
מר שלמה אוחיון
ל בכיר שירות לקוחות  "סמנכ

2020אוגוסט 

:מענקי הסיוע
מענק לעצמאים ובעלי שליטה  

בעד השתתפות בהוצאות קבועות לעסק קטן  ומענק 



1/7/2020-האחרון להגשה היה עד ההמועד -פעימה ראשונה 
.  17/8/2020-הוארך להאחרון להגשה המועד -פעימה שנייה 

.17/8/2020-המועד האחרון להגשה הוארך ל--( קטנה)שלישית פעימה 
האחרון להגשה  עד המועד 29.7.20-הגשה מ–תוספת לעסק קטן מאי יוני 

16.11.20
עד המועד  25.8.20-הגשה מ-מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה מאי יוני 

25.11.20האחרון להגשה 
סיוע לעסקים יחידים בעד השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים  מענק 

עד  10.8.20-הגשה מ-₪ מליון100עד –2020פברואר -שנפתחו בינואר
16.11.20המועד האחרון להגשה 

:מועדי הגשת המענקים
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במהלך חודש יולי שולמה מקדמה על חשבון מענק הסיוע למאי יוני  •
.  לעצמאים ובעלי שליטה שקיבלו מענק עבור הפעימה השנייה

לעצמאים ובעלי יופחת מסכום המענק ₪ 7500סכום המקדמה עד •
. לחודשים מאי יונישליטה 

אפילו אם לא ידרשו להחזיר אותה את המקדמה שקיבלו היחידים •
כך גם לגבי מי שהמענק . בתנאי מענק מאי יונישאינם עומדים יסתבר 

.למאי יוני נמוך מסכום המקדמה
.  המקדמה שולמה לחשבון הבנק אליו הועברו כספי הפעימה השנייה•

למקבלי פעימה שנייהמקדמה
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:התנאים לקבלת המענק
.2019בשנת 20גיל •
.כל אחד מבני הזוג יכול להיות זכאי למענק בנפרד•
העצמאי או החברה  )ירידה במחזור העסקי שחווה למענק הינה למי הזכאות •

(  2020מאי יוני -למענק הראשון )שחלפו בחודשיים ( במקרה של בעלי שליטה
,  (2019מאי יוני -למענק הראשון )2019-אל מול החודשיים המקבילים ב

. ויותר40%בשיעור של 
אם אין חודשים מקבילים אז על פי ממוצע חודשים מחודש תחילת העיסוק ועד  

. 2כפול 29/2/2020
אבל  , יכול להיות זכאי למענקים אלה31.12.2019מי שפתח עסק עד ליום כל 

חודשי פעילות הרי שלקבלת מענק מאי יוני זכאי מי  6מאחר וצריך לפחות 
.31.10.19שפתח עסק עד  

דגשים-מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה 
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מ ייבחן לפי מס  "מ ואם אין תיק מע"פתיחת עסק ייבחן לפי מעתאריך •
.הכנסה

.בעת הגשת המענק תוגש הצהרה שהוגשו הדוחות התקופתיים•

תגרום  , (למי שחייב)2018ללא שנת , בלבד2019הגשת דוח שנתי לשנת •
.שלילהלהודעת 

.2019דוח זכאותו תיבחן לפי 2019-עסק במי שפתח •

דגשים-מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה 
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הם בעלי חברות הרשומים בקובץ הביטוח הלאומי כמו בעלי שליטה •
.בפעימה השנייה

הזכאות למענק הינה רק אם קיבלו משכורת מהחברה בה הם בעלי  •
.שליטה במשך שישה חודשים לפני תחילתה של כל תקופת זכאות

דגשים-מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה 
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(  2021תוגש בינואר )2020פטור לשנת יתבקש להוסיף להצהרת עוסק -עוסק פטור 
. 2019לעומת אותם חודשים בשנת התייחסות לפעילותו בתקופת הזכאות 

. לפי העניין2019או 2018כרגיל אם הגיש דוח לשנת ייבדק שותף בשותפות -שותפות 
לכל שותף בנפרד על פי , השותפות שקופה לצורך מס במס הכנסה ואין תיק לשותפות אלא

.לפקודה63סעיף 

אם לבני זוג ישנה הכנסה מעסק המחולקת בין בני הזוג על פי –תלות הכנסות מעסק עם 
.  המענק יחושב לכל אחד מבני הזוג על פי חלקו בהכנסה( . ד)66סעיף 

