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הנדון  :הוראות שעה ,חקיקה ועדכונים רלבנטיים בגין הקורונה

א.

מענק פעימה שלישית – השתתפות בהוצאות קבועות
ביום  28.6.2020התקבלה החלטת הממשלה לפיה נכנסו שינויים  /עדכונים בתנאים הנדרשים
לקבלת מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות ,זאת במטרה להביא בחשבון את ההשפעה
הכלכלית המאוחרת של נגיף הקורונה .עיקר השינויים כדלקמן:
-

קביעת  2מסלולים לחישוב ירידה בשיעור של לפחות  25%מהמחזור עבור עוסקים
המדווחים על בסיס מזומן ,בהשוואה למחזור העסקאות בתקו פה המקבילה אשתקד :
•

"המסלול המיידי" – תקופת הבסיס לחישוב המענק במסלול זה מתייחסת
למחזור העסקאות בחודשים מרס  -אפריל  2020בהשוואה למחזור העסקאות
בתקופה המקבילה אשתקד.

•

"המסלול המאוחר"  -תקופת הבסיס לחישוב המענק במסלול זה מתייחסת
למחזור העסקאות בחודשים מרס  -יוני  2020בהשוואה למחזור העסקאות בתקופה
המקבילה אשתקד.

כן נדרש כי ההפרש בין מחזור עסקאותיו של העוסק בתקופת הבסיס במסלול המיידי,
ככל שישנו ,לא יעלה על  60%ממחזור עסקאותיו במסלול המאוחר.
-

קביעת רף מינימלי כך שסכום המענק לא יפחת מ  3,025 -ש"ח ,עבור עוסקים שמחזורם
בשנת  2019נע בין  300אלפי ש"ח ל  20 -מיליון ש"ח.

-

הכללת ענף היהלומים בקבוצת הזכאים ,בהתאם לעמידה בתנאים שנקבעו לעוסקים
בענף זה .

-

מתן סמכויות למנהל רשות המ י סים להפעיל שיקול דעת להגדיל ו /או להקטין את
מקדם שיעור ההשתתפות בהוצאות הקבועות .
לפרטים נוספים לחץ .

בהתאם להחלטה שאושרה ביום  10.6.2020ה מענק הנ"ל לא ייחשב כחלק מ עסקאותיו של
העוסק הזכאי למענק ויחול עליו פטור ממע"מ .להחלטת הועדה לחץ .

ב.

אורכות להגשת מענק פעימה שלישית ומענק פעימה שניה:
להלן אורכות להגשת בבקשות לקבלת מענקי קורונה (פעימות שניה  -רביעית) :
•

מענק פעימה שניה עד ליום  7.8.2020במקום עד . 12.7.2020

•

מענק פעימה שלישית עד ליום  15.9.2020במקום . 10.8.2020
ולגבי עוסקים ה מדווחים על בסיס מזומן ככל ש הגישו בקשה עד ליום  5.7.2020או עד
ליום פרסום תיקון החלטת הממשלה (  ) 28.6.2020נית נת להם האפשרות לתקן את
בקשתם .ככל שלא הגישו בקשה למענק ביכולתם להגיש בקש ה מיו ם  12.7.2020ועד יום
. 13.10.2020

•

מענק פעימה רביעית  ,המועד הראשון להגשת ה בקשה למענק . 16.7.2020

נדרש להוציא קבל ות בין קבלת מענקי הקורונה.

ג.

הוראת ביצוע  9/2020יישום תקנות שעת חירום ( נגיף הקורונה  -מענק סיוע לעצמאים )
רשות המיסים פרסמה ביום  2.6.2020הוראת ביצוע ל יי שום תקנות שעת חירום  -מענק סיוע
לעצמאים להוראת רשות המיסים לחץ .
במשרדנו צוות ייעודי המגי ש סיוע בנושא הקורונה ,נ שמ ח לסייע לכם גם בנושא זה.

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו חוות דעת או ייעוץ משפטי .

בכבוד רב,
רוזנבלום  -הולצמן ושות'
רואי חשבון
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