 11אוגוסט2020 ,
 / 739344רש
ל כל ל קוחותינו וידידינו שלום,
להלן ריכוז מידע לגבי תנאי הזכאות למענקים לבעלי עסקים בתקופת הקורונה.
במשרדנו צוות ייעודי המסייע בקבלת המענקים ,המרוכז על ידי רו"ח חיה דגן.
נשמח לעמוד לשירותכם אף בנו שא זה.
מענקים לבעלי עסקים בתקופת הקורונה

.1

מאיזה  /עד איזה סכום
עצמאי
מענק פעימה ראשונה עד  6,000ש"ח
(מרס-אפריל )2019
מענק פעימה שניה עד  10,500ש"ח
(מרס-יוני )2019
מענק פעימה שלישית  -השתתפות
בהוצאות קבועות כמו לכלל העוסקים,
בסכום שלא יפחת מ 3,025 -ש"ח.

.2

עוסקים (חברות ,שותפויות ,עצמאיים)

שכיר בעל שליטה
-

-

מענק פעימה שניה עד 10,500
ש"ח (מרס-יוני )2019

-

-

מענק פעימה רביעית לעידוד התעסוקה
כמו לכלל העוסקים

-

רשת בטחון  -מענקים בגובה 70%
מההכנסה החייבת ועד ל 15,000-ש״ח
יתקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני
.2021

-

מענק פעימה שלישית  -השתתפות בהוצאות
קבועות מעסק (פעימה שנייה ושלישית) עד
 400,000ש"ח.
מענק פעימה רביעית לעידוד התעסוקה סכום
המענק המקסימלי בגין  4חודשים 7,500
ש"ח.
רשת בטחון – מענקים בשיעור של עד 15%
מהמחזור השנתי יתקבלו אחת לחודשיים עד
לחודש יוני  2021מענק.

עיקרי תנאים למענק פעימה שניה (עצמאיים ובעלי שליטה)
 . 2.1עצמאיים


העוסק נולד בשנת  1999או לפני כן.



פעילות עסקית לכל הפחות מ  1.10.2019 -עד . 31.3.2020



ירידה בשיעור העולה על  25%מממחזור העסקאות בחודשים מרס  -יוני 2020
ביחס למחזור המקביל בשנת . 2019



הגשת דוחות למע"מ ודוח שנתי לשנת  2018ולגבי עסק שהחל לאחר  1.3.2019דוח
לשנת . 2019



הכנסה חייבת חודשית ממוצעת מעל  714ש"ח.



סה"כ ההכנסה החייבת של העצמאי בשנת  2018לא עלתה על  1מיליון ש"ח.

 . 2.2שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים (חברה עד  5בעלי מניות)


השכיר נולד בשנת  1999או לפני כן.



החברה פעילה לפחות מ  1.10.2019 -עד . 31.3.2020



השכיר מוגדר כשכיר בעל שליטה בדיווח לביטוח לאומי לפחות מ  1.10.2019 -ועד
ליום הגשת הבקשה.



השכיר אינו זכאי לדמי אבטלה בגין הכנסותיו בתקופה  1.10.2019ועד הגשת
התביעה.



ירידה בשיעור העולה על  25%מהמחזור בחודשים מר ס  -יוני  2020ביחס למחזור
המקביל בשנת . 2019



הגשת דוחות למע"מ ודוח שנתי לשנת  2018ולגבי עסק שהחל לאחר  1.3.2019דוח
לשנת ( 2019חברת המעטים והשכיר בעל השליטה)



הכנסת העבודה החודשית הממוצעת של השכיר בעל השליטה מעל  714ש"ח.



