כל מענקי הסיוע לעסקים עקב משבר הקורונה – 26/7/20
לאור ריבוי השאלות לגבי המענקים ,ריכזתי את כל המענקים הקיימים והצפויים( .נכון
ל.)26/7/20 -
יש לשים לב שכל מענק עומד בפני עצמו ,אינו תלוי במענקים האחרים ,לכל מענק תנאים
משלו ומועדים שונים להגשה ,הבקשות למענקים יבוצעו דרך אתר רשות המיסים ,מהאזור
האישי ,מלבד המענק לעידוד התעסוקה שיבוצע מאתר שרות התעסוקה.

מענק לעצמאי – פעימה ראשונה
* מענק עד ₪ 6,000
* ירידה במחזור (הכנסות) ( 3-4/20לעומת  ) 3-4/19לפחות ב25% -
* "הכנסה חייבת" (רווח כולל הכנסות נוספות) (ב ) 2018 -נמוכה מ₪ 240,000 -
* "הכנסה חודשית ממוצעת" מהעסק מעל ₪ 2,000
* הכנסה חייבת של שני בני-הזוג נמוכה מ₪ 340,000 -
* ניתן היה להגיש את הבקשה עד .1/7/2020
מענק לעצמאי – פעימה שניה
* מענק עד ₪ 10,500
* ירידה במחזור ( 3-6/20לעומת  ) 3-6/19לפחות ב25% -
* "הכנסה חייבת" (ב ) 2018 -נמוכה מ₪ 1,000,000 -
* "הכנסה חודשית ממוצעת" מעסק מעל ₪ 714
* עבור עצמאי אשר החל לפעול בין  ,1.9.19 - 1.1.19התנאים יבחנו בהתאם לנתוני שנת 2019
וניתן להגיש תביעה למענק רק לאחר הגשת דוח שנתי  .2019עצמאי שהחל לפעול אחרי חודש
מרץ  – 2019המחזור לתקופה  3-6.19יחושב על פי מחזור  2019כשהוא מחולק במספר
חודשי פעילות ומוכפל ב.4-
* ניתן להגשה עד .7/8/2020
מענק לשכיר בעל שליטה בחברה
* מענק עד ₪ 10,500
* ירידה במחזור של החברה ( 3-6/20לעומת  ) 3-6/19לפחות ב25% -
* "הכנסה חייבת" (שנת  ) 2018של השכיר  +הכנסה חייבת של החברה (בהתאם לחלקו)
נמוך מ₪ 1,000,000 -
* "הכנסה חודשית ממוצעת" מעבודה מעל ₪ 714
* ניתן להגשה עד 7/8/2020

מענק לעסק קטן  -פעימה שלישית
* מענק עד ₪ 3,025
* ירידה במחזור ( 3-4/20לעומת  ) 3-4/19לפחות ב25% -
* מחזור בשנת  2019הוא בין ₪ 300,000 - ₪ 18,000
* ניתן להגשה עד 7/8/2020

מענק השתתפות בהוצאות קבועות
* מענק עד ₪ 400,000
* ירידה במחזור ( 3-4/20לעומת  ) 3-4/19לפחות ב ,25% -כתוצאה מ"משבר הקורונה",
* חברה/שותפות – מחזור בשנת  2019בין  ₪ 18,000ל 20 -מיליון ₪
* עוסק עצמאי – מחזור בשנת  2019בין  ₪ 300,000ל 20 -מיליון .₪
* ניתן להגשה עד 15/9/2020
מענק השתתפות בהוצאות קבועות  -מסלול מאוחר (אפשרות חלופית למענק בסעיף
הקודם)

* לעסקים המדווחים למע"מ על בסיס מזומן
* חישוב ירידת המחזורים בחודשים  3-6/2020בהשוואה ל.3-6/2019 -
* המענק יחושב לפי המחזורים בארבעת החודשים מחולק ב.2-
* הגשת הבקשות במסלול המאוחר תתאפשר עד ל1.11.2020-
* בהמשך תפתח האפשרות לשנות את מסלול הבקשה למי שהגיש את הבקשה עד ל-
 ,14.8.2020והחל מ 14.8.2020-העוסקים יוכלו לבחור את המסלול המועדף עליהם
ולא יוכלו לשנות את בחירתם.
מענק למעסיקים לעידוד תעסוקה והחזרה לעבודה
* מענק  ₪ 3,500או  7,500ש"ח
* מעסיקים שהחזירו עובדים מחל"ת או קלטו עובדים חדשים
* ניתן להגשה לא יאוחר מ 60 -ימים מתום החודש בגינו מבוקש המענק.
מענק סיוע מיידי לעצמאים ובעלי עסקים עבור החודשים מאי –יוני 2020
* מענק עד ₪ 7,500
* עצמאי או שכיר בעל שליטה שקיבל מענק בפעימה השנייה יהיה זכאי למענק סיוע מיידי.
* המענק יועבר ישירות לחשבון הבנק ללא צורך בכל פעולה מצד העצמאי או בעל העסק.

מענקים נוספים הצפויים ,אך טרם עברו חקיקה.
* מענק סיוע לעסק חדש – מענק דו חודשי לעסקים שנפתחו ב ,1-2/2020-גובה המענק בין
 3,000ל.₪ 4,000-
* מענק סיוע דו חודשי לעסק שמחזורו בין  18,000ל ,₪ 300,000 -גובה המענק בין 3,000
ל  ,₪ 4,000ירידה במחזור  40%לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
* מענק סיוע דו חודשי לעסק שמחזורו בין  300,000ל 100 -מיליון ש"ח ,גובה המענק עד
 ₪ 500,000ולא יותר מ 15% -מהמחזור ,ירידה במחזור  40%לעומת התקופה המקבילה
אשתקד.
* מענק סוציאלי דו חודשי ,לעצמאיים ובעלי שליטה ,גובה המענק עד  15,000ש"ח לחודשיים,
ירידה במחזור  40%לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
* מענק ארנונה ,לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד  100מיליון שקל שחוו ירידה שללפחות 60%
במחזור המכירות החזר בעבור הוצאות הארנונה לבית העסק עד לסוף יוני .2021

לנוחיותכם מאמרים נוספים בנושא הקורונה
 נגיף הקורונה – עדכונים נגיף הקורונה – עדכון 2 נגיף הקורונה – עדכון 3 מה התוכניות העסקית שלך להתמודדות עם משבר הקורונה? כל מענקי הסיוע לעסקים עקב משבר הקורונה הכנת תלושי השכר לעובדים אשר חזרו לעבודה מתקופת החל"ת -מענק למעסיקים לעידוד תעסוקה והחזרה לעבודה

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי ,משרדנו ישמח לעמוד לרשותך להשלמות ולמתן תשובות
בכל שאלה נוספת.

בברכה ובכבוד רב,
גדעון חקק-יועץ מס

