 28אפריל2020 ,
 / 723398אה
ל כל ל קוחותינו וידיד י נו שלום,
להלן מידע ראשוני המרכז את תנאי הזכאות לקבלת מענקים לעצמאיים ובעלי שליטה בחברות וכן
סכומי המענק.
שימו לב כי נקבעו  3פעימות לסיוע  ,כאשר הפעי מה הראשונה היתה לעצמאיים בל ב ד והוגבלה ל -
 6,000ש"ח וכי האופציה למענקים במסגרת פעימה שניה ושליש י ת טרם נפתחה ומיועדת להיפתח
באתר רשות המיסים בתחילת מאי.
במשרדנו הוקם צוות ייעודי לסיוע בקבלת המענקים ,המרוכז על ידי רו"ח חיה דגן ונשמח לעמוד
לשרותכם גם בנושא זה.
מענקים לבעלי עסקים בתקו פ ת הקורונה

 . 1מאיזה  /עד איזה סכום
עצמאי
מענק פעימה ראשונה עד  6,000ש"ח
(מרס-אפריל )2019

שכיר בעל שליטה
-

חברה בע"מ (כולל שותפות)
-

מענק פעימה שניה עד  10,500ש"ח

מענק פעימה שניה עד  10,500ש"ח

(מרס-יוני )2019

(מרס-יוני )2019

מענק השתתפות בהוצאות קבועות

מענק השתתפות בהוצאות קבועות

מענק השתתפות בהוצאות קבועות

מעסק (פעימה שלישית) עד 400,000

מעסק (פעימה שלישית) עד 400,000

מעסק (פעימה שנייה ושלישית) עד

ש"ח או  30%מהמחזור הנמוך (מרס-

ש"ח או  30%מהמחזור הנמוך (מרס-

 400,000ש"ח או  30%מהמחזור

אפריל )2019

אפריל )2019

הנמוך (מרס-אפריל )2019

-

 . 2עיקר י ה תנאי ם למענק פעימה ראשונה (עד  6, 0 00ש"ח לעצמאיים)
-

הע וס ק בן  20שנים לפחות בשנת . 2019

-

רישום באתר רשות המיסים  -באזור האישי .

-

פעילות עסקי ת לפחות מ  1.9.2019 -עד . 29.2.2020

-

י רידה של  25%ויותר מהמחז ור בחודשים מרס  -אפריל  2020ביחס ל מ ח זור מקביל ב שנת
. 2019

-

הגשת דו חות ל מע"מ ודוח לשנת  2018ו לגבי עסק ש ה חל לאחר  1.3.2019דוח לשנת
. 2019

-

הכנ סה חייבת חודשית ממוצעת בשנת  2018עלתה על  2,000ש"ח לחודש.

-

סך ההכנסה החייבת של העצמאי בשנת  2018לא עלתה על  240,000ש"ח.

-

סך ההכנסה החייבת עם הכנסת בן  /בת ז וג בשנת  2018לא עלתה על  340,000ש"ח.

.2

עיקרי התנאים למענק פעימה ראשונה (עד  6,000ש"ח לעצמאיים) (המשך)
(למי שמחז ורם עד  300,000ש"ח בשנת במס גרת פעימה שנייה ו שלישית תהי ה תו ספת
בסכום קבוע נמוך) .
בקשה לקבלת המענק ניתן להגיש עד ליום . 10.6.2020

.3

עיקרי תנאים למענק פעימה שניה (עצמאיים ובעלי שליטה)
 . 3.1עצ מ איים
•

העוסק בן  20שנים לפחות בשנת . 2019

•

פעילות עסקי ת לפחות מ  1.10.2019 -עד . 31.3.2020

•

ירידה של  25%וי ותר מ המ חזור ב חודשים מרס  -יוני  2020ב יחס למחזור המקב י ל
ב שנת . 2019

•

הגש ת ד וחות ל מע"מ ודוח לשנת  2018ו לגבי עסק ש ה חל לאחר  1.3.2019דוח לשנת
. 2019

•

ה כנסה חייבת ממוצעת חודשית מעל  714ש"ח.

•

סה"כ ההכנסה החייבת של העצמאי ב שנת  2018לא עלתה על  1מ י ליון ש"ח.

 . 3.2שכירים בעלי שלי טה (חברות עד  5בעלי מניות)
•

בעל השליטה בן  20שנים לפחות בשנת . 2019

•

ה ח ב רה פ עילה לפחות מ  1.10.2019 -עד . 31.3.2020

•

ירידה של  25%וי ותר מ המ חזור ב חודשים מרס  -יוני  2020ביחס למחזור המקב י ל
ב שנת . 2019

•

הגשת דוחות ל מע"מ ודוח לשנת  2018ו לגבי עסק ש ה חל לאחר  1.3.2019דוח לשנת
. 2019

•

משכורת בעל השליטה מעל  714ש"ח לחודש.

