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 עדכונים מוועדת הכנסת ורשויות המס

ים. בפרסומים החדשים ישנם מס' שינויים פורסמו מס' עדכונים בדבר התנאים לזכאות למענק לעצמא 2.4.2020ביום 

 ויודגשו בחוזר זה. 11ביחס לתנאים שפורסמו לאחרונה על ידנו בחוזר מס' 

 (2.4.2020 -)מודגשים השינויים בתנאים כפי שהתפרסמו ב -  זכאות למענק לעצמאיים

. הבדיקה היא לפי דו"ח המס האחרון שהוגש, ש"ח 6,000עד  2018הכנסה החייבת החודשית בשנת מה 65%מענק בסך 

 (.2019בשנת הכספים שנה  20מי שמלאו לו ) 20הזכאים יהיו עצמאיים מעל גיל  . 2018קרי 

 .לתבוע, כולל שני בני זוג בתוך התא המשפחתיכל עצמאי יכול 

בתנאי ו ופטורים שהותרו, למעט רווח הון מבחן ההכנסות כולל כל ההכנסות לאחר הניכויים שהותרו ולפני קיזוזים

, לצורך מבחן ההכנסות.2018ש"ח והוגש דוח שנתי לשנת  240,000ולא עולות על  24,000 -שהכנסות לא פחותות מ

ההכנסות שלא מיגיעה , כאשר, גם מיגיעה אישית וגם שלא מיגיעה אישית, ההכנסה החייבת מכל המקורותיבדקו את 

   .כולל הכנסות פטורות, אישית יתחלקו באופן שווה בין בני הזוג

, לפני קיזוז כולל הכנסה פטורהש"ח,  340,000ההכנסה המשותפת של שני בני הזוג מכל המקורות לא תעלה על 

 .הפסדים, לפני פטורים ולא כולל רווח הון ושבח מקרקעין

וחייבת להיות הפחתה של לפחות  2019למול מרץ אפריל  2020אפריל  -ייבדק המחזור העסקי של מרץ  -ם נוספים תנאי

אזי יצטרכו  -25%יתברר שההפחתה במחזור פחותה מ 2020במחזור בין התקופות האלה. אם בתום חודש אפריל  25%

 .להחזיר את המענק

 .למענק זכאים רק עצמאיים ולא בעלי שליטה בחברות

 פי הצהרת בעל עסק באיזור האישי.-, וזאת על29.2.2020חייב לפעול לפחות עד העסק 

ויש יכולת השוואה בין המחזור בין חודשים  2018למרות שלא הייתה לו פעילות בשנת  1.9.2019מי שפתח את העסק עד 

ח "לאחר הגשת דו, יוכל לקבל את המענק אם הוא עומד בתנאים וזאת, 2019אפריל -וחודשים מרץ 2020אפריל -מרץ

2019. 

 -עדכון פרטי חשבון בנק

אם אין פרטי חשבון במס הכנסה אז לפי מה שמעודכן )כספי המענק ייכנסו לחשבון המעודכן בתלם מס הכנסה 

 במע"מ(.

אם אינו מסכים אז יוכל  .ן(נס לחשבונו )יופיע שם פרטי החשבובאיזור האישי הנישום מצהיר שהוא מסכים שהכסף ייכ

 לעדכן לבד בהמשך.

 .נישום שרוצה לעדכן לבד את החשבון יוכל לעשות זאת באיזור האישי שבועיים לאחר הפסח

 

 

 

 



 

  

 

 מענק סיוע לעצמאים -חירום תקנות שעת  פורסמו

", 2020 ם(, התש"ף( פורסם ברשומות: "תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )מענק סיוע לעצמאי2.4.2020היום )

 מצ"ב קובץ התקנות.

 להן צ'ק ליסט לבחינת הזכאות כפי שעולה מקובץ התקנות:

o  או קודם. 1999נולדתי בשנת 

o 29.02.2020 -וה 1.9.2019 -העסק שלי היה פעיל לפחות כל אורך התקופה שבין ה. 

o  2018הגשתי דו"ח שנתי למס הכנסה בגין שנת. 

o  או פחות. 240,000היה  2018גובה הכנסתי בשנת המס 

o  ש"ח או יותר. 2,000היה  2018גובה הכנסתי החייבת מעסק הממוצעת בחודש בשנת המס 

o  2019או יותר, בהשוואה ל  25%מחזור העסקאות שלי ירד ב  2020אפריל  -במרץ. 

