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  נכבדיםוחברים לקוחות 

     שלום רב,
   

    

 2020אי מ 07חמישי  יום

 קורונה ותקנות חדשות / עדכונים הנדון: 

פורסמו החלטות הממשלה בהן הוחלט  ,למשקלסייע  ןוהניסיו הבהמשך למאבק בנגיף הקורונ
 ,סיועהולהרחיב את  שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונהגם למלכ"רים להרחיב את סל הסיוע 

 .וההקלות מענקיםה

 :הבאים נושאיםל בנוגעעדכונים  להלן 

 להשתתפות בהוצאות קבועות. למלכ"ריםמענק סיוע  .1
 .הנחה בארנונה למלכ"ר .2
 .הקלה בתשלום חשבונות מים .3
 .הקלה על עמותות וגופים המגישים בקשות לתמיכה מועדת העזבונות .4

 

 להשתתפות בהוצאות קבועות.זכאי  למוסד ציבורימענק סיוע  

 להלן פירוט בנושא, לרבות תנאי הזכאות והמועדים להגשת בקשה.

"מוסד ציבורי לם לעסקים על ידי רשויות המס ובכללם מענק יפיצוימתווה אושר  24/04/20-ב
 , על מנת שמוסד ציבורי יהיה זכאי למענק, נדרש שהוא יעמוד בתנאים הבאים:זכאי"

( 9)2הוא עונה להגדרת מוסד ציבורי בהתאם להוראות סעיף יש לו תיק במס הכנסה ו •
 שיש לו תיק במס הכנסה. דה.לפק

 .₪  מליון 20 -מ נמוךהשנתי שלו  מחזורה •

תה ילא הי, למס הכנסה  בדוח , כפי שדווחה2018בשנת המס  מהכנסתו שליש לפחות •
א לחוק יסודות התקציב, תמיכה מאת רשות 3לפי סעיף ממשרד ממשלתי  מתמיכה

 .תמיכות ותרומות( –מקומית, או מתרומות )להלן 

, שלא למס הכנסה שהגישכפי שדווחה בדוח  2018בשנת המס ( 50%)מעל  עיקר הכנסתו •
ובמהלך רוב  הייתה ממכירת שירותים או מוצרים באופן שוטףמתמיכות ותרומות 

 . חודשי השנה

 לפחות. 25%חלה ירידה בהכנסות בשיעור של  •

 בוחנת  הממשלה,  יותר  גדולות  לעמותות.  ₪  מיליון  20  של  מחזור  לעמותות עד  מיועד  המענקכאמור  

 .שונה במסלול פיצוי אלו בימים

הפעילות  בהיקף משמעותית ירידה קיימת", זכאי מוסד" בהגדרת עומדים אתם לפיכך אם
יתכן ואתם זכאים  משמעותיות קבועות הוצאות לכם ויש העובדים רוב את צמצמתם לא ,שלכם

 למענק.
 

 בגין אלו הוצאות מתקבל המענק?

כגון,  המשתנות בהוצאותשחלה ירידה בהכנסות חלה במקביל גם ירידה משמעותית למוסדות 
 הוצאות שכר, הוצאות חשמל וכו'

הוצ' ביטוח ,  נותרו ללא שינוי כגון: ארנונה הוצ' שכירותהמוסד  של    הקבועות  ההוצאותלעומת זאת  
 .ועוד לאומי עבור עובדים שיצאו לחל"ת
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שכר ב- 3 חודשים טרם החל"ת/פיטוריםמספר ימי עבודה שנמצא בחל"ת החל ממרץ

3מספר ימי עבודה בחודשים החל ממרץ 1.25 6

 

 

 

 נדרש לעמוד בתקופת המשבר.הם ההוצאות הקבועות שבהן המענק מהווה פיצוי לעסקים בגין 

 כיצד מחושב המענק?

והפגיעה בהכנסות,  המלכ"רשל  הנוסחה לחישוב המענק הינה מורכבת ותלויה במחזור ההכנסות   
לפי א  400יכול להגיע עד לסכום של  גדל גם כן ו  ככל שהיקף הפגיעה במחזור גדול יותר, גובה המענק

 שנפגע משמעותית. למלכ"רש"ח 

 

 מהו שיעור הפיצוי?

 נגזר מהיקף הירידה במחזור )לתקופה של מרץ ואפריל לעומת אותה תקופה אשתקד(שיעור הפיצוי 

 שיעור השיפוי היקף הירידה במחזור
 אין זכאות למענק 0%-25%
40%-25% 10% 
60%-40% 20% 
80%-60% 35% 

100%-80% 40% 
 

 חישוב מקדם הנזק

  30% של מיליון ₪ נקבע מקדם קבוע 1.5 עד  מחזור של בעלי  במלכ"רים

 ליון מקדם הנזק הינו הנמוך מבין:ימ 1.5מלכ"רים בעלי מחזור מעל 

• 30% 

 שיעור ההוצאות הקבועות שמחושב כדלקמן: אחוז •

 
ממוצע שכר העבודה  –"סכום השכר הקובע לתקופת המענק"  - הוצאות שכר נחסכותמה הן 

החודשי של עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום או שפוטר, לשלושת החודשים הקודמים לחודש 
ובחלק היחסי מתקופת המענק בו לא עבד בשל פיטוריו או בשל הוצאתו  1.25-יציאתו מוכפל ב

