
 
 

 

 

 2020, במאי 3

 חד/   723791

 שלום,וידידינו קוחותינו כל לל

השבוע אמור משרד האוצר לפתוח באתר רשות המיסים את האפשרות לתבוע מענקים לעצמאיים 

ח האפשרות לתבוע מענק במאי תפת 12-בשבוע הבא ב)פעימה שניה( ולשכירים בעלי שליטה, 

 לעוסקים )חברות, שותפויות ויחידים( )פעימה שלישית(. 

 להלן ריכוז מידע על תנאי הזכאות וסכומים לתביעות אלה.

 המרוכז על ידי רו"ח חיה דגן. במשרדנו הוקם צוות ייעודי לסיוע בקבלת המענקים, 

 נשמח לעמוד לשירותכם גם בנושא זה. 

 קופת הקורונהמענקים לבעלי עסקים בת

 מאיזה / עד איזה סכום  .1

 עוסקים )חברות, שותפויות, עצמאיים( שכיר בעל שליטה עצמאי

ש"ח  6,000מענק פעימה ראשונה עד 

 (2019 אפריל-)מרס
- - 

 ש"ח 10,500מענק פעימה שניה עד 

 (2019 יוני-)מרס

 10,500מענק פעימה שניה עד 

 (2019 יוני-ש"ח )מרס
- 

כמו אות קבועות מענק השתתפות בהוצ

 לכלל העוסקים
 

מענק השתתפות בהוצאות קבועות 

שלישית( עד שנייה ומעסק )פעימה 

 .ש"ח 400,000

 

 עיקרי תנאים למענק פעימה שניה )עצמאיים ובעלי שליטה( .2

 אייםמעצ .2.1

 .2019שנים לפחות בשנת  20העוסק בן  •

 .31.3.2020עד  1.10.2019-פעילות עסקית לפחות מ •

ביחס למחזור המקביל  2020יוני -תר מהמחזור בחודשים מרסויו 25%ירידה של  •

 .2019בשנת 

דוח לשנת  1.3.2019ולגבי עסק שהחל לאחר  2018הגשת דוחות למע"מ ודוח לשנת  •

2019. 

 ש"ח. 714הכנסה חייבת ממוצעת חודשית מעל  •

 מיליון ש"ח. 1לא עלתה על  2018סה"כ ההכנסה החייבת של העצמאי בשנת  •
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 בעלי מניות( 5שליטה )חברות עד  שכירים בעלי .2.2

ועד  1.10.2019-השכיר מוגדר כשכיר בעל שליטה בדיווח לביטוח לאומי לפחות מ •

 ליום הגשת הבקשה.

ועד הגשת  1.10.2019השכיר אינו זכאי לדמי אבטלה בגין הכנסותיו בתקופה  •

 התביעה.

 .2019שנים לפחות בשנת  20בעל השליטה בן  •

 . 31.3.2020עד  1.10.2019-החברה פעילה לפחות מ •

ביחס למחזור המקביל  2020יוני -ויותר מהמחזור בחודשים מרס 25%ירידה של  •

 .2019בשנת 

דוח לשנת  1.3.2019ולגבי עסק שהחל לאחר  2018הגשת דוחות למע"מ ודוח לשנת  •

2019. 

 ש"ח לחודש.  714משכורת בעל השליטה מעל  •

 1רה לא עלתה על החב ווחיסך ההכנסה החייבת של בעל השליטה וחלקו בר •

 .2018מיליון ש"ח  בשנת 

המענק יחשב כהכנסה לעניין מס הכנסה, אך לא יחויב בביטוח לאומי ולא יחויב 

 במע"מ.

  שבוע זהיום ממועד אישור המענק דהיינו, מ 70בקשה לקבלת המענק ניתן להגיש תוך 

 . 12.7.2020ועד ליום 

יבוצע ויוצג באזור האישי.  ישובוהח ככל הנראה, הגשת התביעה, בדיקת הזכאות

 . של הנישום בנקחשבון ההמענק ישולם ישירות ל

ימים ממועד הגשת התביעה יקבע המנהל את הזכאות למענק. )בפועל מבוצע  5תוך 

 ימים ממועד האישור יועבר המענק לנישום. 5מיידי באתר( ותוך 

)בדיקה ים( צמאיחברות, שותפויות, ע-התנאים למענק פעימה שלישית )עוסקים .3
 (2020אפריל -מרס

 .31.3.2020עד  1.10.2019-פעילות עסקית לפחות מ •

ביחס למחזור המקביל  2020אפריל -ויותר מהמחזור בחודשים מרס 25%ירידה של  •

 (.1.3.2019. )חישוב יחסי למי שהחל את פעילותו העסקית אחרי 2019בשנת 

דוח לשנת  1.3.2019ולגבי עסק שהחל לאחר  2018הגשת דוחות למע"מ ודוח לשנת  •

2019. 