סכום הכנסתו החייבת של השכיר בעל השליטה וחלקו היחסי ברווחי החברה לא
עלה 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 עד ליום . 17.8.2020

.3

התנאים למענק פעימה שלישית (עוסקים  -חברות ,שותפויות ,עצמאיים)


פעילות עסק ית לפחות מ  1.10.2019 -עד . 31.3.2020



ירידה בשיעור העולה על  25%מהמחזור בחודשים מרס  -אפריל  2020ועבור עוסקים
המדווחים על בסיס מזומן מחזור חודשים מרס  -יוני  2020ביחס למחזור המקביל בשנת
( 2019חישוב יחסי למי שהחל את פעילותו העסקית אחרי .) 1.3.2019



הגשת דוחות למע"מ ודוח שנתי לשנת  2018ולגבי עסק שהחל לאחר  1.3.2019דוח לשנת
. 2019

המענק הנ"ל לא ייחשב כחלק מעסקאותיו של העוסק ויחול עליו פטור ממע"מ .
בקשה לקבלת המענק ניתן להגיש עד ליום . 15.9.2020
לגבי עוסקים המדווחים על בסיס מזומן  ,ככל שהגישו בקשה טרם פרסום תיקון החלטת
הממ שלה (  ) 28.6.2020או עד ליום  , 14.8.2020ניתנת האפשרות לתקן את בקשתם ו לבחור
במסלול המיטבי עבורם .ככל שלא הגישו בקשה למענק ביכולתם להגיש בקשה מיום
 19.7.2020ועד יום . 1.11.2020
החל מיום  , 14.8.2020יהיו ה עוסקים רשאים לבחור את מסלול הזכאות למענק העדיף עבורם
( מבי ן השניים ) ללא אפשרות לשנות את הבחירה .

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו חוות דעת או ייעוץ משפטי
-2-

.3

התנאים למענק פעימה שלישית (עוסקים  -חברות ,שותפויות ,עצמאיים) (המשך)
 . 3.1לבעלי מחזור עד  300,000ש"ח (חברה ,שותפות ,עצמאי)
מחזור ח ודשי ממוצע ב ש"ח ב שנת 2019
1,500-8,333

 -מענק בגובה  700ש"ח.

8,334-16,667

 -מענק בגובה  1,875ש"ח.

16,668-25,000

 -מענק בגובה  3,025ש"ח.

 . 3.2לבעלי מחזור שנתי מעל  300,000ש"ח – ועד  1,500,000ש"ח (חברה ,שותפות ,עצמאי)
שיעור ירידת המחזור
() 1
מעל 40%- 25%
מעל 60% - 40%
מעל 80% - 60%
מעל 80%
()1

שיעור המענק מהמחזור
 x 3%מחזור מרס-אפריל 2019
 x 6%מחזור מרס-אפריל 2019
 x 10.5%מחזור מרס-אפריל 2019
 x 15%מחזור מרס-אפריל 2019

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

מוזמנים לפנות למשרדנו לצורך חישו ב פרטני של זכאותכם.
 3 . 3.3לבעלי מחזור שנתי מעל  0 1,500,00ש"ח – ועד  20,000,000ש"ח (חברה ,שותפות ,
עצמאי )
שיעור ירידת
המחזור
מעל 40%- 25%
מעל 60% - 40%
מעל 80% - 60%
מעל 80%

חישוב המענק
 x 10%מחזור מרס-אפריל  x 2019מקדם הוצאות קבועות
 x 20%מחזור מרס-אפריל  x 2019מקדם הוצאות קבועות
 x 35%מחזור מרס-אפריל  x 2019מקדם הוצאות קבועות
 x 50%מחזור מרס-אפריל  x 2019מקדם הוצאות קבועות

סכום המענק לא יעלה על  400,000ש"ח.
 . 3.4נתונים נדרשים לצורכי חישוב הזכאות
-

מחזור עסקאות (ללא רו וחי הון) שדווחו בשנת . 2019

-

מחזור עסקאות שדווחו בחודשים מרץ  -אפריל . 2019

-

מחזור עסקאות שידווחו בגין חודשים מרץ  -אפריל . 2020

-

תשומות שנדרשו בדוחות מע"מ בשנת ( 2019ללא תשומות בגין רכוש קבוע).

