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לאחרונה אשרה הממשלה את תכנית "מבלימה לצמיחה" .עקרי התכנית שאושרה:
 .1רף הזכאות המקל למענקי הסיוע לעסקים בדבר הוצאות קבועות כפי שנקבע לחודשים נובמבר-דצמבר ,יוארך גם
לתקופת הזכאות ינואר-פברואר .2021
 .2יינתן מענק סיוע נוסף לעסקים( :פתיחת מערכת להגשת מענק נוסף צפויה בימים הקרובים)
א .עסק שמחזור עסקאותיו בשנת  2019היה מעל  18אלפי ש"ח ואינו עולה על  300אלפי ש"ח ושחלה ירידת מחזור
בשיעור של לפחות  25%בין פעילות העסק בתקופה שמחודש מרץ עד דצמבר  2020לפעילותו בתקופה המקבילה
בשנת  - 2019גובה המענק יקבע בהתאם לעומק הפגיעה:
פגיעה של  40%-25%במחזור העסקים -מענק בגובה  3,000ש"ח.פגיעה בגובה  60%-40%במחזור העסקים -מענק בגובה  5,000ש"ח.פגיעה מעל  -60%מענק בגובה  9,000ש"ח.לעוסק פטור תיבחן ירידת המחזורים בשנת  2020מול שנת  ,2019לצורך קביעת הזכאות לסכומי המענק.
ב .עסק שמחזור עסקאותיו בשנת  2019היה בין  300אלפי ש"ח ל 400-מיליון ש"ח ,שהיה זכאי לשלושה או יותר
מבין מענקי הסיוע להשתתפות בהוצאות שניתנו באמצעות רשות המסים .גובה המענק יעמוד על 50% -מממוצע
מענק ההוצאות הקבועות שניתן לעסק עד כה בגין תקופות זכאות בשנת  ,2020עד לגובה של  50אלפי ש"ח.
ג .עסק חדש שנפתח בינואר או פברואר :2020
מי שהיה זכאי לפחות לשני מענקי הוצאות קבועות בגין שנת  ,2020יהיה זכאי למענק נוסף של:
עוסק פטור  3,000 -ש"ח.
עוסק מורשה  4,000 -ש"ח.
שלילת מענק ומענק חלקי -למי שהמענקים שיפרו את מצבו בשנת 2020
 עוסק שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בשנת  2020בתוספת מענקי הוצאות קבועות שקיבל בגין 2020גדול מהמחזור השנתי שלו בתקופה המקבילה בשנת  – 2019אינו זכאי למענק.
 עוסק שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בשנת  2020בתוספת מענקי הוצאות קבועות שקיבל בגין  2020בין 90%ל 100%-מהמחזור השנתי שלו בתקופה המקבילה בשנת  – 2019זכאי למענק חלקי של  65%מגובה המענק.
אין להזדקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להפנות את תשומת הלב
לאמור בו.
במידה ודרושים לכם הסברים נוספים ו/או הדרכה כלשהי נשמח לעמוד לרשותכם.
לעדכונים שוטפים נוספים ניתן להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו
בכבוד רב,
עמית ,חלפון
רואי חשבון