)ואף אם  10.8.2020ועד ליום  12.5.2020בקשה לקבלת המענק ניתן להגיש החל מיום 

 הוגשה בקשה בפעימה ראשונה יש להגיש בנפרד(.
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חברות, שותפויות, עצמאיים( )בדיקה -התנאים למענק פעימה שלישית )עוסקים . 3
 )המשך( (2020אפריל -מרס

 ש"ח )עצמאיים, חברה, שותפות(  300,000לבעלי מחזור עד  .3.1

 2019מחזור חודשי ממוצע בשנת 

 ש"ח. 700מענק בגובה  - 1,500-8,333

 ש"ח. 1,875מענק בגובה  - 8,333-16,667

 ש"ח. 3,025ק בגובה מענ - 16,667-25,000

ש"ח )עצמאיים, חברה,  1,500,000ועד  –ש"ח  300,000לבעלי מחזור שנתי מעל  .3.2

 שותפות(

שיעור ירידת 
 (1) המחזור

שיעור המענק 
 (2) מהמחזור

40%-25% 3% 

60%-40% 6% 

80%-60% 10.5% 

100%-80% 15% 

 (.2019ביחס למרץ אפריל  2020שיעור ירידת המחזור )מחושב מרץ אפריל  (1)

 .2019שיעור המענק מהמחזור יוכפל במחזור מרץ אפריל  (2)

 

 מוזמנים לפנות למשרדנו לצורך חישוב פרטני של זכאותכם.

 

ש"ח )עצמאיים, חברה,  20,000,000 ועד –ש"ח  1,500,001לבעלי מחזור שנתי מעל 3 .3.3

 שותפות( 

שיעור ירידת 
 שוב המענקיח המחזור

40%-25% 10% x 2019אפריל -מחזור מרס x מקדם הוצאות קבועות 

60%-40% 20% x 2019אפריל -מחזור מרס x מקדם הוצאות קבועות 

80%-60% 35% x 2019אפריל -מחזור מרס x מקדם הוצאות קבועות 

100%-80% 50% x 2019אפריל -מחזור מרס x מקדם הוצאות קבועות 

 

 ש"ח. 400,000עלה על יסכום המענק לא 

 

 נתונים נדרשים לצורך חישוב הזכאות: .3.4

 .2019מחזור עסקאות )ללא רווחי הון( שדווחו בשנת  -

 .2019אפריל -מחזור עסקאות שדווחו בחודשים מרץ -

  .2020אפריל -מחזור עסקאות שידווחו בגין חודשים מרץ -

 וע(.ב)ללא תשומות בגין רכוש ק 2019שנדרשו בדוחות מע"מ בשנת תשומות  -

 .2020אפריל -שכר שנחסך בגין עובדים שיצאו לחל"ת או פוטרו בחודשים מרץ -
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חברות, שותפויות, עצמאיים( )בדיקה -התנאים למענק פעימה שלישית )עוסקים . 3
 )המשך( (2020אפריל -מרס

 )המשך( נתונים נדרשים לצורך חישוב הזכאות: . 3.4

שכר שנחסך = ממוצע שכר ברוטו, שדווח לביטוח לאומי בשלושת החודשים האחרונים, 

 כשהוא מוכפל בתקופת החל"ת.

 

 מומלץ לפנות למשרדנו לצורך חישוב סכום הזכאות לכל עוסק.

 

 מיליון ש"ח  20-1.5 בין 2019ר מחזוכשנוסחה לחישוב מקדם ההוצאות הקבועות הלהלן 

 
 מקדם 

 הוצאות 
 קבועות

= 
 הוצאות שכר של עובדים בחל"ת

 2019עסקאות 
+ 

 x 0.9 2019 תשומות

 2019עסקאות 
- 1 

 

מקדם הוצאות קבועות הוא למעשה תחשיב של העלויות הקבועות שלא ניתן לחסוך גם 

 ת פוחתת או מופסקת.לושהפעי

 

 .ובמהרה בבריאות בתקווה לחזרה לשגרה

 

 בכבוד רב,
 
 
 , רו"חחיה דגן

 הולצמן ושות'-רוזנבלום
ן  רואי חשבו

 
 