•

סך ההכנס ה של בעל השליטה וחלקו ברווחי החברה לא על ת ה על  1מיליון ש"ח
בשנת . 2018

המענק יחשב כהכנסה לעניין מס הכנסה ,אך לא יחויב בביטוח לאומי ולא יחויב
במע"מ.
בקשה לקבלת המענק ניתן להגיש תוך  70יום ממועד אישור המענק דהיי נ ו ,מיום
 3.5.2020ועד ליום . 12.7.2020
ככל הנראה ,הגשת התביעה ,בדיקת הזכאות והחישוב יב ו צע ויוצג באזור האישי.
המענק ישו לם ישירות ל חשבון ה בנק של הנישום .
תוך  5ימים ממועד הגשת התביעה יקבע המנהל את הזכאות למענק( .בפועל מבוצע
מיידי באתר) ותוך  5ימים ממועד האישו ר יועבר המענק לנ ישום.
-2-

.4

התנאים למענק פעימה שלישית (בדיקה מרס  -אפריל ) 2020
•

פעילות עסקי ת לפחות מ  1.10.2019 -עד . 31.3.2020

•

ירידה של  25%וי ותר מ המ חזור ב חודשים מרס  -אפריל  2020ביחס למחזור
המקב י ל ב שנת . 2019

•

הגשת דוחות ל מע"מ ודוח לשנת  2018ו לגבי עסק ש ה חל לאח ר  1.3.2019דוח לשנת
. 2019

ב קשה לקבלת המענק ניתן להגיש החל מיום  12.5.2020ועד ליום ( 10.8.2020ואף אם
הוגשה בקשה בפעימה ראשונה יש להגיש בנפרד) .
 . 4.1לבעלי מחזור עד  300,000ש"ח (לעצ מ איים  ,חברה ,שותפות)
מחזור חודשי ממוצע בשנת 2019
1,500-8,333

-

מענק בגובה  700ש"ח.

8,333-16,667

-

מענק בגובה  1,175ש" ח.

16,667-25,000

-

מענק בגובה  3,025ש"ח.

 . 4.2לבעלי מחזור שנתי מעל  300 , 000ש"ח  -שלא יעלה על מחזו ר שנתי של 20,000,000
ש"ח (עצמאי ים ,חברה  ,שותפות)

שיעור ירידת
המחזור

שיעור המענק
מהמחזור

גובה המענק
עבור עסק עם
מחזור של
מיליון בש"ח

25%-40%

3%

5,000

40%-60%

6%

10,000

60%-80%

10.5%

17,500

80%-100%

15%

25,000

קיים מודל לחישוב גובה המענק.
גובה המענק לא יעלה על  400,000ש "ח.
 . 4.3מודל פעימ ה שלי שית (ירידה במחזור חודשים מרס  -אפריל ) 2020
שיעור ירידת
המחזור

חישוב המענק

25%-40%

 x 10מחזור מרס-אפריל  x 2019מקדם הוצאות קבועות

40%-60%

 x 20מחזור מרס-אפריל  x 2019מקדם הוצאות קבועות

60%-80%

 x 35מחזור מרס-אפריל  x 2019מקדם הוצאות קבועות

80%-100%

 x 50מחזור מרס-אפריל  x 2019מקדם הוצאות קבועות

מקדם ההוצאות הקבועות כשמחזור מרס  -אפריל ב י ן  300-1,500אלפ י ש"ח . 0.3 -
-3-

.4

התנאים למענק פעימה של ישית (בדיקה מרס  -אפריל ( ) 2020המשך)
 . 4.2לבעלי מחזור שנתי מעל  300 , 000ש"ח  -שלא יעלה על מחזו ר שנתי של 20,000,000
ש"ח ( עצמאי ים  ,ח ב ר ה  ,שותפות) (המשך)
להלן נוסחה לחישוב מקדם ההוצאות הקבועות כש מחזו ר מרס  -אפריל בין  1.5 - 2 0מיליון ש"ח
מקדם
הוצאות
קבועות

=

הוצאות שכר של עובדים בחל"ת
עסקאות 2019

תשומות שוטפות 2019
+
עסקאות 2019

0.9 x

1-

מקדם הוצאות קבועות הוא למעשה תחשיב של העלויות הקבועות שלא ניתן לחסוך גם
שהפעילות פוחתת או מופסקת.

ח ג עצמאות שמח ובתקווה לחזרה בבריאות לשגרה.

בכבוד רב,

אורי הולצמן ,רו"ח
רוזנבלום  -הולצמן ושות'
רואי חשבון
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