.לא זכאי למענק-עצמאי שלא ניהל ספרים או ספריו בלתי קבילים 

2020זכאי למענק רק מיולי אוגוסט –31.12.2019עד 1.11.19-עצמאי שהקים את עסקו  מ
.ואילך

:מקרים מיוחדים
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:תקופות זכאות7בחוק הסיוע  נקבעו 

2020ספטמבר אוקטובר , 2020יולי אוגוסט , 2020מאי יוני -תקופות חובה •
.  הזכאות לחודשים הללו נקבעו בחקיקה ורק שר האוצר רשאי לבטלן

מרץ אפריל  , 2021ינואר פברואר , 2020נובמבר דצמבר –תקופות רשות •
כניסתן לתוקף של תקופות הזכאות הללו מותנה . 2021מאי יוני , 2021

.באישור שר האוצר וועדת הכספים

דגשים-מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה
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–ותשלום מענק מיטיב ל 2019או 2018חישוב סכום המענק על פי השנים 
:תקופות הזכאות הראשונות4
. 2018חייב בהגשת דוח 2019שפתח עסק לפני לקוח •
המענק  יחושב 2019גם דוח אם בעת הגשת הבקשה למענק הוגש •

.  2019-ו2018בהתאם לנתוני ההכנסות בשנים 
.  מבין השנייםהגבוהבמענק אוטומטיתהלקוח יזוכה 

.  2018בלבד המענק יחושב לפי 2018ובעת הגשת הבקשה הוגש דוח ככל •
וההפרש  יותר הסכום הגבוה יחושב המענק לפי 2019הגשת דוח לאחר 

.  צורך בכל פעולה מצד הלקוחישולם ללא 
שיש חובה 2018אך לא הוגש דוח לשנת 2019אם הוגש דוח לשנת •

.לא ישולם מענק עד להגשת הדוח החסר–להגישו 

דגשים-מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה 
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:תקופות הזכאות האחרונות3–חישוב סכום המענק ל 

יחושב לפי נתוני ההכנסות שידווחו  2021המענק בתקופות הזכאות בשנת 
.בלבד2019לשנת 

דגשים-מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה 
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. לשנה₪ 651,600הינה תקרת ההכנסה השנתית •

מהכנסתם החייבת החודשית הממוצעת  70%מענקים ישולמו בגובה ה•
(לחודש₪ 54,300לחודש ועד ₪ 714-מ)מעסק 

מי שהכנסתו  . לחודשיים ₪ 15,000סכום המענק לחודש לא יעלה  על •
ח  יופחת סכום "ש40,000עולה על החייבת החודשית הממוצעת מעסק 

.לחודשיים₪ 6,000המענק עד לסך 

דגשים-מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה 
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שיינתן למענק הוצאות לעסק קטן גם בקשה מידי חודשיים ניתן יהיה להגיש •
.  החולפיםשנפגע בחודשיים למי 

.לאחריו יולי אוגוסט וכן הלאה, הראשון מתייחס לחודשים מאי יוניהמענק •

ירידה במחזור העסקי בחודשיים שחלפו  שחווה הזכאות למענק הינה למי •
,  2019-אל מול החודשיים המקבילים ב( 2020מאי יוני -למענק הראשון )

.ויותר40%בשיעור של 
לחודש העוקב  1-מה אין חודשים מקבילים אז על פי ממוצע חודשים אם •

. 2כפול 29/2/2020ועד לתאריך תחילת העיסוק 

דגשים-מענק סיוע השתתפות בהוצאות 
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יחולק  1/1/2019עסק שקם לאחר )2019-במ "את מחזור המעבוחנים •
( :12המחזור במספר חודשי פעילות ויוכפל ב 

3,000₪מענק בגובה –100,000–18,000•
4,000₪מענק בגובה –200,000–100,001•
6,000₪מענק בגובה –300,000–200,001•

מומלץ לבחון זכאות למענק השתתפות –ח"ש300,000מחזור מעל •
בהוצאות לעסק בינוני וגדול

נפתחהלהגשת הבקשות למענק זה לחודשים מאי יוני האפשרות •
.האישיבאזור 29.7.2020-ב

.תושב חוץ גם זכאי למענק זה

דגשים-השתתפות בהוצאות מענק סיוע 
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מיליון  100מסלול זה מתייחס לכל העוסקים היחידים בעלי מחזור עסקי עד 
₪.
גם הוא לזכות  יוכל 29.2.2020עד ליום 1.1.2020שפתח עסק מיום מי •

