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בהמשך לחוזרי הלקוחות הקודמים שהוצאנו בעניין היערכות המשק להתמודדות עם וירוס
הקורונה  Covid-19ולאור ריבוי ההנחיות ,הצווים והתקנות ,המתעדכנות ומתפרסמות מדי יום,
ריכזנו עבורכם עדכונים נוספים בנושא.

מועדי דיווח לרשויות המס לחודש  3/2020עקב חג הפסח.
במידה ויצאו עדכונים בגין דחייה נוספת עקב משבר הקורנה נוציא עדכון נוסף.
ביטוח לאומי ניכויים 20/04 -
מ"ה מקדמות 23/04 -
מ"ה ניכויים 23/04 -
מע"מ מקוון ומפורט 27/04 -
ביטוח לאומי עצמאים 15/05 -

הרחבת מענק הסיוע לעצמאים בפעימה השנייה
מענק הסיוע בפעימה השנייה לחודש  ,4/2020תורחב בצורה משמעותית ,בכפוף לאישור הממשלה,
הן מבחינת היקף הסיוע והן מבחינת אוכלוסיית הזכאים ,בהתאם לפירוט הבא:
 - 1הכללת שכירים בעלי שליטה .
 -2שיעור המענק יוגדל ל 70%-מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת .
 -3הגדלת המענק המקסימלי לסכום של  10,500שקל .
 -4הגדלת תקרת ההכנסה החייבת ל 1-מיליון שקל בשנה .
 -5ביטול הקריטריון של הכנסת משק הבית.
 -6ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת .תקבע לפי שנת  2018או שנת  ,2019לבחירת העצמאי .
 -7ירידת מחזור הפעילות בהיקף של  25%תיבדק לפי חודשים מרץ-יוני .

הארכת תקופת חופשה ללא תשלום
המוסד לביטוח לאומי טרם פרסם הנחיות כיצד יש לנהוג בעת הארכת תקופת חל"ת ,ולהערכתנו
צפויות הנחיות בנושא בהמשך.
אנו ממליצים למעסיקים ,אשר האריכו תקופת חל"ת לעובדים בעקבות המשבר ,להוציא הודעה
בכתב לעובדים על הערכת תקופת החל"ת ולעדכן אותם שעליהם להגיש את המכתב למוסד לביטוח
לאומי לטובת הארכת תקופת החל"ת.

הקלה בחיוב שווי השימוש ברכב לעובדים היוצאים לחל"ת
רשות המיסים פרסמה ביום  2.4.2020הנחיות מקלות בעניין חיוב שווי שימוש ברכב לעובדים
שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) .ההנחיה מאפשרת זקיפת שווי שימוש יחסי לעובדים אשר
הוצאו לחל"ת והחזירו את הרכב למעסיק.
וכך צוין בהודעה (ההדגשה במקור):
"על פי ההנחיות החדשות ,הוחלט להקל ולקבוע כי עובד שיצא לחל"ת בעקבות התפשטות
נגיף הקורונה ,ובאותו מועד או לאחריו החזיר את הרכב שהוצמד לו למעסיק ,ייזקף לו שווי
שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותו .זאת במקום זקיפת שווי
שימוש לחודש מלא כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה .שווי שימוש יחסי יחושב גם בעת חזרתו
של עובד מחל"ת ,במידה וקיבל רכב מהמעסיק במהלך החודש.
יואר כי שווי השימוש יחושב לפי מועד החזרת הרכז למעסיק ולא לפי מועד יציאת העובד לחל"ת.
תנאי נוסף שצוין בהודעה הינו כי ממועד החזרת הרכב למעסיק בידי העובד ועד לחזרתו לעבודה,
המעסיק לא העמיד לרשות העובד רכב.

הלוואות במסלול קורונה  -עדכונים
סכום :עד  16%מהמחזור לעסקים בעלי מחזור מכירות שנתי של עד  25מיליון  ₪ועד 8%
מהמחזור לעסקים בעלי מחזור שנתי גבוה יותר ,ועד סכום מקסימלי של  20מיליון .₪
תקופה :שנה עד  5שנים עם אפשרות לדחיית תשלום הקרן (גרייס) לתקופה של עד  12חודשים.
ביטחונות 5% :מגובה ההלוואה המאושרת.
ריבית :פריים  ,1.5% +בשנה הראשונה תשולם הריבית ע"י המדינה.
מאמרים נוספים בנושא הקורונה
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משרדנו עומד לשירותכם למתן הבהרות נוספות ,וכולנו תקווה כי זה יסתיים במהרה.
בברכת חג שמח ,בריאות וחזרה מהירה לשגרה,

בברכה ובכבוד רב,
גדעון חקק-יועץ מס