 .לחופשה ללא תשלום

 כדלקמן:                    

 

 

 

 ערשוהמענק המגובה בדיקת מצורף אקסל שערכנו לטובת 

 

3-4/2019מחזור מקדם הנזקשיעור הפיצוי

מסך ההוצאות השוטפות לשנת 90%2018הוצאות שכר נחסכות 

-1מחזור העסקאות לשנת 2018מחזור העסקאות לשנת 2018
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 ?למענק הבקשה כיצד מוגשת

את הבקשה יש להגיש באזור האישי של רשות המיסים 
 בקישור הבא:

https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html#/clientDashboard 

יש לבצע רישום למערכת ולקבל סיסמא שבאמצעותה ניתן יהיה להגיש את הבקשה, חשוב מאד 
 הסיסמא במקום בטוח, שכן יהיה קשה לשחזרה.לשמור את 

 ?הבקשה את להגיש ניתן מתי

 .12.05.2020-ב להיפתחהמערכת להגשת הבקשות למענקים צפויה 

 .12.07.2020-ניתן יהיה להגיש את הבקשה לא יאוחר מה

 

 הנחה בארנונה 
 

 יםפטוריהיו  מלכ"ריםנקבע כי  –ארנונה  יםשמשלמ מלכ"רים המהלך להקל על במסגרת 
 .  3-5/2020 חודשים בגין מארנונה
 . 2020 שנת כל בגין 25% של הנחה לקבוע יכולה המקומית הרשות לחלופין

 לפנות לרשות המקומית על מנת להתעדכן בגובה ההנחה שנקבע על ידה.. מלכ"רעל כל 
 

 :הבאים הנכסים/  הגופיםלא תחול על  ההוראה
 .מגוריםארנונה בעמותה במבנה  .1
 5מוסד להשכלה גבוהה שקיבל פטור חלקי לפי סעיף  .2
 )אם ממוקמת על גג ובין אם לאו)בין מערכת סולארית  .3
 )ז(.5אגודה או מוסד שיתופי שקיבלו פטור לפי סעיף  .4
 .חברה ממשלתית  .5
 .רשאי להגיש בקשה פרטנית לרשות –מלכ"ר המחזיק ב"נכס אחר"  .6

 
 .01/06/2020למוסד ציבור הוארך השנה לרגל המשבר עד מועד בקשת הנחות לב!  לתשומת
 

: עמותה בעלת נכסים מעורבים, יכולה להפריד את הבקשות לפי שימושי הנכס בדומה לכללי הערה
 הנהוגים.הנחות ה

 הקלה בתשלום חשבונות מים 

בצריכת  50%שצורכים מים עשויים לקבל הקלות בתשלום אם חלה ירידה של מעל  מלכ"רים •
 .2019-המים הממוצעת שלהם ביחס לתקופה המקבילה ב

קיבל וטרם שילם, או לגבי החשבון  שהמלכ"רההקלות הבאות ניתנות לגבי חשבון מים או ביוב  •
 .הקרוב שיונפק לתשלום

 12פת החיוב העוקבת, ויפרוס אותו לעד ספק המים ידחה את התשלום של החשבון לתקו •
(, החל 17.03.2020-נכון ל 1.75%תשלומים חודשיים, לפי בקשת הצרכן, בריבית מינימלית )

 .מתקופת החיוב העוקבת
 .צריכים לפנות לספקי המים שלהם המלכ"ריםקבלת ההקלות, ל •

     
 
 
 
 
 
 

https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html#/clientDashboard
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 הקלה על עמותות וגופים המגישים בקשות תמיכה מועדת העזבונות 

 ללא כרטיס חכם 2021הגשת בקשה לתמיכה לשנת 
כחלק משיפור השירות לציבור ועל מנת להקל על העמותות והגופים המגישים בקשות לוועדת 

  - העזבונות
ללא חיוב בכרטיס , דהות הממשלתיתמערכת ההז התווספה האפשרות להגיש בקשה באמצעות

חכם, בנוסף, טופס הבקשה הותאם ומאפשר עתה שליחה של הטופס כהצהרה בלבד וללא חיוב 
 .בחתימה דיגיטאלית

 
 2021ה את המועד הקבוע להגשת בקשות התמיכה לשנת תועדת העזבונות דחלהזכירכם כי 

 ., ח' סיוון התש"ף31.05.2020ליום ראשון 
 

    
                                                                                        יאות איתנהברבברכת                                       

 גלבוע ויספיש וצוות אלכ"רים 
 בן דוד שלוי קופ ושות' 

 חשבון רואי                                                                                                                   

https://my.gov.il/landing/index.html
https://my.gov.il/landing/index.html
https://my.gov.il/landing/index.html

