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                                                                                                                                                      2020 אוגוסט

 , נוילקהל לקוחות

 

 הנדון:  מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות
 

חוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש()הוראת שעה(,  פורסם 2020ליולי  29ביום 
 .2020-תש"ף

 :₪מיליון  400-אלף ש"ח ל 300להלן המידע הרלבנטי לעוסקים אשר מחזור פעילותם בין 

  :חודשי הזכאות .1

התקופות הנכללות במסגרת החוק ואשר לגביהם תיבדק הירידה במחזור לעומת "תקופת 

 .2019בשנת התקופה המקבילה  –הבסיס" 

5-6/2020 ,7-8/2020, 9-10/2020 ,11-12/2020 ,1-2/2021 ,3-4/2021 ,5-6/2021. 

סף לכניסה לתחולת הזכאות מבחן כ -מחזור הפעילות הקובע  – איחוד עוסקיםבעוסקים  .2

יחד עם זאת כל עוסק באיחוד  מחזור הפעילות הכולל של איחוד העוסקים.הוא   -למענק

בנפרד ואינו תלוי בירידת הפעילות של העוסקים  למענקעוסקים יגיש את הבקשה 

 האחרים.

לצורך חישוב המחזור יש לשחזר העסקאות והתשומות של כל עסק בנפרד כולל התאמות 

 לגבי עסקאות בין העוסקים בתוך האיחוד.

חודשי בגין  2020בהתאם לדוחות המע"מ של שנת  - נתוני מחזור הפעילות ותשומות .3

 .2019יס הינה החודשים המקבילים בשנת ת הבסהזכאות, כאשר תקופ

 שלבים הבאים:הסכום המענק מחושב לפי  .4

בתקופת הזכאות ביחס  בהתאם לשיעור הירידה במחזור מציאת אחוז הזכאות למענק .א

שיעור  .כפי שדווח בדוחות המע"מ של העסק הבסיס בתקופת עסקאות מחזור-ל 

ין תקופת הבסיס לתקופת רים בנקבע בהתאם לשיעור ירידת המחזו בנזק ההשתתפות

 המענק.

 



 

 

בהתאם לירידה בשיעור המחזור, נקבע  בנזק השתתפות שיעור - אחוז הזכאות למענק

 :לפי המדרג הבא

 2019פעילות בשנת המחזור  

 מיליון ש"ח 400עד  מיליון ש"ח 200עד  מיליון ש"ח 100עד  

 אחוז הזכאות למענק שיעור ירידת המחזור

ועד )כולל(  40%מעל 

60% 
20%   

ועד )כולל(  60%מעל 

80% 
35% 35%  

 50% 50% 50% 80%מעל 

 

)הוצאות אשר היו אמורות להיחסך לעסק  הוצאותההשתתפות ב שיעור חישוב .ב

 :בעקבות הירידה בפעילות( 

 הוצאות השכר הנחסכות:חישוב שיעור  -

למונחים  או פוטרו שיצאו לחל"ת  עלות השכר של עובדיו על העוסק לסכם את

 . 2020ינואר, פברואר  -ו 2019לפי הממוצע של שכר ברוטו בחודשים דצמבר ים שנתי

 חישוב שיעור ההוצאות המשתנות:

+הוצאות  0.9מוכפל ב  2019שיעור ההוצאות המשתנות= )תשומות שוטפות לשנת 

 .2019שכר נחסכות( מחולק במחזור הכנסות לשנת 

 :צאותובה ההשתתפות שיעור חישוב-

של שיעור ההוצאות   1ל  חישוב שיעור ההשתתפות בהוצאות הינו המשלים 

 .המשתנות

 .1-שיעור ההוצאות המשתנותמחושב באופן הבא: 



 

 

 

 

 :סייגים לחישוב-

  לכל היותר 30%שיעור ההשתתפות בהוצאות יהיה. 

  שיעור  –ש"ח  1,500,000-ש"ח ל 300,000עוסק, שמחזור עסקאותיו בין

 .ולא יידרש לבצע את החישובים הנ"ל 30%צאות יהיה ופות בהתההשת

 באופן הבא: מחושב גובה הפיצוי .5

 הבסיס בתקופת עסקאות בהוצאות*מחזור השתתפות בנזק*שיעור השתתפות שיעור

 :מועדי הגשה .6

בחודש  15-, והחל מה2020לאוגוסט  16-המועד להגשת תביעה לקבלת מענק הינו החל מה
 .לבנטיתרהעוקב לתום תקופת הזכאות ה

 052-6001128לקבלת הסברים  נוספים ניתן לפנות לרו"ח עמית אמיתי ממשרדנו  

  

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

 

 בברכה,                                                       

 

 הרשקו פרקש ושות'     

 וןברואי חש     

 34.20חוזר      

 


