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 ,לקוחות יקרים

 

 .נפתחה האפשרות להגשת הבקשה לקבלת המענק בפעימה השנייה באזור האישי באתר רשות המסים עבור עצמאים

 

 .18.05.2020-האפשרות להגשת הבקשה עבור שכירים בעלי שליטה תיפתח בתאריך ה

 

 :הנחיות

 

 .ץ להגיש את הבקשה למענק בשעות פחות עמוסות ברשתיתכנו עומסים במערכת. מומל .1

 

שימו לב שמספר חשבון הבנק שלכם במערכת מעודכן, במידת הצורך ניתן יהיה לעדכן את חשבון הבנק במהלך הגשת  .2

 .הבקשה

 

 .הכסף יכנס תוך ימים ספורים לחשבון הבנק -על פי הפרסומים וההנחיות  .3

 

 :קישור כניסה למערכת

 

 

 ,בברכה

 

 דוד בן יעקב, רואה חשבון

 

 
 

 

https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html#/clientDashboard


 

פעימה שנייה, ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה, בתקופת ההתמודדות עם  -מענק סיוע לעצמאי 

 נגיף הקורונה

 

בהמשך לפעימה הראשונה ששולמה בחודש אפריל, יועבר מענק סיוע ייעודי לעצמאים שהיקף פעילותם ירד בהיקף של 

מההכנסה החייבת החודשית  70%יוני. המענק, שיכנס ישירות לחשבון הבנק יהיה בשיעור של -לפחות בחודשים מרץ 25%

כירים בעלי שליטה. ניתן יהיה להגיש בקשות למענק דרך ש"ח. בקבוצה זו נכללים גם ש 10,500הממוצעת, ועד לסכום של 

 .אתר רשות המסים החל מהשבוע הראשון של חודש מאי

 

 עצמאי

 

 .שנים או יותר 20מלאו לו  2019עצמאי שבשנת  .1

 

  .לפחות 2020תושב ישראל אשר עסק בעסקו במהלך ששת החודשים שקדמו לחודש אפריל  .2

 

 .ש"ח 1,000,000אינה עולה על  2018הכנסתו החייבת לשנת המס  .3

* עבור  .2019שנת המס  תחושב הכנסתו החייבת לקבלת המענק על פי 2019עבור עצמאי שהחל את עסקו בשנת  *)

תחושב הכנסתו החייבת לקבלת המענק על פי שנת  2018והיו לו הפסדים בשנת  2018עצמאי שהחל את עסקו בשנת 

2019.) 

 

 .ש"ח 714מעסק עולה על  הכנסתו החודשית הממוצעת .4

 

תקופה בשנת המס  ממחזור עסקאותיו באותה 25%-נמוך ב 01.03.2020-30.06.2020מחזור עסקאותיו בין התאריכים  .5

2019. 

 

מיום  כמחזור עסקאותיו 2019, יחושב עבורו מחזור הבסיס בשנת 01.03.2019-עצמאי שהחל את עסקו אחרי תאריך ה .6

 .4 –כאמור ומוכפל ב מחולק במספר חודשי העיסוק 29.02.2020תחילת העיסוק עד 

 

 שכיר בעל שליטה

 

 .שנים או יותר 20מלאו לו  2019שבשנת  .1

 

, לפחות, שולמה לו הכנסת עבודה על  2020שכיר בעל שליטה בחברת מעטים שבששת החודשים שקדמו לחודש מרס  .2

 .ידי חברת המעטים שהוא בעל שליטה בה וכן תושב ישראל

 

אינה עולה על  2018סך הכנסותיו )כולל ההכנסה החייבת של החברה כפול אחוז ההחזקה שלו בחברה( לשנת המס  .3

 .ש"ח 1,000,000

ובאותה שנה לא שילמה  2018או נפתחה בשנת  2019שכיר בעל שליטה בחברת מעטים חדשה, שנפתחה בשנת  *)

   (.ש"ח 1,000,000אינה עולה על   2019המס החברה הכנסת עבודה לשכיר בעל שליטה בה, שהכנסתו לשנת 

 

 .ש"ח 714הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו עולה על  .4

 

 25%-נמוך ב 01.03.2020-30.06.2020שבה הוא בעל שליטה בין התאריכים  של חברת המעטים מחזור עסקאותיה .5

 .2019תקופה בשנת המס  ממחזור עסקאותיה באותה

 

מאותה הכנסה  מחצית הכנסה מיגיעה אישית, יראו ל שליטה ולבן זוגו הכנסה חייבת נוספת שאינהלשכיר בע אם היתה .6

   .מבני הזוג לצורך חישוב המענק חייבת כהכנסה חייבת של כל אחד

 

 סכום המענק

 

 :ש"ח 40,000-מי שהכנסתו החייבת החודשית הממוצעת קטנה מ

 .ש"ח 10,500-מהכנסתו החודשית, אך לא יותר מ 70%

 

יופחת המענק בהדרגה עד הכנסה של מיליון ש"ח בשנה   ש"ח: 40,000-מי שהכנסתו החייבת החודשית הממוצעת גדולה מ

  



     .ש"ח 3,000-עד ל

 

 .למעט החריגים שצויינו 2018המענק יחושב על פי שנת המס 

 

 תוספת לעסק קטן

 

 :בנוסף תינתן התוספת הבאה לפי הקריטריונים הבאים

 