:כאשרבמחזורים כלשהיבמידה וחלה ירידה זהבמענק 
יקבל מענק דו חודשי בסך  29.2.2020ביום פטורמ עוסק "במעמי שמוגדר •

3,000 ₪.
יקבל מענק דו חודשי  29.2.2020ביום מורשהמ עוסק "במעמי שמוגדר •

.₪ 4,000בסך 
.1,500₪מחזור חודשי ממוצע בינואר פברואר היה לפחות •
ובתנאי שהעסק , 2020בקשה למענק במקרה זה אפשרית מאמצע אוגוסט •

(.מ לא נסגר"תיק המע)עדיין פתוח 

דגשים-השתתפות בהוצאות מענק סיוע 
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?איך מגישים בקשה למענק
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הגשת בקשה למענק נעשית באזור האישי של רשות המסים לאחר  
:שלבים3-ב.  הזדהות

אזור אישי רשות  "  googleיש לרשום ב-כניסה לאזור האישי 1.
".אזור אישי"ולהקיש על האייקון " המסים

כמו בתיאום מס ושידור דוח שנתי במס הכנסה -זיהוי ורישום 2.
.   באינטרנט

להקיש על התיבה שעליה רשום  -כניסה לאזור האישי והגשת הבקשה 3.
.ולהתקדם בתהליך" מענק לעסקים לתקופת הקורונה"

?       איך מגישים בקשה למענק
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כניסה לאזור האישי  
באינטרנט
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"הסיסמא החד פעמית"כניסה ליישום המבוקש לאחר הזנת 
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להגשת  
בקשה  
,  למענק
יש  

להקיש  
על המלל 

מענק  
לעסקים 
בתקופת  
הקורונה



למענקזכאיהלקוח -הגשת בקשה תהליךכר

להמשך התהליך  
לחץ כאן

מוצג  
ללקוח  
סכום  
.  המענק

המענק  
מיועד 
לבעלי 
עסקים  
שחווים  

ירידה של 
לפחות  

25%
.במכירות



ישנם מקרים אשר ישנה הכנסה חייבת  -תיקים אשר אינם חייבים בהגשת דוח –9.5או 9.1תיקי 
יש לפנות לפקיד השומה כדי  .  'וכובעיקר מקרים של שכר סופרים שכר מרצים , ממשלח יד בתיקים אלו

.אזי יהיה זכאי למענק( 'וכו52, 42)ת עצמאי "ת רטרואקטיבית בשנים הרלבנטיות לס"לשקול שינוי ס

הכנסה מעסק ומשלח יד הפטורה מכוח סעיף  –הכנסה חייבת מעסק ומשלח יד שקיבלה פטור לנכה 
על מנת שהמערכת תוכל לזהות הכנסה זו  . לפקודה יראו אותה כהכנסה חייבת לצורך חישוב המענק( 5)9

(.  בהתאמהז"ב/ר"בז)185או 184יש לרשום אותה בשדות 

יראו  שקוזזה כנגד הפסד מעסק ומשלח יד הכנסה שקוזזה כנגד הפסד הכנסה חייבת מעסק ומשלח יד 
על מנת שהמערכת תוכל לזהות הכנסה זו יש לרשום אותה . אותה כהכנסה חייבת לצורך חישוב המענק

(.  בהתאמהז"ב/ר"בז)187או 186בשדות 

:מקרים מיוחדים
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במקרים שהיה שינוי מצב משפחתי  –או מקרים של תיקים חסומים 2018שינוי מצב משפחתי בשנת 
.בחינת מחדל של אי הגשת דוח תבוצע לכל בן זוג בנפרד' פרודים וכו/התגרשו/התחתנו)2018בשנת 

לא יכולים להזדהות  –( 66ספרות שמתחיל בספרות 9מספר תיק בן )תושבי ישראל חסרי אזרחות 
.  ולעדכן פרטי חשבון בגבייהVTELיש להפנותם לפקיד השומה לקבלת . באזור האישי בדרכים הרגילות

.  לאחר מכן יוכלו להיכנס לאזור האישי ולהגיש בקשות למענקים השונים

לא ניתן לשלם מענק ללא שינוי סטטוס  –לאומיבביטוח בעלי שליטה שאינם רשומים כבעלי שליטה 
בביטוח לאומי

