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הנדון :מענקי קורונה לעמותות או מלכ"רים
ל כל ל קוחותינו וידידינו שלום,
בהחלטת הממשלה מיום  24באפריל  , 2020בדבר סיוע לעסקים נכללו גם עמותות ומלכ"רים.
ה שבוע אמור משרד ה א וצר לפתוח באתר רשות המיסים את האפשרות לתבוע את המענק.
משרדנו עומד לרשותכם לסיוע ועזרה הנדרשת למימוש המענקים.
הנהלים ואופן הפיצוי של עמותות לא פורט בהחלטה ועל כן ייתכן עיכוב בפיצוי זה.

.1

עיקרי תנאים לקבלת מענק בידי עמותה או מלכ"ר
•
•
•
•

ה ו גש למס הכנסה דוח ל שנת  2018ולגבי ע מותה או מלכ"ר שהחל ו פעילותם לאחר
 1.3.2019דוח לשנת . 2019
לפחות שליש מההכנסה בשנת המס  , 2018כפי שדווחה למס הכנסה ,לא הייתה מתמיכה
מהקצבה או מתרומה .
ע י קר ה הכנסה בשנת המס  , 2018שלא מתמיכות או תרומות ,הייתה ממכירת שירותים
או מוצרים באופן שוטף ו במהלך ר ו ב חודשי השנה.
ירידה של  25%ויותר מהכנסה ממכירת שירותים או מוצרים בחודשים מרס  -אפריל 2020
ביחס למחזור המקביל בשנת ( . 2019חישוב יחסי למי שהחל את פעילותו אחרי .) 1.3.2019

בקשה לקבלת המענק ניתן להגיש החל מיום  12.5.2020ועד ליום . 10.8.2020
ייתכנו קשיים ב קבלת המ ע נק ,עקב העובדה שעל פי חוק ,עמותות אינן מדווחות על
הכנסותיהן למע"מ כל חודש או חודשיים ,כפי שמדווחים העוסקים.
 . 1.1הכנסות עמותה או מלכ"ר ממכירת שירותים ומוצרים ב  2019היא עד  300,000ש"ח
הכנסה חודשי ת ממוצע ת בשנת 2019
 מענק בגובה  700ש"ח.1,500-8,333
 מענק בגובה  1,875ש"ח.8,333-16,667
 מענק בגובה  3,025ש"ח.16,667-25,000
 . 1.2הכנסות עמותה או מלכ"ר ממכירת שירותים ומוצרים ב  2019 -מעל  300,000ש"ח – ועד
 1,500,000ש"ח
שיעור ירידת
ההכנסה ()1
25%-40%
40%-60%
60%-80%
80%-100%

שיעור המענק
מההכנסות ()2
3%
6%
10.5%
15%

()1

ש י עו ר ה יריד ה בהכנסות (מחושב מרץ אפריל  2020ביחס למרץ אפריל .) 2019

()2

שיעור המענק מה הכנסות יוכפל ב הכנסות מרץ אפריל . 2019

מוזמנים לפנות למשרדנו לצורך חישוב פרטני של זכאותכם.

 . 1.3הכנסות עמותה או מלכ"ר ממכירת שירותים ומוצרים ב  2019 -מעל  1,500,001ש"ח -
ועד  20,000,000ש"ח .
שיעור ירידת
ההכנסה

חישוב המענק

25%-40%

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

40%-60%

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

60%-80%

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

80%-100%

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

סכום המענק לא יעלה על  400,000ש"ח.
 . 1.4נתונים נדרשים לצורך חישוב הזכאות :
-

סה"כ הכנסות שדווחו למס הכנסה בשנת . 201 8

-

סה"כ הכנסות מתמיכות או מתרומות שדווחו בשנת . 2018

-

הכנסות ממכירת שירותי ומוצרים בחודשים מרץ  -אפריל ( 2019יש לרכז לפי
הקבלו ת שהופקו) .

-

הכנסות ממכירת שירותים ומוצרים חודשים מרץ  -אפריל . 2020

-

סך כל ההוצאות הקשורות למכירת מוצרים ושירותים (ללא שכר) בשנת . 2018

-

שכר שנחסך בגין עובדים שיצאו לחל"ת או פוטרו בחודשים מרץ  -אפריל . 2020

שכר שנחסך = ממוצע שכר ברוטו ,שדווח לביטוח לאומי בשלושת החו דשים האחרונים,
כשהוא מוכפל בתקופת החל"ת.
מומלץ לפנות למשרדנו לצורך חישוב סכום הזכאות לכל עמותה .
להלן הנוסחה לחישוב מקדם ההוצאות הקבועות כשמחזור  2019בין  1.5-20מיליון ש"ח:
מקדם
הוצאות
קבועות

=

הוצאות שכר של עובדים בחל"ת
הכנסות משירותים ב2018

הוצאות 2018
+
הכנסות 2018

1-

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

בתקווה לחזרה לשגרה בבריאות ובמהרה .

בכבוד רב,
חיה דגן  ,רו"ח
רוזנבלום  -הולצמן ושות'
רואי חשבון
-2-