 נשוי:מי ש עבור              

o  ש"ח או פחות.  340,000היה  2018סך ההכנסה החייבת של שני בני הזוג בשנת המס 

 :2019עסק שהוקם בשנת  עבור

o  והתנאים יבחנו על פי הדיווח בדוח זה. 2019יש להגיש דו"ח למס הכנסה עבור שנת 

 - החזרי מס

 .15.3.2020, המוגשים מיום ואילך 2019עדכון סכומי החזר המשתחררים באופן אוטומטי בדוחות לשנת המס  

מצ"ב מכתבה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים אל לשכת רואי החשבון בישראל 

 המרכז את הנושא.

הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר בעקבות נגיף הקורונה לגבי עובד שהוצא בשל  - כהכנסהזקיפת שווי שימוש ברכב 

 לחל"תהמשבר 

רשות המסים פרסמה היום הנחיות מיוחדות בעניין חיוב שווי שימוש ברכב לעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום 

)חל"ת( המאפשרות זקיפת שווי שימוש יחסי לעובדים אשר הוצאו לחל"ת והחזירו את הרכב למעסיק, זאת לאור 

 .רבים לחל"ת לתקופה שאינה ידועההמצב המיוחד בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ויציאת עובדים 

ככלל, מעסיק שהעמיד לרשות העובד רכב צמוד, נדרש לזקוף לעובד הכנסה בהתאם לשווי שנקבע בתקנות מס הכנסה. 

על כן, מעסיק שהעמיד לרשות עובד רכב צמוד נדרש לחייב את שכרו של העובד בשווי השימוש על פי התקנות, גם 

בחלק מהחודש הרי שיש לזקוף שווי רכב מלא. החריג לכלל זה, הוא מצב בו לא  כאשר הרכב היה ברשות העובד רק

מעביד  במהלך חודש קלנדרי מלא, כלומר בעת תחילת עבודה או סיומה )כגון: פיטורין(, במצב  -מתקיימים יחסי עובד 

  זה ייזקף שווי רכב באופן יחסי לימי ההעסקה במהלך החודש.

להקל ולקבוע כי עובד שיצא לחל"ת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, ובאותו מועד  על פי ההנחיות החדשות, הוחלט

או לאחריו החזיר את הרכב שהוצמד לו למעסיק, ייזקף לו שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב 

וש יחסי יחושב גם היה ברשותו. זאת במקום זקיפת שווי שימוש לחודש מלא כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה. שווי שימ

 .בעת חזרתו של עובד מחל"ת, במידה וקיבל רכב מהמעסיק במהלך החודש

 

 



 

  

 

שווי השימוש יחושב כאמור, לפי מועד החזרת הרכב למעסיק, ולא לפי מועד יציאת העובד לחל"ת. כמו כן, תנאי 

 .ד לרשותו המעסיק רכבלהקלה הינו שממועד החזרת הרכב למעסיק על ידי העובד ועד לחזרת העובד לעבודה לא העמי
 

 

 
  

 

 

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

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

         לעדכונים שוטפים נוספים ניתן להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו

 

 

 

 בכבוד רב,

 עמית, חלפון

 רואי חשבון

 

 

https://www.facebook.com/PKF-Amit-Halfon-1529123157123394/
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תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )מענק סיוע לעצמאים(, 
התש"ף-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק–יסוד: הממשלה1, מתקינה הממשלה תקנות שעת 
חירום אלה:

בתקופה תוקפן של תקנות שעת חירום אלה, יקראו את חוק להגדלת שיעור ההשתתפות   .1
בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מענק עבודה(, התשס"ח-22007, כאילו-

בסעיף 1)א(, אחרי "בחוק זה" בא "למעט בפרק ג'1";  )1(

אחרי סעיף 18 בא:  )2(

"פרק ג'1: מענק סיוע לעצמאי בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה

18א. בפרק זה -הגדרות

"בן זוג" - כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין;