-

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

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו חוות דעת או ייעוץ משפטי
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.3

התנאים למענק פעימה שלישית (עוסקים  -חברות ,שותפויות ,עצמאיים) (המשך)
 . 3.4נתונים נדרשים לצורכי חישוב הזכאות (המשך)
שכר נחסך = ממוצע שכר ברוטו ,שדווח לביטוח לאומי בשלושת החודשים האחרונים,
כשהוא מוכפל בתקופת החל"ת.

מומלץ לפנות למשרדנו לצורך חישוב סכום הזכאות לכל עוסק.
להלן הנוסחה לחישוב מקדם ההוצאות הקבועות כשמחזור  2019בין  1.5-20מיליון ש"ח
מקדם
הוצאות
קבועות

=

הוצאות שכר נחסך
עסקאות 2019

+

תשומות 0.9 x 2019
עסקאות 2019

1-

יובהר כי המקדם המירבי הינו . 0.3
לאור פניות של מייצגים ובעלי עסקים באשר לאופן חישוב המענק לעוסקים שונים,
מבקשת רשות המסים להבהיר כי עוסק שאינו מוחרג באופן מפורש מתנאי הסף שנקבעו
בהחלטת הממשלה והחישוב של המענק לא מתאפשר לגביו ,בשל העובדה כי לא קיימים
במערכת המחשב של רשות המסים נתונים ,אודות מחזורי המע"מ התקופתיים או
השנתיים של עסקו ,יהיה רשאי להגיש בקשה למענק בצירוף אישור רואה חשבון או
יועץ מס ,המאשרים את נכ ונות הדיווחים לצורך המענק ,כפי שגם נקבע לגבי עוסקים
באילת ,איחוד עוסקים או מלכ"ר.
 . 3.5התנאים למענק פעימה שלישית לעמותה או מלכ"ר
עיקרי תנאים לקבלת ה מענק בידי עמותה או מלכ"ר :


הוגש למס הכנסה דוח לשנת  2018ולגבי עמותה או מלכ"ר שהחלו פעילותם לאחר
 1.3.2019דוח לשנת . 2019



לפחות שליש מההכנסה בשנת המס  , 2018כפי שדווחה למס הכנסה ,לא הייתה
מתמיכה מהקצבה או מתרומה.



עיקר ההכנסה בשנת המס  , 2018שלא מתמיכות או תרומות ,הייתה ממכירת
שירותים או מוצרים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה.



ירידה של  25%ויותר מהכנסה ממכירת שירותים א ו מוצרים בחודשים מרס
אפריל –  2020ביחס למחזור המקביל בשנת  ( . 2019חישוב יחסי למי שהחל את
פעילותו אחרי .) 1.3.2019

בקשה לקבלת המענק ניתן להגיש עד ליום  . 15.9.2020ייתכנו קשיים בקבלת המענק,
עקב העובדה שעל פי חוק ,עמותות אינן מדווחות על הכנסותיהן למע"מ כל חודש א ו
חודשיים ,כפי שמדווחים העוסקים.

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו חוות דעת או ייעוץ משפטי
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.4

הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים
רשות המסים פרסמה ביום  3.8.2020הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים
ולעסקים כדלהלן:
א.

על פי הוראות החוק לסיוע כלכלי ,בפרק ה :בסעיף  18לה(ב) ,נקבע כי מענק סיוע
ל עצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה לא יחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק
לפי סעיף  12לחוק מס ערך מוסף.

ב.

על פי הוראות החוק לסיוע כלכלי ,בפרק ו :בסעיף  , 19נקבע כי מענק לפי פרק זה ,קרי
מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות ,לא יחשב לחלק ממחיר
עסקאותיו של עו סק לפי סעיף  12לחוק מס ערך מוסף.
לפיכך ,נבקש להבהיר כאמור:

.5



תקבול המענק אינו חייב בהוצאת חשבונית מס כאמור בסעיף  9א להוראות ניהול
פנקסים.



