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 לכבוד

 ציבור המייצגים

 ומענק לעצמאים ובעלי שליטה הוצאות לעסק קטןמענק הנדון: 

 פתיחת מערכת להשבת מענקים:

בשבועות האחרונים, פתחה רשות המסים מערכת חדשה המאפשרת לבעלי העסקים לבדוק 

 את זכאותם למענקי הקורונה שקיבלו, ולהשיב באופן וולונטרי מענקים ששולמו להם ביתר. 

כידוע לכם, במהלך משבר הקורונה שילמה רשות המסים מענקים לעצמאים ולבעלי שליטה 

בועות ומענק סיוע לעצמאים ושכירים בעלי שליטה. לאור מענק הוצאות ק –במספר מסלולים 

הצורך בהעברת התשלומים באפן מהיר למספר גדול מאד של בעלי עסקים, המענקים שולמו 

על סמך הצהרת המבקשים בדבר עמידתם  לעתים עוד בטרם הוגשו דיווחי המע"מ הרלבנטיים

 . בתנאי הזכאות

לגבי קים שקיבל ואת עמידתו בתנאי הזכאות מציגה לכל בעל עסק את המענהחדשה המערכת 

, בהתאם לנתונים הקיימים ברשות המסים, על פי דיווחיו. בנוסף, מאפשרת מענקיםמהכל אחד 

במקרים בהם העוסק  או לנמק את הזכאות למענק המערכת להשיב מענקים ששולמו ביתר

ור )לדוגמה בשל זכאי למענק למרות שנתוני מע"מ אינם מצביעים על הירידה הנדרשת במחז

   .חופשת לידה או שירות מילואים בתקופת הבסיס(

יהיו  ,31/8/2021המענקים ששולמו להם ביתר עד ליום השבת את  ובעלי עסקים אשר יסדיר

 תשלומים(.  18)פריסה של עד  31/12/2022זכאים לפריסה של החוב עד ליום 

 באפשרות המייצגים להסדיר את הנושא עבור לקוחותיהם.  

 

 רצ"ב קישור למערכת. בקישור מוצגים הסברים נוספים.

grants-corona-https://www.gov.il/he/service/overpaid  

  
 ' אב תשפ"אג תאריך:

 2021יולי  12
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 תם בדוח השנתי:שבקבלת המענקים והמההכנסות הדיווח על עיתוי 

 

יש לדווח על המענקים כהכנסה חייבת בהתאם לבסיס הדיווח של העוסק. כלומר, עסק שמדווח 

על בסיס מזומן ידווח על המענק בשנה שבה קיבל את המענק בפועל ויפחית את המענק 

 מההכנסה בשנה שבה החזיר את המענק בפועל. 

ידווח על ההכנסה בשנה בגינה התקבלו המענקים )גם אם  עסק המדווח על בסיס מצטבר,

התקבלו בשנה אחרת( ויפחית את ההכנסה בגין מענק שהשיב בשנה שבגינה  הוחזרו 

 המענקים )גם אם הוחזרו בשנה אחרת(.

בהמשך לחוות דעת שפורסמה על ידי  – עניין מענק נוסף לעסקים בשל פגיעה ממושכתל

ת, עסקים המדווחים על בסיס מצטבר יכולים לדווח על המוסד הישראלי לתקינה חשבונאי

 . 2021המענק בשנת 

 

 בכבוד רב,

 מירי סביון

 העתקים: 

 מנהל רשות המיסים -מר ערן יעקב 

 היועץ המשפטי –מר אורי קלינר, עו"ד 

 סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות  -מר שלמה אוחיון 

 סמנכ"לית בכירה מס הכנסה -גב' ורד חדד עורקבי 

 סמנכ"לית בכירה אכיפה וגבייה -נטע סבח גב' 

 סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים  –מר רולנד עם שלם 

 סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת -גב' פזית קליימן 

 אגף א גביה מסים ישירים תמנהל -גב' ציפי יוסף 

 יועץ מקצועי למשנה למנהל רשות המסים –מר אלישיב ממן, רו"ח 

 הנהלה מצומצמת

 השומהפקידי 

 


