
  
  

  

  מענקי קורונה פעימה שניה ושלישית
  

  כל ההוראות לגבי המענקים ניסו לעשות אותם מאוד מורכבים כדי לסבך לכולם את החיים, אנחנו ננסה במאמר זה לפשט ככל האפשר   
אני חייב לציין שכדי לכתוב מאמר זה קראתי את החוק מספר פעמים ואת כל הפרשנויות ועכשיו אני כנראה יכול לרפא את הקורונה 

  המענקים חייבים במס הכנסה אבל לא במע"מ ולא בביטוח לאומיכל   אם הבנתי את כל מה שנאמר.
  

  ועכשיו לעניין  
  

  תנאי סף לקבלת המענקים השונים
 מיועד רק לעוסקים מורשים או פטורים (כלומר כל מי שחסרי תיק במע"מ , מוכרי אינטרנט וכו') מחוץ למענקים .1
 שנים ומעלה  20הוא  2019גיל העוסק בשנת  .2
תלוי על איזה מענק מדברים לעומת התקופה  )2020יוני  –(או מרץ  2020אפריל -הכנסות של מרץחלה ירידה במחזור ה .3

 המקבילה אשתקד
 2019באוקטובר  1העסק התחיל לפני  .4
 לא נפסלו הספרים של העסק .5
 הרלוונטיתהוגשו דוחות למע"מ, כאשר אם מדובר בעוסקים פטורים הם ידרשו להצהיר על המחזור שלהם לתקופה  .6
 בשלושת החודשים האחרונים שהיה חייב לדווח למע"מ לא דיווח על מחזור אפס .7

  
  אם כל אלו לא חלים עליכם תחסכו את המשך הקריאה במילא אתם לא זכאיים

  
הסתיימה  2018והתנאי שהוגש דוח לאותה שנה, אם שנת  2018שנת ולרווח של  2019מחזור שימו לב שבכל המענקים מתייחסים ל

וזאת בתנאי שהדוח יוגש  2019אז ההתייחסות תהיה לשנת  2019או במקרה שהעסק נפתח בשנת  2018והעסק נפתח בשנת  פסדבה
  12/07/2020עד 

ויבדקו לפי ממוצע כמה היה אמור  2019אזי יקחו את המחזור שלו לכל שנת  1/3/19אבל אחרי  2019מי שהתחיל את העיסוק בשנת 
  להיות לו בממוצע אותם חודשים רלוונטיים

  
  

  נעבור על המענקים השוניםעכשיו 
  

  מענק לעצמאיים פעימה שניה
  התנאים הם כמובן עוסק במע"מ והגיל של העצמאי ובנוסף

לפחות , שימו לב מצהירים מראש על  25%ב  2019יהיו נמוכים מהמחזור בתקופה המקבילה ב  2020המחזור בחודשים מרץ עד יוני 
  קהצפוי, אם זה לא יתקיים תצטרכו להחזיר את המענ

  
לפי מה  2019או שנת  2018בשנת  תנאי נוסף הוא שהרווח של העוסק כולל הכנסות פטורות (לא כולל רווח הון ושבח מקרקעין)

  לא עבר את המיליון שקל (לפני קיזוז הפסדים)שהסברתי קודם איזה שנה לוקחים בחשבון , 
  שלא עברו את המליון בני הזוג יחלקו אותה בין שניהם כדי לבדוק 2אם יש הכנסה משותפת של 

  
  לחודש₪  714תנאי נוסף שלא מצליח להבין אותו, שהרווח החודשי הממוצע מעסק לא יהיה פחות מ 

  
  גובה המענק
  ₪ 10,500מהרווח אבל לא יותר מ  70%המענק הוא 



  
  

  

מהמענק, במקרה הזה המענק המינימלי יגיע  17.3%אזי על כל שקל נוסף יופחת ₪  40,000קנס עשירים: מי שהרווח שלו היה מעל 
  עובר את המיליון ואינו זכאי כלל במילא חודשב₪  83,333כי מי שמרוויח מעל ₪  3,000עד 