ההכנסה  סכום   - מעסק"  ממוצעת  חודשית  "הכנסה 
לעסוק  שהחל  ולעצמאי   ,2018 לשנת  מעסק  החייבת 
ההכנסה  סכום   -  2019 בשנת  יד  במשלח  או  בעסק 
במספר  מחולק  כשהוא   ,2019 לשנת  מעסק  החייבת 
החודשים שבהם עסק העצמאי בעסק או במשלח יד;

"הכנסה חייבת" - הכנסה לאחר הניכויים שהותרו ממנה 
לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה 

לפי כל דין, למעט רווח הון;

 )1(2 סעיף  לפי  חייבת  הכנסה   - מעסק"  חייבת  "הכנסה 
לפקודה שהיא הכנסה מיגיעה אישית, לרבות דמי לידה 
המשתלמים לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי 
וגמלה לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן ה' בפרק ג' 
לחוק האמור, ולרבות תגמול בעד ימי שירות במילואים 

המשתלם לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי;

למעט  בפקודה,  כמשמעותה   - אישית"  מיגיעה  הכנסה 
הכנסה המנויה בפסקאות )1( עד )7( להגדרה "הכנסה 

מיגיעה אישית"' בפקודה;

]נוסח  הלאומי  הביטוח  חוק   - הלאומי"  הביטוח  "חוק 
משולב[, התשנ"ה-31995;

"חוק מיסוי מקרקעין" - חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, 
התשכ"ג-41963;

"חוק מס ערך מוסף" - חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

תיקון חוק להגדלת 
שיעור ההשתתפות 

בכוח העבודה 
ולצמצום פערים 
חברתיים )מענק 

עבודה( - הוראת 
שעה

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

ס"ח התשס"ח, עמ' 84; התשע"ט, עמ' 134.  2
ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  3
ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.  4
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"מחזור עסקאות" - כמשמעותו בהגדרה "מחזור עסקאות 
של עוסק" בחוק מס ערך מוסף;

"המנהל" - כהגדרתו בפקודה;

"הפקודה" - פקודת מס הכנסה5;

"עצמאי" - יחיד שהוא תושב ישראל, שעסק בעסק או במשלח 
יד במהלך ששת החודשים לפחות שקדמו לחודש מרס 

;2020

שבח  לרבות  לפקודה,   88 בסעיף  כהגדרתו   - הון"  "רווח 
כמשמעותו לפי סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין;

ישראלי  אזרח  לרבות  בפקודה,  כהגדרתו   - ישראל"  "תושב 
כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה שהוא תושב אזור כהגדרתו 

בסעיף האמור.

18ב. עצמאי שבשנת 2019 מלאו לו 20 שנים או יותר יהיה זכאי מענק סיוע לעצמאי
למענק לפי הוראות פרק זה לשם סיוע בתקופת ההתמודדות 
אם  לעצמאי(,  סיוע  מענק   - זה  )בפרק  הקורונה  נגיף  עם 

מתקיימים לגביו כל אלה:

עצמאי  ולעניין   ,2018 המס  לשנת  החייבת  הכנסתו   )1(
שהחל לעסוק בעסק או במשלח יד בשנת 2019 - הכנסתו 
שקלים   240,000 על  עולה  אינה   ,2019 המס  לשנת  החייבת 
שאינה  חייבת  הכנסה  זוגו  ולבן  לעצמאי  היתה  חדשים; 
הכנסה מיגיעה אישית, יראו לעניין פסקה זו מחצית מאותה 

הכנסה חייבת כהכנסה חייבת של כל אחד מבני הזוג;

 2,000 על  עולה  מעסק  הממוצעת  החודשית  הכנסתו   )2(
שקלים חדשים;

מחזור עסקאותיו בחודשים מרס ואפריל בשנת 2020 נמוך   )3(
זו  )בפסקה   2019 בשנת  חודשים  באותם  עסקאותיו  ממחזור 
- מחזור הבסיס בשנת 2019(, בסכום העולה על 25% ממחזור 
או  בעסק  לעסוק  שהחל  עצמאי  לעניין   ;2019 בשנת  הבסיס 
במשלח יד לאחר יום כ"ד באדר א' התשע"ט )1 במרס 2019(, יראו 
את מחזור הבסיס בשנת 2019 כמחזור עסקאותיו מיום תחילת 
 ,)2020 בפברואר   29( התש"ף  באדר  ד'  יום  עד  כאמור  העיסוק 

