ת ל  1 -מיליון ש"ח ב שנה.
ביטול הקריטריון של הכנסת משק הבית.
ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת .תקבע לפי שנת  2018או שנת  , 2019לבחירת
העצמאי.
ירידת מחזור הפ עילות בהיקף של  25%תיבדק לפי חודשים מרץ  -יוני.

נדרש להמ תין לא ישור סופי של ההקלות .
להזכירכם ,המענק חייב בתשלום מס הכנ סה ובדמי ביט וח לאו מי ,ככל הכנסה חיי ב ת אחר ת .
בקשה לקבלת המענק ניתן להגיש עד ליום ( . 10.6.2020הרחבה בנושא ראה חוז ר מיום
 8.4.2020סעיף ד')

ד.

הנחה בדמי ארנונה לעסקים
משרד הפנים הודיע ביום  7.4.2020ע ל מתן הנחה בגובה  25%בתשלום הארנונה לעסקים עד
לסוף שנת  , 2020המשקפת  3חודש י פטור מתשלום.
הנחת הארנונה מיועדת למגזר העסקי ,בין היתר ,למשרדים ,שירותים ומסחר  ,לתעשייה,
לבתי מלאכה ,לבתי מלון ,לחניונים ועוד.
כן הודיע שר הפנים כי לרשויות תישלח הנחיה  ,לפיה יתאפשר להן לדחות לעסקים את
תשלומי הארנונה למחצית השנייה של שנת  2020ולאפשר ה סדרי תשלום מקלים אשר יעלו
בהדרגה מה –  1ליולי ועד סוף השנה .
נשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים בחוזרים אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות ,הביקורת והמיסוי.
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ה.

מענק בסך  500ש"ח עב ור י ל דים ,אזרחים ותיקים ומקבלי קצבאות
מענק בסך  500ש"ח מ שולם עבור ילדים ,אזרחים ותיקים ומקבלי קצבאות נכות ,הבטחת
הכנסה ומזונות ע"י המוסד לביטוח לאומי .
ילדים
ביום  12.4.2020ה ופקד מ ענק בסך  500ש"ח עבור כל ילד שטרם מלאו לו  18ש נים ( ה זכאי
לקצבת ילדים בחודש א פריל) ל חשבון הבנק אליו משולמת קצבת הילדים .
המענק מ שולם לכל היותר עבור  4ילדים למשפחה:
•

ילד אחד –  500ש"ח.

•

שני ילדים –  1,000ש"ח.

•

שלושה ילדים –  1,500ש"ח.

•

ארבעה ילדים ומעלה –  2,000ש"ח.

הבהרות :
-

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

-

ילדים ש נ ו לדו עד ליום ( 15.4.2020כולל) ה זכאים לקצבת ילדים עבור חודש אפריל המענק
עבורם ישולם בהמשך ,לאחר קליטתם במערכת.

-

ילדים שימלאו להם  18בחודש אפריל זכאים למענק.

אזרחים ותיקים
מענק בסך  500שקלים חדשים ישולם למי שהגיעו לגיל פרישה (נשים מגיל  62וגברים מגיל
 ) 67ומקבל ים עבו ר חודש מרץ או אפריל לפחות אחת מהקצבאות הבאות:
•

ק צבת אזרח ותיק

•

קצבת שאירים (מעל גיל פרישה) .

•

קצבת תלויים בנפגעי עבודה .

בנוסף ,אזרחים ותיקים ש מקבלים קצבה נוספת שהיא אחת מהקצבאות הבאות יקב לו
תוספת למענק בסך  450ש"ח :
•

השלמת הכנסה .

•

סיעוד .

•

שירותים מיוחדים .

כל ומר ,א ז רחים אלה יקבלו מענק בסך  950ש"ח .
הבהרות :
-

שני בני זוג שמקבלים קצבת השלמת הכנסה ,סיעוד או שירותים מיוחדים זכאים לתוספת
אחת בסך  450ש"ח  .במקרים אלה המענק בסך  500ש"ח ישולם לכל אחד מבני הזוג ביום
 , 16.4.2020אולם מועד תשלום התוספת לאחד מבני הזוג עדיין לא נקבע ( ישולם ב מה לך
חודש אפריל).

-

מי שמקבל ק צבת אזרח ותיק עם תוספת עבור בת/בן זוג  -יהיה זכאי למענק אחד בסך 500
ש"ח (ולא למענק זוגי) .
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ואין -לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.
חוזרים אלו נועדו למסירת מידע בלבד 3 -

ה.

מענק בסך  500ש"ח עבור ילדים ,אזרחים ותיקים ומקבלי קצבאות ( המשך )
מקבלי קצבאות נכו ת
-

המענק בסך  500ש"ח ישולם למי שמקבל בחודש מרץ או אפ ר יל קצבת נכות כמפורט
באתר הביטוח לאומי .
שימו לב ,מי שזכאי ליותר מקצבה אח ת מקצבאות הנכות ,יקבל מענק אחד בלבד.

באתר השירות האישי של הביטוח הלאומי ניתן לראות את מועד התשלום האישי של כל
נישום לאחר שהוא יאושר במערכת.
מקבלי קצבת הבטחת הכנסה
-

מענק בסך  500ש "ח ישו ל ם למי שמקבל עבור חודש מרץ או אפריל קצבה להבטחת
הכנסה.

-

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

מקבלי דמי מזונות
-

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

דגשי ם:
•

עבור כל אדם משולם מענק אחד בלבד .

•

רק ילדים שמשולמ ת עבורם קצבת ילד נכה ,יכולים לקבל את שני המענקים .

•

מי שמקבל קצבת נכות ,הבטחת הכנסה או דמי מזונות יכול לקבל מענק עבור עצמו בנוסף
לקבל את המענק עבור ילדיו בהתאם למספר הילדים .

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

ב ברכת קיץ בריא !

בכ ב וד רב,
רוזנבלום  -הולצמן ושות'
רואי חשבון
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