:מקרים מיוחדים נוספים
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למעט ,  קרי, כהגדרתם בחוק למענק עבודה–הכוונה לניכויים –הכנסה חייבת לפני ניכויים אישיים 
(.  אובדן כושר עבודה וכדומה, ניכוי בגין תשלום לביטוח לאומי)ניכויים אישיים 

לדוח  ' נמצאו מקרים אשר בוצע ניתוב שלב א–מקרים בהם ישנו רווח הון הנספח נקלט אך הדוח לא 
יש לפנות למשרד השומה לבקש שידור נוסף  . הנספח נקלט אך הדוח עצמו לא נקלט. עם נספח רווח הון

.של הדוח והפקת שומה חדשה

יש לעדכן  . כ של הכונס ולא של הנישום"במקרים אלו החשבון המעודכן הינו בד–תיקים בפשיטת רגל 
חשבון זה יהיה רלבנטי  ". חשבונות בנק"מספר חשבון בנק באזור האישי במהלך הבקשה או דרך תיבת 

.אך ורק למענקי הסיוע

במקרה שמגיש הבקשה הוא בן הזוג הרשום חשבון הבנק יילקח קודם כל  –עדכון מספר חשבון בנק 
במקרה שמגיש הבקשה הוא בן הזוג יילקח קודם  . מ"ממס הכנסה ואם אין חשבון מעודכן יילקח ממע

.  מ ואם אין יילקח ממס הכנסה"ממע
.הפתרון הנוח ביותר הוא לערוך עדכון באזור האישי

:מקרים מיוחדים נוספים
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שאלות נפוצות בנושא מענקי  
הסיוע  
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:מענקים סוציאליים לבעל שליטה

מעודכנת אצלכם  אינה 2018חברת המעטים שאני בעל שליטה בה ושילמה לי משכורת בשנת מדוע •
?במערכת
דיווחה לביטוח לאומי על תשלום משכורת כבעל שליטה בתקופה  זה בגלל שהחברה לא לפעמים 
.  הקובעת

?בעל שליטה כאשר אחוז השליטה שלי נמוך יותר100%אני מופיע כ מדוע 
שליטה בעקיפין  . I214 .2קרוב שלא עודכנה נכון בשאילת שליטה עם . 1: ישנן שתי סיבות עיקריות

.חברת אחזקותדרך 
CORONA2020@TAXES.GOV.ILיש לפנות לבדיקה במייל 

.נמוכות יותרכשהכנסותיי , ₪מודיעה שסך הכנסותיי גבוהות ממיליון מדוע המערכת •
גם הכנסות החברה בהתאם לחלקו  לרוב הלקוח לא מודע לכך שנלקחות בחשבון -סיבות ישנן הרבה 

.כמו כן נלקחות בחשבון הכנסות פטורות שלו או של החברה. במניות החברה

שאלות נפוצות  
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מספר פעמיםמזין באזור באישי לא מאומת כבר חשבון הבנק שאני •
יש  . בחשבוןאחד הבעלים חייב להיות לנסות ולהזין חשבון תקין שהלקוח בעצמו יש 

4954כוכבית –למוקד הטלפוני ואז יש לפנות נסיונות4לזכור שננעלים לאחר 
.לשחרור סיסמא

האם רשות . נכנס לחשבון בנק שאינני יודע מהיכן הוא הוזן ולמי הוא שייךהכסף •
?המיסים יכולה לחלץ עבורי את הכסף מהחשבון

במקרה . הלקוח אישר שזה החשבון הנכון, לא ניתן להחזיר את הכסף שכן, כעקרון
ניתן לפנות , פיתרוןבהיעדר . לפנות לבנק ולהסביר לו את הסיטואציהזה יש 

.במשרד השומה שינסו לסייע מול הבנקהגבייה למחלקת 

המשך-שאלות הנפוצות 

27



גם על מגיע ₪ 300,000מענק השתתפות בהוצאות קבועות עד מחזור של האם •
?עוסק פטור

!כן
?מדוע. ועדיין נשללה זכאותי₪ 300,000–נמוך מ 2019בשנת שלי השנתי המחזור •

. את הסכום השנתיולא ₪ 25,000גבוה מ שהוא אינו חודשי יש לבחון את הממוצע 

המשך  -שאלות נפוצות 
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בהצלחה
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