  2020במאי  3את בקשת המענק ניתן להגיש החל מ 
  

  לים לקבל כל אחד בנפרד מענק אם עומדים בתנאיםבני זוג עצמאיים יכו
  
  
  

  מענק לבעלי שליטה
  

אנשים וקיבל שכר בחברה בה הוא בעל שליטה  5שנה ומעלה , מחזיק בפועל במניות החברה שהיא בשליטת עד  20התנאים הם: גיל 
  והוגדר שם כבעל שליטה לצורך ביטוח לאומי. 2020בששת החודשים שקדמו למרץ 

  
  לעומת התקופה אשתקד 2020יוני -לפחות בחודשים מרץ 25%מקדמי שמחזור החברה ירד בשיעור של  גם פה תנאי

  
  אבל החישוב פה לוקח בחשבון גם את הרווח של החברה, שימו לב₪ לגבי ההכנסות, כמו בעצמאי בודקים שההכנסה היא עד מיליון 

  ת החלק היחסי ברווח החברה לפי אחוז ההחזקה שלו במניותומוסיפים לה א 2018לוקחים את ההכנסה החייבת של בעל השליטה ב 
  

ולא היו לו ₪  700,000סך של  2018בחודש והחברה שלו הרוויחה בשנת ₪  10,000אם נניח שבעל השליטה קיבל משכורת של 
חי החברה וזה רוו₪  350,000משכורת + ₪  120,000ממניות החברה, ההכנסה שלו נחשבת ל  50%עוד הכנסות, אז אם הוא מחזיק 

  אז אין בעיה הוא עומד בתנאי₪ פחות ממיליון 
  

  לחודש₪  714שוב מדברים פה שההכנסה החייבת שלו לא תהיה פחותה מ 
  לפי התנאים שכתבתי בתחילת המאמר 2019ולא שולמו משכורות לבעל השליטה אז יבחנו את שנת  2018אם החברה הוקמה בשנת 

  
  גובה המענק
וגם כאן יופחת המענק לפי המנגנון של קנס עשירים ₪  10,500הממוצע של בעל השליטה עד תקרה של  מהשכר 70%כמו עצמאי, 

  שציינתי במענק לעצמאיים
מוגבל בגין כל החברות ביחד ואין אופציה שיקבל ₪  10,500למען הסר ספק, בעל שליטה שמקבל שכר מכמה חברות , הפיצוי של 

  סכום כזה על כל חברה.
  

  2020במאי  3המענק ניתן להגיש החל מ את בקשת 
  

   



  
  

  

  
  2019בשנת ₪  300,000בעלי מחזור עד  לחברות ושותפויותמענק 

  
לפחות במחזור העסקאות של מרץ  25%ירידה של  והיתה₪  300,000ל ₪  18,000היה בין  2019עסקים שהמחזור שלהם בשנת 

  יהיו זכאיים לפיצוי כדלקמן: 2019לעומת אותה תקופה בשנת  2020אפריל 
  

 ₪ 700, מענק של  2019בשנת ₪  100,000עד  18,000ממחזור  .1
 ₪ 1,875מענק של ₪  200,000עד  100,000ממחזור  .2
 ₪ 3,025מענק של ₪  300,000עד  200,000ממחזור  .3
  

  2020במאי  12להגישו החל מ  ניתן 
  
  

  2019בשנת ₪ מיליון  1.5עד ₪  300,001מענק לעסקים בינוניים בעלי מחזור מ 
  

  , הפיצוי יהיה גדול יותר ככל שהירידה גדולה יותר כדלקמן: 2020לפחות במחזור של מרץ אפריל  25%התנאי כמובן ירידה של 
  

  אחוז הפיצוי הסופי      שיעור הירידה במחזור
0-25%          0%  

25-40%         3%  
41-60%         6%  
61-80%         10.5%  

81-100%         15%  
  

  מהמחזור  15%כלומר המענק המקסימלי יהיה 
  אזי הפיצוי יהיה 50%והיתה ירידה במחזור של ₪  500,000היה  2019אם המחזור בתקופה מרץ אפריל  לדוגמא