יש להוציא קבלה על שם הלקוח" :רשות המסים" על סכום המענק על פי סעיף 5
להוראות למעט ,מי שחלות עליו הוראות סעיף  19א(ד) להור אות ניהול פנקסים.
את הקבלה אין צורך לשלוח ללקוח.



התקבול בגין המענק הסוציאלי (מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל
שליטה) הינו הכנסה חייבת לפי הפקודה ואינו חייב בביטוח לאומי (סעיף
 18לה(א)) כמפורט בסעיף ( 16א) לחוק מענק עבודה.



התקבול בגין מענק ההוצאות הינו הכנסה חייבת לפי הפקודה וחייב בביטוח
לאומי ,אין הוראת חוק מקבילה כמו בסעיף  18לה(א)) למענק הסוציאלי המפנה
לסעיף ( 16א) לחוק מענק עבודה.



אין לכלול את המענק בסכום המחזור לצורך מקדמות על פי סעיף ( 175ב) לפקודה
שכן ,המענק אינו חלק ממחיר העסקאות.



נבהיר כי הוצאת התי עוד מתייחסת לכל מי שחייב בתיעוד על פי פקודת מס
הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,ואינה מתייחסת לשכירים.

התנאים למענק פעימה רביעית לעידוד התעסוקה
" בחוק נקבע כי "מעסיק זכאי" יקבל מענק חודשי בגין קליטת "עובד מזכה" ששכרו המזערי
לא יפחת מסך  3,300ש"ח (לעובד שמשתכר בשכר מ ינימום מענק מותאם  1,875ש"ח לחודש)
בגין כל חודש עבורו מבוקש המענק ,משך תקופה של עד  4חודשים  ,במידה וקליטת העובד
הביאה לגידול במצבת העובדים של אותו מעסיק ביחס ל"חודש הבסיס" שקדם לחודש
קליטתו  ,כפוף לעמידה בתנאים .
"מעסיק זכאי" מעסיק שאינו גוף מתוקצב ו/או נת מך שהממשלה משתתפת בתקציבו (בשנת
 2019בשיעור של לפחות  25%ולגבי מוסד חינוכי  /מוסד מוכר  /מוסד שניתנה לו תעודת
היתר מאת המל"ג ,בשיעור של לפחות ) 40%
הגדרת "עובד מזכה" מתייחסת  ,בין היתר ,לעובד מובטל ,עובד שהוצא לחל"ת /פוטר במהלך
החודשים מרס  -אפריל . 2020
חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו חוות דעת או ייעוץ משפטי
-5-

.5

התנא ים למענק פעימה רביעית לעידוד התעסוקה (המשך)
כדי לוודא ו לשמר את רציפות העסקה של העובד ים הנ"ל נקבע ,בין היתר  ,כי סכום המענק
יחולק לארבע פעימות בעבור כל אחד מחודשי העסקת העובד ים בתקופה יוני  -ספטמבר
: 2020

תקופת קליטה
19.04.2020-30.04.2020
01.05.2020-31.05.2020
)*(01.06.2020-15.09.2020
)*(01.07.2020-15.10.2020
(*)

חודש הבסיס
לקליטת העובד
מרס
אפריל
מאי
יוני

סכום המענק
החודשי בש"ח
875
875
1,875
1,875

סה"כ סכום המענק
(בגין  4חודשים)
בש"ח
3,500
3,500
7,500
7,500

תקופת
הזכאות
יוני-ספטמבר
יוני-ספטמבר
יוני-ספטמבר
יולי-אוקטובר

בחודש הראשון לעבודתו הוא החל לעבוד לא יאוחר מה  15 -לחודש ועבד אצל המעסיק ברציפות עד
תום אותו חודש לפחות .

