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 2020באפריל  8תאריך: 

 לכבוד
 

 לקוחות המשרד
 

 א.ג.נ.,
 
 

 ההתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונה נושא:בעדכונים  – 7מס' הנדון: חוזר 
 

 www.wke.co.il/https//: שפורסמו על ידי משרדנו וניתן לעיין בהם באתר המשרד: 6-1בהמשך לחוזרים מס' 

 :ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונההרינו להציג לכם עדכונים נוספים בנושא: 

 
 מענק סיוע לעצמאיים .1

 )*( מענק סיוע לעצמאיים בשל התפשטות נגיף הקורונה הטבות נוספות בנושא .א

מענק משרד האוצר הגיע אמש לסיכום עם ארגוני העצמאים לפיו יינתנו הקלות בתנאים לקבלת 

 לעצמאים וכן יחולו עוד הטבות כמפורט להלן:

 %70או ₪(  6,000)במקום  ₪ 10,500-המענק שיינתן בפעימה השנייה בחודש אפריל יגדל ל (1

 .כנמוך שבהם, ( מההכנסה החייבת הממוצעת מעסק65%) במקום 

ואינה עולה על ₪  24,000-ההכנסה החייבת השנתית אינה נמוכה מ- מבחן הכנסותהקלה ב (2

 .  (₪  240,000במקום ) ₪ מיליון  1

 .₪ 340,000לא תעלה על שהכנסה משותפת של שני בני הזוג של  מבחןהביטול  (3

, לבחירת 2019או שנת  2018ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת תיקבע לפי שנת  (4

 העצמאי.

)במקום  יוני-לפי חודשים מרץתיבחן לפחות במחזור העסקי  25%הפחתה של ה -תנאי נוסף (5

ואם יתברר שהמחזור העסקי לא נפגע בשיעור של תתבצע בדיקה ( . אפריל-חודשים מרץ

  לפחות, המענק יוחזר למדינה. 25%

  . כירים בעלי שליטהענה בתנאים מסוימים גם לשממתן  (6

     די הוראות חוק. לפיכך, ייתכנוכיודגש כי מדובר בסיכומים עקרוניים שטרם התגבשו ל)*( 

שינויים בהטבות, הוספת התניות וכדו'. אנו נמשיך ונעדכן אתכם על כל ההתפתחויות, ככל 

 שיהיו.

 ומימוש הזכות למענק אופן הגשת התביעה .ב
 
יש להגיש את התביעה באופן מקוון. חובה להירשם ברישום מוקדם באזור האישי באתר  (1

 רשות המיסים.

המיסים. לאחר הזדהות וכניסה הגשת הבקשה נעשית דרך האזור האישי באתר רשות  (2

לאזור האישי, ניתן להיכנס לאזור הייעודי למענק זה תחת הכותרת " מענק לעסקים 

 לתקופת הקורונה".
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 לבדיקת הזכאות לקבלת המענק ומימוש המענק יש להיכנס לקישור: (3

  -https://secapp.taxes.gov.il/SrVeImut/frmRashiKnisa.aspx?src=LONew#no

button-back 

רטי יש לשמור את הסיסמא ולוודא כי פ יש להצטייד בתעודת זהות, רישיון נהיגה ודרכון.

 הבנק שלכם מעודכנים במס הכנסה.

 למי שתאושר הזכאות למענק, הוא ישולם כיומיים לאחר הגשת הבקשה.  (4

המענק ישולם לחשבון הבנק הרשום על שם מגיש הבקשה ובכפוף לכך שהחשבון מעודכן  (5

 ברשות המיסים.

אישור ניתן לעדכן פרטי חשבון בנק ע"י פנייה למשרדנו. יש לצרף צילום שיק מבוטל או  (6

 מהבנק על ניהול חשבון.