 .ש"ח 25,000ש"ח ואינו עולה על  1,500צע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על עצמאי שממו .1

 

   .2019נמוך ממחזור עסקאותיו באותם חודשים בשנת  2020עצמאי שמחזור עסקאותיו בחודשים מרס ואפריל בשנת  .2

 

   ."חש 700 -ש"ח  8,333ש"ח אך אינו עולה על  1,500עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 

 

 .ש"ח 1,875 -ש"ח  16,667ש"ח אך אינו עולה על  8,333עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 

 

 .ש"ח 3,025 -ש"ח  25,000ש"ח אך אינו עולה על  16,667עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 

 

 .2019על פי שנת המס  עבור תוספת זו, יחושב ממוצע מחזור עסקאות לחודש

 יום 70ותינתן עד  03.05.2020-המסים תפתח בתאריך ה האפשרות להגשת המענק באזור האישי באתר רשות

 

 לכל פעימה קריטריונים משלה

 

 כל פעימה היא חד פעמית ואינה תלויה בפעימה אחרת

  

 מענק מיוחד לעסקים קטנים עבור סיוע בהוצאות הקבועות של העסק

 

אפריל, -מלש"ח(, שמחזור המכירות שלהם נפגע משמעותית בחודשים מרץ 20ים קטנים )עד מחזור של מענק ייעודי לעסק

כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, במטרה לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות. המענק יינתן גם 

שקל, כתלות במידת הירידה בפעילותו. אלף  400לעמותות שמוגדרות כמוסד ציבורי זכאי. המענק יוכל להגיע עד לסך של 

 .ידי רשות המסים החל מחודש מאי-המענק ישולם על

 

 :עסקים שיהיו זכאים למענק

 

ש"ח לשנה או עוסק יחיד שמחזור  20,000,000-ש"ח ל 18,000הינו בין  2019חברה שמחזור עסקאותיה בשנת  .1

 ."ח בשנהש 20,000,000-ש"ח ל 300,000הינו בין  2019עסקאותיו בשנת 

 

 .2019תקופה בשנת המס  ממחזור העסקאות באותה 25%-נמוך ב 2020אפריל -מחזור העסקאות בחודשים מרץ .2

 

 .הירידה במחזור העסקאות הינה כתוצאה מהמצב הכלכלי עקב משבר הקורונה .3

 

 .עסק שהגיש את כל הדו"חות בזמן והספרים שלו קבילים .4

 

 :ש"ח לשנה 300,000ת שלה עד סכום המענק לחברה שמחזור העסקאו

 

   .ש"ח 700 -ש"ח בשנה  100,000ש"ח עד  18,000בין  2019חברה שמחזור העסקאות שלה בשנת  .1

 

   .ש"ח 1870 -ש"ח בשנה  200,000-ש"ח ל 100,000בין  2019חברה שמחזור העסקאות שלה בשנת .2

 

   .ש"ח 3025 -ש"ח בשנה  300,000-ש"ח ל 200,000בין  2019חברה שמחזור העסקאות שלה בשנת  .3

 

 ש"ח בשנה 300,000סכום המענק לעוסקים / חברות / שותפות שמחזור העסקאות שלהם מעל 

 

  .ש"ח 400,000הגובה המקסימלי למענק יהיה  .1

  



 

 .חישוב גובה המענק הינו מורכב ונעשה על פי אחוזי הירידה במחזור וכן פרמטרים נוספים .2

    .יום 90עד  12.05.2020-ה תתבצע מתאריך התחילת הגשת הבקש

 

  

 התו הסגול

 

לענפי מסחר וענפי המגזר הפרטי, התעשייה, הייצור והשירותים הוגדר "תו סגול" המפרט את התנאים בהם צריכים לעמוד 

 .בעלי העסקים השונים, על מנת שיוכלו לפתוח את העסק בתקופת הקורונה

 

 .משרד הכלכלה פירסם סימולטור לתו הסגול

 

 .כל ההנחיות שהעסק נדרש לעמוד בשגרת הקורונה שאלות ובסיומן מתקבלות 8בסימולטור ניתן לענות על 

  

 

   לסימולטור

חשבות, ניהול כספים, ניהול תזרים מזומנים, שירותים פיננסיים לחברות סטארט אפ ולחברות 

ות רכישה ופיקוח על חשבונות בנק בינלאומיות, ניהול חשבונות נאמנות, ניהול כספי קבוצ

 וחשבונות ניירות ערך ופקדונות

    

 ניהול נכסים למשפחות והעברת נכסים בין דורות - FAMILY OFFICE שירותי

    

 דוחות כספיים, תכניות עסקיות, תקציב, תכניות ביצוע השקעות ובדיקת כדאיות השקעות

    

 פעילות בתחום גיוס האשראי והמימון

http://apps.moital.gov.il/tavsagol-simulator/


    

 "שירותי ניהול לספורטאים, מועדונים, אגודות ועמותות –ביזנספורט "
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חשבות, ניהול כספים, ניהול תזרים מזומנים, שירותים פיננסיים לחברות סטארט אפ ולחברות 
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 וחשבונות ניירות ערך ופקדונות
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 06.05.2020-הידע המובא בחוברת הינו לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי ונכון לתאריך ה

 

https://www.businessport.co.il/
tel:0507484644