מענק הקליטה לא ייחשב לחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לעניין חוק מע"מ.
הזכאות למענק מותנית בכך שהמעסיק דיווח למוסד לביטוח לאומי על פתיחת תיק ניכויים
עד ליום  29/2/2020ולא דיווח על סגירת התיק עד ליום  31/5/2020וניהל פנקסים לשנת
. 2019
מענק בעד עובד מזכה המועסק אצל יותר ממעסיק אחד ,ישולם למעסיק זכאי המשלם לעובד
המזכה את השכר הגבוה ביותר ,בהתאם להצהרת העובד.
לשם קבלת המענק על המעסיק להגיש בקשה למנ הל שירות התעסוקה לגבי כל אחד
מהחודשים שלגביהם מתבקש המענק ,וזאת לא יאוחר מ  60 -יום מתום אותו החודש .אישור
הבקשה יותנה ,בין היתר ,במילוי הצהרה מקוונת גם על ידי העובד שבעדו מתבקש המענק.
בקשה למענק ניתן להגיש מיום  . 16.7.2020לפרטים נוספים הכנסו לתקנות.
הגשת הבקשה למענק לעידוד תעסוקה (הפעימה הרביעית) באתר האינטרנט של לשכת שירות
התעסוקה באמצעות מייצג מתאפשרת עם חתימת הלקוח על טופס ייפוי כוח.
להגשת בקשות באתר של לשכת שירות התעסוקה לחץ כאן .
להורדת ט ופס ייפוי כח למייצג לחץ כאן .

.6

התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) ,הת ש"ף
התוכנית כוללת את הצעדים הבאים:

מענק הסתגלות לבני  67ומעלה
הענקת מענה סוציאלי לקבוצת אוכלוסייה זו ,שנפלטה משוק העבודה באופן פתאומי,
באמצעות המשך קבלת מענקי הסתגלות עד יוני  , 2021במקום עד אמצע אוגוסט . 2020
המענק ינתן למפוטרים ומי שהוצאו לחל"ת ,בהתאם להצה רתם ועמידה בתנאי הזכאות .

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו חוות דעת או ייעוץ משפטי
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.6

התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) ,התש"ף (המשך)
זכאות לדמי אבטלה
הענקת מענה סוציאלי לעובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום או שפוטרו בתקופת משבר
הקורונה ,באמצעות הארכת הזכאות לדמי אבטלה לכל הזכאים עד חודש יוני  . 2021הח וק
קובע כי ההארכה תקפה כל עוד שיעור הבלתי מועסקים (שיעור האבטלה) עפ"י נתוני הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה גבוה מ  . 10% -במצב בו שיעור האבטלה ירד מ  10%אך לא פחות מ -
 7.5%עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ירדו דמי האבטלה המשולמים לזכאים
ויעמדו על  . 90%במצב בו שי עור האבטלה ירד מ  7.5%יפסקו דמי האבטלה לאחר  30יום
ממועד פרסום שיעור האבטלה.
בנוסף נקבע  ,כי גם צעירים מתחת לגיל  28עם ילד ,יהיו זכאים לדמי האבטלה המלאים,
בדומה למי שעבר את גיל . 28
כמו כן ,מי שנמצא בהכשרה מקצועית יהיה זכאי גם הוא לדמי אבטלה מלאים ( במקום
ב שיעור  . 70%כפי שהיה עד כה)

סיוע סוציאלי לעצמאים ולבעלי שליטה
יינתנו מענקי סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים  ,אשר נפגעו כתוצאה
מהמשבר ,אשר חוו ירידה במחזור עסקאותיה ם בשיעור של לפחות  40%ושהכנסת ם החייבת
במס אינה עולה על  651,600ש"ח  .המענקים הינם בגובה  70%מההכנסה החייבת ועד ל -
 15,000ש״ח ויתקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני . 2021