כשהוא מחולק במספר חודשי העיסוק כאמור ומוכפל ב–2;

לשנת  זוגו,  ובן  העצמאי  של  החייבת  הכנסתם  צירוף   )4(
המס 2018, ולעניין עצמאי שהחל לעסוק בעסק או במשלח 
יד בשנת 2019 - צירוף הכנסתם כאמור בשנת המס 2019, 

אינו עולה על 340,000 שקלים חדשים;

לא מתקיימים לגביו בשנת המס 2018, ולעניין עצמאי   )5(
שהחל לעסוק בעסק או במשלח יד בשנת 2019 - בשנת המס 

2019, הסייגים הקבועים בסעיף 17א, בשינויים המחויבים;

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  5
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הוא הגיש דוח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס 2018,   )6(
ולעניין עצמאי שהחל לעסוק בעסק או במשלח יד בשנת 
2019 - הוא הגיש דוח כאמור לשנת המס 2019, והכול אם 
היה חייב בהגשת דוח כאמור לשנות המס האמורות, לפי 

העניין, בהתאם להוראות הפקודה.

לפי  67א,  או   67 סעיפים  לפי  תקופתי  דוח  הגיש  הוא   )7(
המנויות  הדיווח  לתקופות  מוסף,  ערך  מס  לחוק  העניין, 
בפסקה )3( או הצהרה לפי תקנה 5 לתקנות מס ערך מוסף 
)רישום(, התשל"ו-61976, לשנת 2020 )בפסקה זו - הצהרת 
עוסק פטור(, לפי העניין, אם היה חייב בהגשתם לפי חוק 
מס ערך מוסף; להצהרת עוסק פטור תצורף הצהרה על קיום 

התנאי האמור בפסקה )3(.

0.65 סכום המענק למכפלת  השווה  בסכום  יהיה  לעצמאי  סיוע  מענק  18ג. 
יותר  לא  אך  מעסק,  החודשית הממוצעת  בסכום הכנסתו 
מ–6,000 שקלים חדשים; ואולם לגבי עצמאי אשר הכנסתו 
שקלים   16,000 על  עולה  מעסק  הממוצעת  החודשית 
חדשים, יופחת מהסכום האמור סכום השווה למכפלת 0.75 
בסכום שבו עולה הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק על 

16,000 שקלים חדשים.

תביעה לקבלת 
המענק

תחילתן  מיום  ימים   70 בתוך  למנהל  יגיש  עצמאי  18ד. )א( 
סיוע  מענק  לקבלת  תביעה  אלה  חירום  שעת  תקנות  של 

לעצמאי )בתקנות שעת חירום אלה - תביעה למענק(.

המנהל  שקבע  מקוון  בטופס  תוגש  למענק  תביעה  )ב( 
של  עמידתו  בחינת  לשם  הדרושים  הפרטים  את  ותכלול 
המענק  תשלום  ולשם  המענק  לקבלת  בתנאים  העצמאי 

בהתאם להוראות פרק זה. 

קביעת זכאות 
למענק

יקבע  מענק,  לקבלת  תביעה  למנהל  עצמאי  הגיש  18ה. )א( 
המנהל בהקדם ולא יאוחר מתום עשרה ימים ממועד הגשת 
התביעה, את זכאותו של העצמאי למענק ואת סכום המענק.

המנהל רשאי, ביוזמתו או לפי דרישת העצמאי, לתקן  )ב( 
את קביעתו כאמור בסעיף זה אם התגלו עובדות חדשות 

או אם מצא כי נפלה טעות בקביעה זו.

ק"ת התשל"ו, עמ' 946.  6
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ישולם תשלום המענק לעצמאי,  סיוע  למענק  עצמאי  של  זכאותו  נקבעה  18ו. 
ימים  עשרה  מתום  יאוחר  ולא  בהקדם  לעצמאי  המענק 
ממועד קביעת הזכאות כאמור בסעיף 18ה, באמצעות רשות 
אם  אחר  ממשלתי  משרד  באמצעות  או  בישראל,  המסים 
ניתנה לכך הסכמה מאת המנהל, השר הממונה על המשרד 
זיכוי  ידי  על  משרד,  אותו  של  הכללי  והמנהל  הממשלתי 
חשבון הבנק של העצמאי שפרטיו היו בידי המנהל או בידי 

המשרד הממשלתי, לפי העניין, ואושרו על ידי העצמאי.

