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 , שלום רב ללקוחותינו

 

 

ס  א לפקודת מ 60טיוטת נוהל סיוע לעצמאיים חברי קיבוץ מתחדש הממוסה לפי סעיף 

 ורונה בשל השפעת נגיף הק  הכנסה

 

לעדכן   את  ברצוננו  החקלאות פרסם   בקיבוץ   טיוטתכי משרד  החברים  לעצמאיים  סיוע  "נוהל 

הוראות סעיף   עליו  או במושב שיתופי שחלות  א לפקודת מס הכנסה, בשל ההשפעה  60מתחדש 

 הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה". 

 

 ל נאמר כי: לנוה  קלאותעל פי דברי ההסבר של משרד הח

 

א לפקודה, 60עצמאיים שהם חברי קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף  "

בת  עומדים  אינם  כן  ועל  ישיר,  באופן  הכנסתם  עבור  מיסים  משלמים  לקבלת אינם  הסף  נאי 

ן  המענק לפי תכנית הסיוע הממשלתית לעצמאים, על אף שמבחינה מהותית אין הבדל בינם לבי

 .ם אחרים לצורך זה, אשר הושפעו כלכלית מהתפשטות נגיף הקורונהמאיעצ

הסיוע   לקבלת  זכאים  אינם  שיתופי  מושב  או  מתחדש  קיבוץ  חברי  עצמאיים  מכך,  כתוצאה 

ושפעו כלכלית כתוצאה מההתפרצות נגיף הקורונה, כיתר העצמאים הממשלתי, על אף שגם הם ה 

 .במשק

ופיתוח הכפר ושר האוצר ביחס למתווה  ין  ות ב לאור העיוות שנוצר, גובשו הסכמ שר החקלאות 

₪, לתשלום סיוע לעצמאיים שהם חברי קיבוץ מתחדש או   10,000,000סיוע בהיקף תקציבי של  

 " א לפקודה 60ראות סעיף מושב שיתופי שכאמור חלות עליהם הו

 

הם, חותי את דו  אשר הגישו  מדובר, בחברי קיבוץ עצמאיים בעלי תיק כעצמאיים ברשות המיסים

בובאו כי  ה  פן  נרשם  עצמו  ובדו"ח  הקיבוץ  במישור  למיסוי  הועברו  מעסק  כנסתם הכנסותיהם 

   2018לשנים   "על פי הנחיות רשות המיסים במסגרת חוברת "דע את זכויותיך  הנה "אפס"  מעסק

 . 2019-ו 
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 : דגשים נוספים

 

    רסם נוהל סופי ומחייב בתוך פוי  וצפוי כיבדיונים סופיים    אלו  בימים    . טיוטת הנוהל, נמצאת  1

 כשבוע.     

 ינתנו לגבי החודשים יולי ואוגוסט.  י המענקים )בשלב זה(  . 2

 פתח בעוד כשבועיים.י האפשרות להגשת בקשות צפויה לה. 3

    " יוגשו באופן מקוון  באמצעות      מערכת ההשקעות המרכזית של משרד החקלאות"   הבקשות 

   ח הכפר. פיתובאתר משרד החקלאות ו    

 מוקד הסיוע: ות לסיוע בשימוש במערכת ניתן להפנות לי פנ

tm@moag.gov.il-upportS 

 . 03-9485666טלפון:  

    3  כ  לש  (השגה ה  תורשפא  תחית פ  )מרגע  וקצר    תוגבל לזמן קצוב  -שרות להגשת הבקשותפ. הא4

 חודש.  עד  שבועות     

שהחב     מאוד  חשוב  זאת:  מי לאור  בסיוע  העצמאיים  בהכנת    -צגיהםרים  כעת  כבר     יחלו 

 נעדכן(.  -בנוהל הסופישים על פי טיוטת הנוהל )ייתכן ויהיו שינויים הדרו המסמכים     

 

 : מצורפת הל הראו בטיוטת הנו

 תנאי הסף לקבל הסיוע : 7סעיף  

 הסיוע  וים להגשת בקשתומסמכים ונתונים נל:  8סעיף  

 

 : באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפרהנוהל לטיוטת  . רצ"ב לנוחותכם קישור5

 

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Documents/draft_ki

orona.pdfcbutz_ 

 

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

 

 

 

 בברכה, 

 הרשקו פרקש ושות'                                                                           

 רואי חשבון

 39.20חוזר 
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