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 03-5617013פקס:  03-7947741טל':   61070מיקוד  7104ת.ד.  תל אביב,  6מיטב רח'  

 

 2021 מרץ

 

 והמושבים השיתופיים, לקוחותינו במגזר הקבוצי לכבוד: 

פירסום טיוטת נוהל  סיוע לעצמאיים חברי קבוץ מתחדש או מושב שיתופי שחלות    הנדון:

א' לפקודת מס הכנסה  בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף   60הוראות סעיף  עליו

 2020ר ספטמבר ואוקטובחודשים   –פעימה שניה הקורונה 

 

 שלום רב, 

 

חברי קבוץ מתחדש המדווחים  לסיוע לעצמאיים     טיוטת הנוהלברצוננו לעדכן כי משרד החקלאות פרסם את  

 .2020בגין החודשים ספטמבר ואוקטובר   א' לפקודת מס הכנסה 60עיף  לפי הוראות ס

הנ לפרסום  להמתין  ויש  בלבד  בטיוטה  מדובר  זה  בשלב  כי  להדגיש  הסיש  לופי  והל  של  ס  אישורוכן  ופי 

 עבור מתווה הסיועלמשרד החקלאות   התקציב

 

 .לחצו כאן -לנוחותכם להלן קישור לטיוטת הנהול שפורסמה

 

 להלן  מספר נושאים עיקריים מתוך טיוטת הנוהל:

 כללי: 

מו או  מתחדש  קבוץ  חברי  ס עצמאיים  הוראות  עליו  שחלות  שיתופי  לפקודה  60עיף  שב  להגיש   א'    נדרשים 

ואינה    מיסוי במסגרת הקבוץם לרשות המיסים  בהם נרשם שהכנסתם מיגיעה אישית הועברה לשנתיי  דוחות

 מיגיעה אישית במסגרת הדוח האישי. , כלומר דווח על "אפס" הכנסות   1301נכללת בדוח האישי טופס  

על   רד האוצרמטעם מש ממשלתיים הסיוע   אלו אינם זכאים למענקי  וות על פיו עצמאייםכתוצאה מכך נוצר עי

 אף שגם הם נפגעו כלכלית מהתפרצות נגיף הקורונה. 

בגין החודשים  ביחס למתווה סיוע    יוות שנוצר גובשו הסכמות  בין משרד החקלאות למשרד האוצר  לאור הע

ואוקטובר   של    2020ספטמבר  כולל  תקציבי  החקלאות   אשר   ₪מליון    4  בהיקף  משרד  אחריות  תחת    תהיה 

 לאות ופיתוח הכפר". קעות במשרד החקות  "מנהלת ההשבאמצע

 

ראו   של התנאים המצטברים שיש לעמוד בהם    ) לרשימה המלאהלקבלת הסיוע    להלן תנאי הסף העיקריים  

 לטיוטת הנוהל(:  7סעיף 

 רמה בשל נגיף הקורונה.העצמאי שירידת המחזורים בעסקת נג  חבר הקבוץ  הצהרת -

 .המבקש הנו חבר קבוץ כמוגדר בנוהל -

 . שכיר בעל שליטה בחברת מעטים עצמאי או המבקש הנו -

 . המבקש מנהל ספרי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים -

 . שנה או יותר 20מלאו לו   2019ראה שבשנת המבקש ה- -

  מענק לפי תכנית הסיוע ונמצא לא זכאי לקבלת    המבקש לא הגיש בקשה לרשויות המס או שהגיש בקשה -

 לקבלתו.  עמידה בתנאיםאיים בשל אי הממשלתית לעצמ

https://www.moag.gov.il/Documents/kibutz-chadash.pdf
https://www.moag.gov.il/Documents/kibutz-chadash.pdf
https://www.moag.gov.il/Documents/kibutz-chadash.pdf


 

 

ים למע"מ כנדרש  ואת הדוחות התקופתי  לפקודה    131את הדוחות לפי סעיף  המבקש הגיש לרשויות המס   -

 בחוק. 

 חבר הקבוץ העצמאי הראה כי: -

)אם    .₪  651,600(  אינה עולה על  2019)ואם מדובר בבעל עסק חדש לשנת    2018הכנסתו החייבת לשנת   .1

אותה הכנסה חייבת כהכנסה  יש לחבר ולבן זוגו הכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית יראו מחצית מ

 הזוג(. חייבת של כל אחד מבני 

ת הבסיס  מהמחזור בתקופלפחות    40%ירד בשיעור של     9-10/2020מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות   .2

9-10/2019. 

 . ₪ 714ולה על  ע )כמוגדר בנוהל(   ההכנסה החודשית הממוצעת  -

 . 2020החל בשנת אין זכאות לסיוע לעסקים שנפתחו  -

 

 דגשים בנוגע להגשת הבקשה לסיוע:

.להלן:    אי באמצעות הרו"ח/יועץ מס המייצג את החבר בתיקו העצמקוון בלבד  באופן מאת הבקשה יש להגיש    .1

 ". בר המייצג של הח"

להירשם    צריך  החבר  של  המייצג  כך  ההלשם  ל"מערכת  החקלאות"  כמייצג  משרד  של  המרכזית  שקעות 

 he/tmichot/https://survey.gov.il    בכתובת האינטרנט

זמן בהמשך  הנ"ל על מנת למנוע בעיות בהגשה בלמערכת  שהמייצגים של החברים ירשמו מראש    רצוי מאוד  

 כשיפורסם הנוהל הסופי.

 

לטיוטת    8יף  ראו סע  -כים והאישורים הנדרשים על פי טיוטת הנוהלהבקשה המקוונת תוגש בצירוף כל המסמ .2

מראש(.הנוהל להיערך  )רצוי  האינ  .  המרכתובת  ההשקעות  מערכת  של  :טרנט  ההגשה  לצורך   כזית 

//tmi.moag.gov.ilhttps: 

 פניות לסיוע והסברים בנוגע לשימוש במערכת ההשקעות המרכזית :  .3

 . 4856669-03ובטלפון  m@moag.gov.ilt-support  דוא"ל: 

)הקבוץ כמובן יערוך התחשבנות      לחשבון הבנק של הקבוץהסיוע יועברו  על פי טיוטת הנוהל כספי    !!  שימו לב .4

מכן( לאחר  החבר  פ.  עם  טופס  ג':  נספח  את   לבקשה  לצרף  חובה  כך  בנקלשם  של  בנוגע    -רטי  הבנק  לפרטי 

 ברו לחשבון הבנק של הקבוץ.בו החבר מאשר שכספי הסיוע יוע -ואת נספח ד': יפוי כח הקיבוץ

 

זה   חוזר  כי תפיצו  חברי הקבוץ העצמאייםלכלאנו ממליצים  מנת שהם    ל  לסיוע    יערכועל  להגשת בקשות 

 הם. יצגבאמצעות מי

 

 יעוץ ספציפי. חוזר זה הנו למידע בלבד. אין לעשות שימוש בתוכן חוזר זה מבלי לקבל  

 

 

 בברכה,

 הרשקו פרקש ושות'                                    

 רואי חשבון

 16.20חוזר 

 

https://survey.gov.il/he/tmichot
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