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מענק השתתפות בהוצאות קבועות בשל נגיף הקורונה

במטרה לסייע לעסקים ומלכ"רים שפעילותם העסקית נפגעה כתוצאה מההשפעה
הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה ,הממשלה אישרה מענק אשר יסייע בכיסוי
ההוצאות הקבועות.
המענק מיועד לעסקים (חברות ,שותפויות ועצמאיים) וגם למוסדות ציבור (עמותות
ומלכ"רים נוספים) בתנאים מסויימים ("מוסד ציבורי זכאי").

המשפיעים על גובה המענק :מחזור  ,2019ירידה במחזור ב 03-04.2020לעומת תקופה
מקבילה ב,2019גובה הוצאות קבועות ,2019שכר עובדים שיצאו לחל"ת.
במחזור שנתי של עד  300אש"ח גובה המענק בסכומים קבועים ,כפי שמפורט להלן ,ולא
זכאיים לו עצמאיים שאינם מאוגדים כחברה (היות ויש להם מענק מקביל במסגרת
הפעימה השניה).
במחזור שבין  300-1,500אש"ח -המענק שווה ל 30%ממחזור בסיס  2019כפול
 10%/20%/35%/50%תלוי באחוז הירידה במחזור  .03-04.2020פירוט בהמשך.
במחזורים שבין מליון וחצי  ₪ל –  20מליון  ₪מדובר בחישוב מורכב יותר .פירוט
בהמשך.
הערה :האמור לעיל מתייחס לגופים שאינם מלכרים .החישוב אצל "מוסד ציבורי זכאי"
שונה.
למענק לא זכאים :עוסקים שהחלו פעילות ב ,2020תאגידים שנסגרו עד ,01.03.2020
עוסקים ששלושה חודשי דיווח אחרונים שלהם עם מחזור  ,0קבלנים ,תאגידים בנקאים,
חברות ביטוח ,קופות חולים וגופים ממשלתיים ועוד.
טרם נוסחו ופורסמו התקנות ,כך שיתכנו שינויים קלים מהאמור בחוזר זה.
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מדובר במודל המבוסס על מספר שיטות ,ובכלל זה פיצוי על בסיס השתתפות בהוצאות
הקבועות כולל הוצאות העסקת עובדים ,וכן מתמרץ עסקים יעילים ,ועסקים שלא הוציאו
את העובדים לחל"ת בתקופת המשבר .שיעורי המענק הולכים וגדלים ככל שהיקף הפגיעה
במחזור גדול יותר ,וניתן להגיע למענק פיצוי של עד  400אלף שקל לעסק שנפגע
משמעותית.
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התנאים שמוסד ציבורי צריך לעמוד בהם על מנת שיוגדר כ"מוסד ציבורי זכאי" לעניין
המענק:
א .לפחות  1/3מהכנסתו בדוח  2018לא נובע מתמיכה (ממשרדי ממשלה או רשויות
מקומיות) או מתרומות.
ב .עיקר הכנסתו שאינה מתמיכה או תרומות כאמור בסעיף א' ,הייתה ממכירת
שירותים או מוצרים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה .לדעתנו השכרת
נכסים דינה כמכירת שירותים (אך ייתכנו ויכוחים על כך).
תנאי הזכאות למענק:

 .2ירידה במחזור של מעל  25%בחודשים  03-04.2020לעומת חודשים אלו בשנת 2019
(לגבי עסק שנפתח לאחר  03.19החישוב ייעשה לעומת הכנסה ממוצעת חודשית
החל מהחודש שלאחר חודש פתיחת העסק בתנאי שניו מחזורים גדולים מ0-
בתקופה).
 .3ירידת מחזור העיסקאות נגרמה כתוצאה מהתפשטות הנגיף (תנאי שצפויים
אודותיו ויכוחים).
 .4הוגשו דוחות מע"מ תקופתיים לתקופות הדיווח בשלהן נמדד מחזור העיסקאות,
אם היו חייבים בהגשתו לפי חוק מע"מ.
 .5לא חלות לגבי העוסק אחת מהעובדות הבאות :א .היה חייב בניהול ספרים לשנת
 2019ולא ניהל ב .נפסלו ספריו לשנת  .2019לכאורה גם פסילה שתיקבע בעתיד
תשפיע על כך.