סיוע לעסקים בהוצאות קבועות
-

עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי של עד  400מיליון ש״ח ,שמחזור מכירותיהם ירד
ב שיעור של לפחות  40%לעומת התקופה המקבילה יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש
יונ י  2021מענק כמפורט להלן:


עסק בעל מחזור שנתי של עד  300אלפי ש״ח  -מענק סיוע לעסק קטן בגובה של
 3,000-6,000שקל לחודשיים כמפורט:



עד  100אלפי ש״ח מחזור שנתי  3,000 -ש״ח.



 100-200אלפי ש״ח מחזור שנתי –  4,000ש״ח.



 200-300אלפי ש״ח מחזור שנתי –  6,000ש״ח.

-

עסק בע ל מחזור שנתי בין  300אלפי ש״ח ל  100 -מיליון ש״ח  -מענק החזר הוצאות
קבועות עד  500אלף ש״ח (עד ל  15% -מהמחזור השנתי).

-

עסק בעל מחזור שנתי בין  100מיליון ש"ח ל  200 -מיליון ש"ח שמחזור מכירותיו ירד
בלפחות  - 60%מענק החזר הוצאות קבועות עד  500אלף ש״ח (עד ל  15% -מהמ חזור
השנתי).

-

עסק בעל מחזור שנתי בין  200מיליון ש"ח ל  400 -מיליון ש"ח שמחזור מכירותיו ירד
בלפחות  - 80%מענק החזר הוצאות קבועות עד  500אלף ש״ח (עד ל  15% -מהמחזור
השנתי).
הנ " ל ייתן מענה לעסקים המדווחים כאיחוד עוסקים שעד כה לא קיבלו מענה בפעימות
הקודמות.
חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו חוות דעת או ייעוץ משפטי
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.6

התוכנית לסיוע כלכלי (נגי ף הקורונה החדש) (הוראת שעה) ,התש"ף (המשך)
סיוע לעסקים בהוצאות קבועות (המשך)
עסק חדש שנפתח בתחילת  , ) 1.1.20-29.2.20 ( 2020לא יצטרך להוכיח ירידה ש ל  , 40%ובכפוף
לעמידה בתנאים שנקבעו יהיה זכאי לסיוע בגובה של  3,000עד  4,000ש"ח לחודשיים.

מענה לעמותות
הואיל ולמרבית העמותות אין הכנסות  ,כנדרש לצורך זכאות למענק הוצאות קבועות ,נקבע
כי לפחות  100מיליון ש"ח יוקצו לצורך תמיכה במוסדות ציבור שהכנסותיהם ,לרבות
ת רומות ,פחתו ,בשל התפרצות נגיף הקורונה .ההקצאה הכספית כאמור ,תחולק בין מוסדות
הציבור לפי מבחני תמיכה שיקבע שר האוצר בתוך  30ימים מיום תחילתו של החוק.

פיקדון חיילים משוחררים
הארכת האפשרות לחיילים משוחררים להשתמש בכספי הפיקדון האישי שלהם לכל מטרה,
והגדלת הס כומים שבהם יוכל ו לעשות שימוש .במסגרת זו ,חייל ששוחרר לפני פחות מ 18 -
חודשים ( נכון ל  ) 20.7ולא מיצה את כספי הפקדון – יוכל למשוך עד  11,000ש"ח  ,וחייל
שמשוחרר למעלה מ  18 -חודשים ולא מיצה את כספי הפקדון – יוכל למשוך עד  7,500ש"ח .

משיכת קרנות השתלמות
מתן אפשרות עבור מי שהם או בן זוגם פוטרו ,הוצאו לחל"ת או חלה ירידה בהכנסתם
ושצברו כספים בקרנות השתלמות ,למשוך את הכספים מהקרן גם לפני שחלפה התקופה
הנדרשת מיום הפקדתם לראשונה ,בלי שיחול עליהם מיסוי עודף (ומבלי שיפגע להם הוותק
בקופה)  ,בתנאי שלא יעלו על סכום של  7,500שק לים בחודש ,למשך  6חודשים ,כדי לאפשר
להם מיצוי של מקורותיהם הכלכליים.

