כל מענקי הסיוע לעסקים עקב משבר הקורונה
רצ"ב מידע לגבי כל המענקים שניתנו עד כה עקב משבר הקורונה ,הפירוט כולל את עיקרי
התוכנית בלבד.

מענק סיוע לשכירים בעלי שליטה בעקבות משבר קורונה.
מימוש הזכאות לקבלת המענק מבוצע על ידי העצמאיים ובעלי השליטה עצמם (מייצגים לא
מורשים לבצע זאת).
לקבלת המענק – לחץ כאן

מענק סיוע לעצמאי – פעימה ראשונה
ניתן להגשה עד  20/6/20מענק עד .₪ 6,000
תנאים לקבלת המענק:
 גיל העוסק  -מלאו לו  20שנה בשנת . 2019 ירידה במחזור ( 3-4/20לעומת  )3-4/19לפחות ב.25% - הכנסה חייבת ב 2018 -נמוכה מ.₪ 240,000 - -הכנסה חייבת של שני בני-הזוג נמוכה מ.₪ 340,000 -

מענק סיוע לעצמאי – פעימה שניה
ניתן להגשה החל מ  3/5/20ועד 12/7/20 -מענק עד .₪ 10,500
תנאים לקבלת המענק:
 גיל העוסק -מלאו לו  20שנה בשנת . 2019 ירידה במחזור ( 3-6/20לעומת  )3-6/19לפחות ב.25% - הכנסה חייבת ב 2018 -נמוכה מ.₪ 1,000,000 - -הכנסה חודשית ממוצעת מעסק מעל .₪ 714

מענק סיוע לשכיר בעל שליטה – פעימה שניה
ניתן להגשה החל מ  3/5/20ועד 12/7/20 -מענק עד  70% (.₪ 10,500מהכנסתו מעסק
ומשלח יד או  10,500ש"ח כנמוך מבניהם).

תנאים לקבלת המענק:
 גיל בעל השליטה -מלאו לו  20שנה בשנת .2019 ירידה במחזור של החברה ( 3-6/20לעומת  )3-6/19לפחות ב.25% - "הכנסה חייבת" ב( 2018 -של בעל השליטה בהתאם לחלקו  +הכנסה חייבת של החברה)נמוך מ.₪ 1,000,000 -
 -הכנסה חודשית ממוצעת מעסק מעל .₪ 714

מענק סיוע לעסקים בגין השתתפות בהוצאות  -פעימה שלישית
משרדנו מתמחה בכל הליכי המס מול רשות המיסים ואנו נשמח לסייע בכל שאלה בקשר
לעמידה בתנאים לזכאות למענק ,וכן בייצוג וסיוע בהגשת הבקשה למענק.
בגין הטיפול הנ"ל ייגבה תשלום לפי שעות עבודה.
המודל מעניק פיצוי שונה לשלוש קבוצות עסקים כדלקמן:

מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות עד  ₪ 300,000בשנת 2019
ניתן להגשה החל מ  3/5/20ועד ,12/7/20 -מענק של  ₪ 700עד .₪ 3,025
תנאים לקבלת המענק:
 ירידה במחזור ( 3-4/20לעומת  )3-4/19לפחות ב ,25% -ירידת המחזורים היא כתוצאהמ"משבר הקורונה".
 -מחזור עסקאות בשנת  2019בין  ₪ 18,000ל.₪ 300,000 -

מענק לעסקים שמחזור העסקאות שלהם בשנת  2019הינו בין
 ₪300,001לבין .₪1,500,000
ניתן להגשה החל מ 12/5/20 -ועד  . 10/8/20המענק חד פעמי לחודשים  3-4/20ולא יעלה על
₪. 400,000
תנאים לקבלת המענק:
 ירידה במחזור ( 3-4/20לעומת  )3-4/19לפחות ב ,25% -ירידת המחזורים היא כתוצאהמ"משבר הקורונה".
 מחזור עסקאות בשנת  2019בין  ₪ 300,001ל.₪1,500,000 -המענק נקבע בחישוב ע"פ שיעור הירידה במחזור ,תוך הכפלת מחזור מרץ-אפריל 2019
במקדם קבוע:

מענק לעסקים שמחזור העסקאות שלהם בשנת  2019הינו בין
 ₪1,500,001ל.₪20,000,000 -
ניתן להגשה החל מ 12/5/20 -ועד  . 10/8/20המענק חד פעמי לחודשים  3-4/20ולא יעלה על
₪. 400,000
תנאים לקבלת המענק:
 ירידה במחזור ( 3-4/20לעומת  )3-4/19לפחות ב ,25% -ירידת המחזורים היא כתוצאהמ"משבר הקורונה".
 מחזור עסקאות בשנת  2019בין  ₪ 18,000ל.₪ 300,000 -חישוב המענק על בסיס נוסחה ,כשסכום המענק הינו כתלות בשיעור הירידה במחזור
ה עסקאות וכן מותנה ביעילות העסק ,הרווחיות שלו ,ושכר העובדים שפוטרו או הוצאו
לחל"ת:

מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות מחושב ע"פ הנוסחה הבאה:

יובהר כי מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות לא יעלה על .30%

משרדנו עומד לשירותכם למתן הבהרות נוספות.

בברכה ובכבוד רב,
גדעון חקק-יועץ מס