  
  ₪ 30,000=  6%כפול  500,000

  
  2020במאי  12המענק החל מ  ניתן להגיש את בקשת

  
  

  2019בשנת ₪ מיליון  20ועד ₪ מיליון  1.5מענק לעסקים גדולים בעלי מחזור מ 
  

  כדי להבין פה את הנוסחאות צריך למצוא תרופה לקורונה אבל ננסה לפשט
"מ והוצאות השכר על בסיס התשומות שדווחו למעלפי הרווח ולא המחזורים  והוא מבוסס הרעיון של המענק הזה לתת פיצויי 

של עובדי החל"ת באופן שככל שהמעסיק הוציא יותר אנשים לחל"ת אז יש לו פחות הוצאות ולכן יקבל מענק נמוך יותר 
  ולהפך

  
  ההגדרות החשובות כדי להבין את הנוסחה הם:

   2019= סך כל ההוצאות המוכרות למע"מ בשנת  2019תשומות 
  



  
  

  

החודשים לפני החל"ת  3הוצאות השכר הנחסכות = סה"כ השכר של העובדים שיצאו לחל"ת לפי הממוצע משכורות שלהם ב 
   6ואז מכפילים  ב  1.25אחרי ההכפלה ב  לחודש, שימו לב בודקים מה הממוצע של הוצאות השכר  1.25כפול 

  
החודשים שקדמו לתאריך  3, שכר העבודה הממוצע שלו ב  31/5/20עד  15/3/20חודשים מ  1.5משה היה בחל"ת לדוגמא: 

  החישוב של הוצאות השכר הנחסכות יהיה כדלקמן:₪ ,  15,000זה היה 
  

  168,750  =6X1.5X1.25X15,000  
  

אם שרדתם את זה אז יש מונח חדש מפוצץ בשם   הנחסכת שמורכב מנוסחה שיעור משלים ההוצאה
  

0.9 X  הוצאות שכר נחסכות    + 2019תשומות  
  2019מחזור     

  
  פחות השבר 1שימו לב, 

  30%מוגבלים ב  30%אם התוצאה יוצאת מעל 
  

  אופן חישוב המענק למי ששרד את הנוסחה
  

  לפני הכפלה בנוסחהאחוז הפיצוי       שיעור הירידה במחזור
0-25%          0%  

25-40%         10%  
41-60%         20%  
61-80%         35%  

81-100%         50%  
  
  

כלומר חוזרים שוב  30%בטבלה כפול  50%אז הפיצוי המקסימלי יהיה  30%כיוון שמכפילים בשבר שלא יכול להיות מעל 
  ₪  400,000כמו עסקים בינונים ושוב לא יותר מ  15%לפיצוי מקסימלי של 

  
  

  להלן דוגמא לתחשיב למי ששרד
  

  ₪ 10,500,000    2019מחזור בשנת 
  ₪  800,000      3-4/2019מחזור 

  ₪  6,100,000    2019תשומות בשנת 
  ₪ 2,500,000=  6מכפילים ב ₪  416,666  הוצאות שכר נחסכות לפי הנוסחה

  
  50%לעומת תקופה קודמת ירד ב  3-4/20נניח שהמחזור של 

  
  חישוב הנוסחה יהיה 

1-



  
  

  

  
  

0.90 X 6,100,000 + 2,500,000  
    10,500,000  

  
  שזה התקרה 30%פחות מ  23.9%התוצאה היא 

  
  ₪ 38,240=  0.239כפול  0.20כפול  800,000הפיצוי יהיה 

  
  באמצעות טופס מקוון שיהיה באתר רשות המיסים 12/5/20מועד הגשת הבקשה לפיצוי מיום 

  
  
  

  איך מגישים את הבקשות למענקים
  

ואם מדובר על המענק לעסקים אז  2020במאי  3יום מיום  70ות באזור האישי באתר מס הכנסה תוך יש להגיש את הבקש
  2020במאי  12יום מתאריך  90תוך 

  
  
  
  

  בתקווה ששרדתם  
  וורסל את וורסל רואי חשבון              
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