החזר מקדמות ששולמו בחודשים ינואר פברואר 2020
החוק כולל תיקון לפקודת מס הכנסה ,באופן שמאפשר החזר מקדמות מס הכנסה לעסקים
בגין חודשים ינואר ופברואר  , 2020כולו או חלקו ,אם יוכח כי המס שהנישום עשוי להיות
חייב בו לשנת  2020יהיה פחות מסכום המקדמות שהוא חייב בו לשנה זו .

מענק חד  -פעמי לכל תושב
כל תושב מעל גיל  18זכאי למענק בגובה  750ש"ח  ,ומענק נוסף של  500ש"ח בעבור כל ילד עד
לילד הרביעי במשפחה .החל מהילד החמישי יתקבל מענק בגובה  300ש"ח לכל ילד נוסף.
מקבלי קצבאות התלויים במבחן הכנסה כגון נכות ,אבטחת הכנסה ,השלמת הכנסה ,סיעוד,
מזונות ,ניצולי שואה נצרכים ,עולים נזקקים ,ואוכלוסיות נצרכות נוספות יהיו זכאים
למענק נוסף בסך  750ש"ח  ,כלומר ,יקבלו מענק מוגדל בגובה  1,500ש"ח .
חיילים או משרתי שירות לאומי שהשתחרר ו או עתידים להשתחרר במהלך שנת  2020יהיו
זכאים לתוספת של  500ש"ח  ,כך שסך המענק יעמוד על  1,250ש"ח .
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.6

התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) ,התש"ף (המשך)
מענק חד  -פעמי לכל תושב (המשך)
בעלי הכנסות גבוהות העולות על  651אלף ש"ח בשנה (החייבים במס לפי שנת  ,) 2018לא יהיו
זכאים למענק בעבור עצמם אך יקבלו מענק עבור שאר בני המשפחה ככל שאלה עומדים
בתנאי הזכאות.
המענק ישולם באופן אוטומטי לכל מקבלי קצבאות הביטוח הלאומ י השונות.
יתר הזכאים יוכלו להירשם באתר הביטוח הלאומי בצירוף פרטי חשבון הבנק שלהם ולקבל
את המענק עם תום השלמת הפרטים .את הבקשה יהיה ניתן להגיש עד  24חודשים מיום
תחילת החוק.

.7

הפחתת מדרגות מס רכישה לדירת מגורים שאינה דירתו היחידה של הרוכש
במסגרת התיקון לחוק מס וי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג  1963 ,נקבע כי ברכישת דירת
מגורים שאינה דירתו היחידה של הרוכש וכן רכישות בידי תושבי חוץ שיבוצעו החל מיום
 29.7.20ואילך יחולו מדרגות מס הרכישה הקבועות בסעיף  ( 9ג  1ג ) (  ) 1לחוק  ,כדלהלן:
.1

על חלק הש ו וי שעד  1,292,280ש"ח – . 5%

.2

על חלק השווי העולה על  1,292,280ש"ח ועד  3,876,835ש"ח – . 6%

.3

על חלק השווי העולה על  3,876,835ש"ח ועד  5,338,290ש"ח – . 7%

.4

על חלק השווי העולה  5,338,290ש"ח ועד  17,794,305ש"ח – . 7%

.5

על חלק השווי העולה על  17,794,305ש"ח – . 10%

יובהר כי אין שינוי במדרגות מס הרכישה לרו כש דירת מגורים שזו דירתו היחידה.

ב ברכת בריאות !

בכבוד רב,
רוזנבלום  -הולצמן ושות'
רואי חשבון
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