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 עדכונים מוועדת הכנסת ורשויות המס

   בין בכנסת ורווחה עבודה לענייני המיוחדת הוועדה של ותישיב והתקיימ (2.0.1313 -ו 22.2.1313 ) והיום אתמול
 בישראל. החשבון רואי לשכת נשיאת בהשתתפות היתר

 
 המס: ומרשויות מהדיון החשבון רואי לשכת הודעת תמצית להלן

 
 לעצמאיים למענק זכאות

 
 האחרון המס ח"דו לפי היא הבדיקה .ש"ח 50333 עד 1322 בשנת החודשית החייבת מההכנסה %56 של בסך מענק

  .1322 קרי 0שהוגש
 .המשפחתי התא בתוך זוג בני שני כולל 0לתבוע יכול עצמאי כל

 מצטברים( הינם )התנאים הזכאות תנאי

 (.1322 הכספים בשנת יםשנ 12 לו שמלאו מי) 12 גיל מעל עצמאיים יהיו הזכאים 
 

 מ פחותות לא שהכנסות בתנאי 0פטורות ההכנסות כולל לא 0המקורות מכל הכנסות כולל הכנסות מבחן-  
 .1322 המס לשנת דוח הוגשש כןו ח"ש 1030333 על עולות ולא ש"ח 100333
 מיגיעה שלא וגם ישיתא מיגיעה גם 0המקורות מכל החייבת ההכנסה תבדק  0ההכנסות מבחן לצורך
 .הזוג בני ןבי שווה באופן יתחלקו אישית מיגיעה שלא ההכנסות כאשר 0אישית

 ותפטור ותהכנס כולל לא 0ח"ש 2030333 על תעלה לא המקורות מכל הזוג בני שני של המשותפת ההכנסה
 .מקרקעין ושבח הון רווח כולל ולא הפסדים קיזוז ולפני

 
 לפחות של הפחתה להיות וחייבת 1322 אפרילו מרץ למול 1313 אפריל - מרץ של העסקי המחזור ייבדק 

- מ פחותה במחזור שההפחתה יתברר 1313 אפריל חודש בתום אם .האלה התקופות בין במחזור 25%
 .המענק את להחזיר יצטרכו אזי %16
 

 בחברות שליטה בעלי ולא עצמאיים רק זכאים למענק. 
 

 האישי באיזור עסק בעל הצהרת פי-על וזאת 12.1.1313 עד לפחות לפעול חייב קהעס. 

 בהמשך. נעדכן עדכונים שיהיו ככל ם,בדיוני נמצא עדיין ,הפסדים וקיזוז הגיל הגבלת של הנושא כי יצויין

 בין השוואה יכולת ויש 9102 בשנת פעילות ול הייתה שלא למרות 9102 פברואר עד העסק את פתח אשר עצמאי
 בתנאים עומד הוא אם המענק את לקבל יוכל ,9102 אפריל-מרץ וחודשים 9191 אפריל-מרץ חודשים בין המחזור

 .9102 המס לשנת דוח הגשת לאחר ,וזאת לעיל
 

 .חירום לשעת בחקיקה עברו לא עוד כל לשינוי נתונים התנאים כי נדגיש
 

 לפני 2 מס' בחוזר שפרסמנו כפי אישי באיזור להירשם חובה .הפסח חג עד בנק לחשבונות יועבר המענק כי הובטח
 (כאן לחץ) ימים מס'

 
 ויש שנפגע0 לעסק קריטריונים בנושא בהירות אי עדיין קיימת העובדים0 את ויחזיר שנפגע לעסק נוסף פיצוי לעניין

 לעסקים. ארנונה תשלומי של זה בשלב דחייה או ביטול של הנושא כל על השלכות לזה

 

 

http://www.ahcpa.co.il/Uploads/ArticlePDF/2020/777/חוזר%209%20-%20הערכות%20לקראת%20פרסום%20התנאים%20לקבלת%20מענק%20לעצמאים.pdf


   

  

 

1.11/.2|    1102/11חוזר מס'   

 מסים עדכוני

 אלא לפי בקשות פרטניות שנענות ברצון טוב. דיווח ותשלום מס הכנסהאין דחיה גורפת ב -
 

 אין שינוי בעמדת רשות המסים לגבי שווי רכב. -

 לאומי ביטוח עדכוני
 

 במסגרת הוועדה כדלקמן:  ל המוסד לביטוח לאומי"מנכבנושא הגשת תביעה לביטוח לאומי0 עדכן 

 .כרה תהיה רטרואקטיבית ממועד הזכאותהת או לדמי אבטלה וה"תביעה לחל אין הגבלה לעניין מועד להגשת  -
 

 הביטוח הלאומי  מודע לעיכוב במתן היתרים להוצאת נשים בהריון לחל"ת ויכיר בכל בקשה רטרואקטיבית. -
  

 

מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להפנות את תשומת הלב אין להזדקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה 
  .לאמור בו

 .או הדרכה כלשהי נשמח לעמוד לרשותכם/במידה ודרושים לכם הסברים נוספים ו     

         לעדכונים שוטפים נוספים ניתן להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו     

 

 

 

 בכבוד רב0

 עמית0 חלפון

 רואי חשבון

 

 

https://www.facebook.com/PKF-Amit-Halfon-1529123157123394/

