18/01/2021

מענק בשל פגיעה ממושכת -מענק לעסקים

הוסדרה לאחרונה בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) ,זכאות
למענק נוסף ,חד פעמי ,לטובת עסקים שנפגעו פגיעה ממושכת כתוצאה ממשבר
הקורונה.
להלן פירוט קצר על תנאי הזכאות וגובה המענק.

לתשומת לב :תאריך הגשת הבקשה למענק מ 10.02.2021למשך  3חודשים .אנו נעדכן עם
פתיחת המערכת להגשת בקשות.

הגדרות רלבנטיות:
תקופת הבסיס( 01.03.2019-31.12.2019 -לגבי עוסק שהתחיל לפעול לאחר 03.2019
התקופה תתחיל מהחודש של תקופת הדיווח המלאה הראשונה שלו ועד ל.)31.12.2019
תקופת הזכאות( 01.03.2020-31.12.2021 -לגבי עוסק שהתחיל לפעול לאחר 03.2019
התקופה תתחיל משנה אחרי תחילת תקופת הבסיס ועד )31.12.2020
התנאים לזכאות:
עוסק פטור:
.1

מחזור  +2020מענקי ההשתתפות שקיבל ב 2020לא עולה על מחזור

( 2019אם

עולה על  90%זכאי רק למענק חלקי שהוא  65%מהמענק המלא)

 .2מחזור  2020נמוך ממחזור  2019ב 25%לפחות
עוסק מורשה:
עוסק עם מחזור של עד  300אש"ח בשנת :2019
.1

מחזור עסקאות בתקופת הזכאות +מענקי הוצ' קבועות שקיבל ב 2020לא עולה על
מחזור עיסקאות בתקופת הבסיס (אם עולה על  90%זכאי רק למענק חלקי שהוא 65%
מהמענק המלא).

 .2ירידה של  25%לפחות במחזור תקופת הזכאות לעומת תקופת הבסיס (ללא מענקי
הוצאות קבועות שקיבל)
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מענק בשל פגיעה ממושכת -מענק לעסקים

כמובן שנמשיך לסייע גם במענק זה בבדיקת זכאות פרטנית ובהגשה ,ללקוחות שיבקשו שירות
זה.

עוסק עם מחזור של  300אש"ח ומעלה בשנת : 2019
.1

מחזור עסקאות בתקופת הזכאות +מענקי הוצ' קבועות שקיבל ב 2020לא עולה על
מחזור עיסקאות בתקופת הבסיס (אם עולה על  90%זכאי רק למענק חלקי שהוא 65%
מהמענק המלא).

 .2היה זכאי ל 3-או יותר מענקי הוצ' קבועות בשנת .2020
עוסק שהחל פעילות ב:2020
אם היה זכאי ל 2-מענקי הוצ' קבועות
סכום הזכאות
לעוסק פטור או לעוסק מורשה עם מחזור  2019של עד  300אש"ח:
סכום
המענק
3000
5000
9000

אחוז הירידה
במחזורים *
עד 40%
40%-60%
מעל 60%

מענק חלקי 65%
ממענק מלא
1950
3250
5850

*אצל עוסק מורשה הירידה נבחנת בחודשים  03-12.2020מול חודשים מקבילים בשנת  .2019אצל עוסק
פטור מחזור  1-12.2020מול ( 1-12.2019שנות מס שלימות).

לעוסק מורשה עם מחזור  2019גדול מ 300אש"ח:
 60%מסך מענקי ההשתתפות בהוצ' קבועות שקיבל חלקי ( 5או חלקי  4לעסקים עם
מחזור העולה על  20מליון) אבל לא פחות מ ₪ 9000ולא יותר מ 50אש"ח .מענק חלקי 65%
מהתוצאה ומהתקרות הנ"ל.

עוסק שהחל פעילות ב:2020
 3000לפטור ו 4000למורשה
להלן תרשימי זרימה להמחשה (התרשימים אינם מתייחסים לעוסקים שהחלו פעילות
ב)2019-2020
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עוסק פטור:

האם מחזור +2020
מענקי הוצ' קבועות
 2020נמוכים ממחזור
?2019
וגם :האם מחזור 2020
נמוך ב 25%לפחות
ממחזור ?2019

לא

כן
האם אחוז הירידה
במחזורים (2020
לעומת  )2019נמוך
מ?40%

אין זכאות

לא

כן

האם מחזור +2020
מענקי הוצאות
קבועות לא עולה על
 90%ממחזור
?2019

כן
סכום הזכאות ₪ 3000

האם אחוז הירידה
במחזורים נמוך
מ?60%

כן

לא
סכום הזכאות ₪ 1950
( 65%ממענק מלא)

לא

האם מחזור +2020
מענקי הוצאות קבועות
לא עולה על 90%
ממחזור ?2019

כן
סכום הזכאות ₪ 5000

האם מחזור +2020
מענקי הוצאות קבועות
לא עולה על 90%
ממחזור ?2019

לא
סכום הזכאות ₪ 3250
( 65%ממענק מלא)
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כן
סכום הזכאות ₪ 9000

לא
סכום הזכאות ₪ 3250
( 65%ממענק מלא)

עוסק מורשה:

האם מחזור 2019
נמוך מ 300אש"ח

כן

לא
האם מחזור +3-12.2020
מענקי הוצ' קבועות 2020
נמוכים ממחזור ?3-12.2019
וגם :האם היה זכאי ל3-
מענקי הוצאות קבועות או
יותר עבור שנת ?2020

האם מחזור 3-
 +12.2020מענקי הוצ'
קבועות  2020נמוכים
ממחזור ?3-12.2019
וגם :האם מחזור 3-
 12.2019נמוך ב25%
לפחות ממחזור 3-
?12.2019

כן

לא

האם אחוז הירידה
במחזורים (3-
 12.2020לעומת 3-
 )12.2019נמוך
מ?40%

כן
האם מחזור +2020
מענקי הוצאות קבועות
לא עולה על 90%
ממחזור ?2019

כן
סכום
הזכאות
₪ 3000

האם מחזור
 +2020מענקי
הוצאות קבועות
לא עולה על
 90%ממחזור
?2019

אין זכאות

לא

כן
סכום הזכאות60% :
מסך מענקי הוצאות
קבועות שקיבל עבור
 2020מחולק ב * 5עם
תקרת מינימום של
 ₪ 9000ותקרת
מקסימום של 50
אש"ח * .לעסקים עם
מחזור מעל  20מליון
מחולק ב4

האם אחוז הירידה
במחזורים נמוך
מ?60%

כן

לא
סכום
הזכאות
₪ 1950
(65%
ממענק
מלא)

כן

כן

לא
האם מחזור
 +2020מענקי
הוצאות קבועות
לא עולה על 90%
ממחזור ?2019

האם מחזור
 +2020מענקי
הוצאות קבועות
לא עולה על
 90%ממחזור
?2019

סכום הזכאות
₪ 5000

כן
לא

סכום הזכאות
₪ 3250
( 65%ממענק
מלא)

סכום
הזכאות
₪ 9000

לא

סכום הזכאות
₪ 3250
( 65%ממענק
מלא)

בברכה,
רודניק וורצל ושות'
רואי חשבון
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לא
אין זכאות

לא
סכום הזכאות 60% :מסך מענקי
הוצאות קבועות שקיבל עבור
 2020מחולק ב *5ומוכפל ב65%
עם תקרת מינימום של ₪ 5850
ותקרת מקסימום של  32.5אש"ח.
* לעסקים עם מחזור מעל 20
מליון מחולק ב4