18ז. סעיפים 10 ו–11 יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי מענק סיוע השגה וערעור
לעצמאי.

סיוע תשלום ביתר מענק  לגבי  המחויבים,  בשינויים  יחול,   13 18ח. סעיף 
לעצמאי.

סיוע תשלום בחסר מענק  לגבי  המחויבים,  בשינויים  יחול,   14 18ט. סעיף 
לעצמאי.

על אף הוראות כל דין, מענק סיוע לעצמאי לא ייחשב דין מענק 18י. )א( 
למעט  16)א(,  בסעיף  האמורים  החיקוקים  לעניין  כהכנסה 

לעניין הפקודה.

מענק סיוע לעצמאי לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו  )ב( 
של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף.

מענק  לגבי  המחויבים,  בשינויים  יחול,  16)ב(  סעיף  )ג( 
סיוע לעצמאי".

ח' בניסן התש"ף )2 באפריל 2020(
)חמ 3-6026(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  
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 לכבוד:
  , רו"חגב' איריס שטרק

 נשיאת לשכת רואי חשבון 
 

 ואילך 2019המשתחררים באופן אוטומטי בדוחות לשנת המס עדכון סכומי ההחזר הנדון: 

 

 2019סכומי ההחזר המשתחררים באופן אוטומטי בדוחות לשנת המס  הריני לעדכן אתכם לגבי
 :מפורט להלן, כ15/3/2020המוגשים מיום  ,ואילך

)במקום  ₪ 14,000עד בסכומים  בתיקי יחידיםבתיקים החייבים בניתוב רכז: יתרות זכות  .1
יוחזרו  –₪(  18,000)במקום ₪  20,000עד  בסכומיםבתיקי חברות ויתרות זכות ₪(,  12,000

 לאחר קליטת השומה ועדכונה בשע"מ.

ישוחררו לאחר ₪  20,000בניתוב רכז: יתרות זכות בסכומים עד  חייבים שאינםבתיקים  .2
 קליטת השומה ועדכונה בשע"מ. 

 שחרור החזרים באישור רכז .3

 14,000בסכומים העולים על  בתיקי יחידיםרכז: יתרות זכות  בניתוב החייביםבתיקים  3.1
 בסכומיםבתיקי חברות ויתרות זכות  ₪(, 32,000)במקום ₪  45,000 -וקטנים מ₪ 

יוחזרו מיד לאחר הניתוב  –₪(  40,000)במקום  ₪ 50,000 -וקטנים מ 20,000העולים על 
 יום, כמוקדם. 25)או אישור רכז( או לאחר 

₪  20,000 : יתרות זכות בסכומים העולים עלרכז בניתוב חייבים שאינםבתיקים  3.2
יום, כמוקדם )עד היום,  25יוחזרו לאחר אישור רכז או לאחר  ₪ 45,000 -והקטנים מ

 הוחזרו רק לאחר אישור רכז(. 20,000בתיקים אילו החזרים בסכום של מעל 

 
 ימים. 25 -ימים ל 30 -רכז החוליה מהחזר לאישור בו ימתין פרק הזמן  קוצר ,בנוסף

 

 אודה לך אם תעבירי תוכן מכתבי זה לידיעתך חברי לשכתך.

 

 בברכת בריאות טובה לכולם,

 
 העתקים:

 מנהל רשות המסים –מר ערן יעקב 
 משנה למנהל רשות המסים –ן, רו"ח  גב' מירי סביו

 הנהלה מצומצמת
 פקידי השומה

 מנהל אגף א' שומה מס הכנסה –לוי -מר רוני סרי
 מנהלת תחום בכירה שומה פיתוח ודיווחים – מינה גולן, רו"ח גב' 

 סגנית נשיאת לשכת רואי חשבון –פייג, רו"ח )עו"ד( -גב' ליאת נויבירט
 יו"ר ועדת המסים, לשכת רואי חשבון –מר אריה פונדק, רו"ח 

https://www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority

