
 
 

 

מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפרצות  

 נגיף הקורונה 

 שלום רב,  יקרים חברים

)נתייחס לחברות וליחידים(, שהובא   לעסקים שנקבעבדבר הפיצוי  וממצה קצרמובא בזאת הסבר 

  - . מפאת מורכבות הנושא, נתייחס לעוסקים יחידים וחברות )חברותאופן חישובוו להחלטת הממשלה,

 . לפרטי פרטיםונבהיר את אופן החישוב, מבלי להתייחס   לרבות שותפויות(

השונים וכן   מצגת עם דוגמאות מספריות לאופן חישוב המענק לניזוקים מצורפתלנוחות החברים 

 מחשבון אוטומטי לחישוב הפיצוי ע"פ נתוני העסק. 

 :עיקרי המודל .1

עד   ש"ח  18,000 –  2019 -ב ןלרבות שותפויות( שמחזור העסקאות שלה  -להלןחברות ) .1.1

 מענק בסכום קבוע, בהתאם למחזור. -ש''ח 300,000

  1,500,000עד  300,001 -2019 -שמחזור העסקאות שלהם ב)יחידים וחברות( עסקים  .1.2

המענק נקבע בחישוב פשוט ע"פ שיעור הירידה במחזור, תוך הכפלת מחזור מרץ אפריל   -ש''ח

 במקדמים קבועים.  2019

מיליון  ₪20 ועד    1,500,001  - 2019  -שמחזור העסקאות שלהם ב)יחידים וחברות(  עסקים .1.3

נקבע בחישוב ע"פ שיעור הירידה במחזור  כשסכום המענק    ,החישוב המענק ע"פ נוסח  -  ש''ח

 מותנה ביעילות העסק, הרווחיות שלו ושכר העובדים שהוצאו לחל"ת או פוטרו.ובנוסף, הוא 

 

 לפיצוי :   יםתנאי זכאות בסיסי .2

כהגדרתו בחוק מע"מ, למעט מכירות    הפיצוי יינתן לעסקים )חברות ויחידים( שמחזור עסקיהם .2.1

 . ש''חמיליון   20אינו עולה על  "( 2019"מחזור  -)להלן  2019בשנת   הוניות,

 ש''ח.  300,000עולה על  2019 -עסקאותיו ב שמחזור -לגבי יחידים, נדרש בנוסף .2.2

   ש''ח.  18,000עולה על  2019 -עסקאותיה ב שמחזור -לגבי חברות                  

 . 25%עולה על  -(2019אפריל  -למרץביחס  2020אפריל  -מרץ) עסקאותהירידה במחזור ה .2.3

 .כתוצאה מהשפעות מגפת הקורונה -הירידה במחזורים .2.4

 . הגיש דוחות למע"מ לתקופות הדיווח הרלבנטיותהניזוק  .2.5

 ניהל פנקסים כדין.הניזוק  .2.6

 

 

 



 
 

 

 קביעת סכום המענק: .3

 . ש''ח  400,000סכום המענק לא יעלה על  .3.1

 . 2020מרץ ואפריל  -תקופת הפיצוי .3.2

   ₪: ₪300,000 עד    18,001הינו   2019 -ב  יהעסקאות  שמחזורחברה  .3.3

 : 2019ע"פ גובה מחזור נקבע מענק בסכום קבוע 

 . ש''ח 700 -₪  ₪100,000 עד   18,000  - 2019מחזור  .3.3.1

 .ש''ח  1,875  -₪   ₪200,000 עד   100,001  - 2019מחזור  .3.3.2

 .ש''ח  3,025  -₪   ₪300,000 עד   200,001  - 2019מחזור  .3.3.3

   :ש''ח 1,500,000עד   300,001  - 2019 -ב  עסקאותיו  חברה( שמחזור עוסק )יחיד או  .3.4

 שיעורב  2019אפריל    -מחזור העסקאות בחודשים מרץמחושב כדלקמן: מכפלת  מענק  סכום ה

 כדלקמן: ,, בהתאם לשיעור ירידת המחזור של העסק15%עד  3% -שנקבע כ

    מענקשיעור ה                                          :שיעור ירידת המחזור        

 לקביעת הפיצוי הסופי( -2019מרץ אפריל יוכפל במחזור )        (1920ביחס למרץ אפריל  2020מרץ אפריל מחושב )

 ( 3%=   0.1* 30%) 3%                                               40%ועד  25%מעל          

 ( 6%=   0.2* 30%) 6%                                                60%ועד  40%מעל         

 ( 10.5%=   0.35*30%) 10.5%                                               80%ועד   60%מעל         

 (15%=   0.5* 30%)  15%                                                       80%מעל               

 

,  10.5%, 6%, 3%מהמחזור שלעיל ) מענקהכי לשם הפשטות, פרטנו את שיעור  ,נבהיר

שונים )בהתאם לשיעור הירידה הממשלה שיעורים אלו נקבעו ע"פ מקדמים    בהחלטת(.  15%

 . 30%שיעור קבוע ב "מוכפלים ב"מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועותבמחזור(, ה

 

 :מיליון ש"ח  20עד    ש''ח  11,500,00  -  2019  -עסקאותיו ב   וסק )יחיד או חברה( שמחזורע .3.5

  2019אפריל  -מחזור העסקאות בחודשים מרץמכפלת  כדלקמן:סכום המענק מחושב 

במקדם נוסף, כן ו (30% -מוגבל ל -3.5.1)סעיף  "מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות"ב

)סעיף  2020מרץ אפריל  -ל 2019במחזורים בין מרץ אפריל שנקבע ע"פ שיעור הירידה 

3.5.2):   

 :ע"פ הנוסחה שלהלןמחושב  -"מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות" .3.5.1

   .30%לא יעלה על  מקדם ה

 

1 − [(
תשומות שוטפות(למעט ציוד) 2019

מחזור 2019
 )  𝑋 90% +

הוצאות שכר נחסכות

מחזור 2019
] =   מקדם ההשתתפות  בהוצאות  הקבועות

 



 
 

 

 מקדם נוסף, הנקבע בהתאם לשיעור הירידה במחזור העסקאות:  .3.5.2

 

    המענק מקדם הכפלה נוסף לחישוב                                 שיעור ירידת המחזור:           

 (1920ביחס למרץ אפריל  2020)מחושב מרץ אפריל 

 10%                                                    40%ועד  25%על מ         

 20%                                                      60%ועד  40%מעל                

 35%                                                     80%ועד  60%מעל                

    50%                                                                80%מעל                     

 

 ₪.  400,000סכום המענק לא יעלה על   .3.5.3

המענק  שיעור ,30% -מוגבל ל "מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות"כיוון ש .3.5.4

 3.4, הינו השיעורים שנקבעו בסעיף 2019ממחזור מרץ אפריל  המקסימליהמשוקלל 

 . (15%,  10.5%, 6%, 3%) לעיל

  - ת )נמוך מא שלילייה "מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועותתוצאת חישוב " במידה ו .3.5.5

 . 0 -שב כהיא תח , (0

כי בהתייחס לנוסחה שנקבעה לקביעת "מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות",    ,נבהיר .3.5.6

סכום המענק מותנה ביעילות העסק וברווחיות שלו וכן בשכר העובדים שהוצאו לחל"ת  

ככל שיחס תשומות העסק למחזור נמוך יותר )עסק יעיל( וככל   או פוטרו בתקופה הפיצוי.

(, שיעור הפיצוי 30% -ורם )במגבלת השהעסק נמנע מהוצאת עובדים לחל"ת או מפיט

 יהיה גבוה יותר.  ביחס לירידת מחזור נתונה 

סכום הוצאות השכר הנחסכות בנוסחת "מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות" מגלם   .3.5.7

הוצאות השכר, שנחסכו לעסק כתוצאה מהוצאת העובדים לחל"ת או פיטורם  את 

דשי )חייב בביטוח לאומי( של . סכום זה מחושב ע"פ ממוצע השכר החובתקופת הפיצוי

בחלק  מוכפל  ו  1.25  -החודשים הקודמים, מוכפל ב  3  -העובדים שהוצאו לחל"ת/ פוטרו ב

 לגילום שנתי. 6היחסי של תקופת החל"ת. סכום זה יוכפל פי 

 

. לגבי  1.3.2020לרשות המיסים עד ליום הינו המחזור שדווח  2019 -מחזור העסקאות ל .3.6

שנה. כלומר, מחזור מיום   -, יחושב מחזור שישוקלל ל2019 עסק שהחל פעילותו במהלך

  - , יחולק בחודשי הפעילות ויוכפל ב31.12.2019ועד  תחילת החודש העוקב לפתיחת העסק

 שותפות ואיחוד עוסקים יחשבו ע"פ מחזור העסקאות המאוחד. . 12

 



 
 

 

משוקלל ע"פ יחושב מחזור בסיס  -1.3.2019מחזור הבסיס לעסק שהחל פעילותו לאחר  .3.7

 . 2 -, מחולק במס' החודשים כאמור ומוכפל ב29.2.2020חודשי הפעילות עד 

 

 

 הגשת הבקשה: .4

הבקשה   )עד אמצע אוגוסט(. 12.5.2020יום מיום  90הבקשה למענק תוגש בטופס מקוון עד 

 תכלול את כל הפרטים הדרושים לבחינת עמידתו של המבקש בתנאי הזכאות ולתשלום המענק. 

 :השגה .5

קבלת  ימים ממועד  45בתוך השגה החלטת רשות המיסים בעניין המענק הנתבע ניתן להגיש על 

 ימים.  180ההחלטה. החלטה מנומקת בהשגה תינתן בכתב תוך 

ימים ממועד קבלת ההחלטה בהשגה   45על החלטה בהשגה ניתן להגיש השגה שניה, תוך 

 השגה השניה. ימים ממועד ה 180הראשונה. החלטה בהשגה השניה תינתן בתוך 

 

 