סכום המענק:
 .1מענק לחברה או שותפות בעלות מחזור של עד  300אש"ח:
לתשומת לב :כאשר חלק הארי של המחזור הינו רווח ,כפי שקורה אצל נותני שירותים
מסוימים ,הפיצוי אפסי יחסית לנזק.
גובה מחזור לשנת  2019באלפי ש"ח
18-100
100-200
200-300

גובה מענק בש"ח
700
1,875
3,025
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 .1מחזור העסקאות לשנת  2019לגבי חברה /שותפות/מוסד ציבורי זכאי ,נע בין 18
אש"ח ל  20 -מליון  .₪ולגבי יחיד נע בין  300אש"ח ל 20מליון ( .₪לגבי עסק חדש
מ ,2019הבדיקה תהיה הכנסת  2019מחולקת לחודשי העיסוק ומוכפלת ב.)12
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 .2מענק לעוסק (חברה/שותפות/מוסד ציבורי זכאי/עצמאי) בעלת מחזור של 300
אש"ח ומעלה (עד  20מליון )₪בשנת : 2019
סכום המענק שווה להכפלת מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור העסקאות
בתקופת הבסיס בהתאם לטבלה הבאה ,גובה המענק מוגבל בתקרה של  400אש"ח:
סכום המענק = מכפלת מקדם ההשתתפות בהוצאות
הקבועות (*) ובמחזור עיסקאות בתקופת הבסיס ב:
0.10
0.20
0.35
0.50

שיעור ירידת המחזור
25%-40%
40%-60%
60%-80%
>80%

א .לגבי עוסק עם מחזור בין  300-1,500אש"ח0.3 .
ב .לגבי עוסק במסחר בדלק0.075 -
ג .לגבי עוסק עם מחזור שבין  1,500-20,000אש"ח 1 :פחות מקדם הוצאות
קבועות (**) אבל לא יותר מ 0.3ולא פחות מ.0

(**)מקדם הוצאות קבועות-
לגבי עוסק (עצמאי/שותפות/חברה) -צירוף של  2התוצאות הבאות:
א .סך כל התשומות שדווחו למעמ בשנת  ,2019לא כולל תשומות ציוד מחולק
במחזור העיסקאות ומוכפל ב0.9
ב .הכפלה ב 6וחלוקה במחזור העיסקאות של שנת  ,2019של סכום ממוצע שכר
העבודה החודשי של כל אחד מהעובדים שיצאו לחל"ת או פוטרו( ,הממוצע
מחושב לפי שכר העובד בשלושת החודשים שטרם היציאה לחל"ת/פיטורין),
מוכפל ב 1.25ובחלק היחסי מתקופת המענק (חודשים מרץ אפריל) בו לא עבד
בשל החל"ת או הפיטורין.
לגבי מוסד ציבורי זכאי -צירוף של  2התוצאות הבאות:
א .סך כל ההוצאות הקשורות למכירת שירותים או מוצרים המסופקים באופן
שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה בשל שנת  2018כשהוא מחולק בסך ההכנסה
בשנת .2018
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(*) מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות-
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ב .הכפלה ב 6וחלוקה במחזור העסקאות של שנת  ,2018של סכום ממוצע שכר
העבודה החודשי של כל אחד מהעובדים שיצאו לחל"ת או פוטרו ,לשלושת
החודשים שטרם היציאה לחל"ת/פיטורין ,מוכפל ב 1.25ובחלק היחסי
מתקופת המענק (חודשים מרץ אפריל) בו לא עבד בשל החל"ת או הפיטורין.

יש להגיש את הבקשה למענק בתוך  90ימים מתאריך  .12.05.2020עדיין לא נפתחה
האפשרות להגשת הבקשות .נעדכן אתכם עם הפרסום.

כדי שנוכל לערוך עבורכם בדיקת זכאות למענק ,נא שלחו את הנתונים הבאים (במידה
והנה"ח ו/או השכר לא נערכים במשרדינו):

גופים מלכרים :סך ההוצאות הקשורות למכירות ומתן שירותים ב ,2018מחזור 03-
 ,04.2020מחזור  ,03-04.2019שכר  3חודשים אחרונים של כל עובד שיצא לחל"ת ופירוט
תקופת שהותו בחל"ת.
להלן קישור למחשבון של לשכת רואי חשבון:
https://www.openasapp.net/portal#!/client/app/220bdd25-db59-42c8-a082b126ee9318d7

בכבוד רב,

רודניק וורצל ושות'
רואי חשבון
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גופים עסקיים :מחזור  ,03-04.2020מחזור  ,03-04.2019דיווחי מעמ שנתיים  ,2019שכר 3
חודשים אחרונים של כל עובד שיצא לחל"ת ופירוט תקופת שהותו בחל"ת.