 הלוואות בערבות המדינה מקרן קורונה .2
 
 :חליט להקל על עסקים קטנים כדלקמןמשרד האוצר ה .א

יוכלו לקבל הלוואה מוגדלת ₪ מיליון  25עסקים קטנים בעלי מחזור מכירות שנתי של עד  (1

 המגבלה הקודמת(. 8%) במקום ממחזור ההכנסות שלהם  16%בשיעור של 

תישאר המגבלה הקודמת -₪מיליון  25שמחזור המכירות השנתי שלהם הוא מעל עסקים  (2

 .8%של 

 הקרן מאפשרת לקבל הלוואות מהבנק שבו מתנהל העסק שלהם בתנאים מקלים כגון: .ב

 .שנים בערבות מדינה 5הלוואה עד  (1

 בלבד. 5%הפקדת בטחונות בשיעור  (2

 וההסכמות מול הבנק.נתוני הלקוח , בכפוף ל1.5%פריים + -שיעור ריבית נמוכה (3

 "גרייס." בתשלומי החזר ההלוואה עד שנה. (4

 התחייבות המדינה לתשלומי הריבית בשנה הראשונה.  (5

 להלן קישור לאתר ייעודי של משרד האוצר הכולל הנחיות והוראות לצורך הגשת הבקשה: .ג

corona/-gloans-https://govextra.gov.il/mof 

 

 הנחה בארנונה לעסקיםסיכום על מתן  .3

משרד האוצר, משרד הפנים  במסגרת תכנית הסיוע הכלכלית להתמודדות עם נגיף הקורונה סיכמו

 כמפורט להלן: )*( כך שיפעלו למתן הטבות והשלטון המקומי על

חודשי פטור  3, כך שתשקף 2020סוף שנת בתשלום הארנונה לעסקים עד  25%הנחה של  .א

  .מתשלום

הנחת הארנונה תינתן למגזר העסקי, בין היתר, למשרדים, שירותים ומסחר, תעשייה, בתי  .ב

 מלאכה, בתי מלון, חניונים ועוד.

3/... 

https://secapp.taxes.gov.il/SrVeImut/frmRashiKnisa.aspx?src=LONew#no-back-button
https://secapp.taxes.gov.il/SrVeImut/frmRashiKnisa.aspx?src=LONew#no-back-button
https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/


 
 

 .WEKSLER, KODENZIK, ENOCH & CO ושות' , אנוךוקסלר, קודנצ'יק

 .Certified Public Accountants (ISR) רואי חשבון

 

 
 FAX Ramat Gan    Ben Gurion st.2: 03-7527673פקס :    Tel:03-7533900טל':   52573גן -רמת 2 בן גוריוןרח' 

 
 
 

-3- 

 .2020מתן אפשרות לדחיית תשלומי הארנונה למחצית השנייה של שנת  -מענה תזרימי .ג

מימוש ההטבות הנ"ל נדרש לאשר תקנות מתאימות. לפיכך, ייתכנו שינויים  )*( יודגש כי לצורך

 בפרטי ובתנאי ההטבות, וככל שיהיו שינויים, נעדכן אתכם על ההתפתחויות.

 

הרינו להדגיש כי מטרת חוזר זה הינה לסייע לכם בנושאים חיוניים שבסדר היום וכי אין במידע  .4

ות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ולו גם באופן ובהנחיותינו המפורטות בחוזר זה כדי להו

 .מומלץ לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ מקצועי בכל סוגיה או בעיה שמתעוררת חלקי.

 

משרדנו פועל וממשיך לתת מענה מלא, מהיר ומקצועי לכל לקוחותינו תוך שמירה על כללי הזהירות  .5

צעדים המאפשרים לנו להבטיח לכם את השירות הנדרשים והנחיות משרד הבריאות הישראלי. נקטנו ב

האיכותי והזמין שאתם רגילים לקבל מאתנו, גם אם נאלץ לעבוד מהבית בהתאם להנחיות שיפורסמו 

לציבור. ניתן לפנות אלינו בכל עת באמצעות הדואר האלקטרוני או טלפונית ואנו ניתן מענה מלא 

 ומקצועי לכל פניה.

 

 . https://www.wke.co.ilניתן גם להתעדכן באתר האינטרנט של המשרד  .6

ם מעודכנים שלכם ) שם, תפקיד, טלפון ניד וכתובת דואר אנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו פרטי

 שנכלול אותםאלקטרוני( ופרטים נוספים של בעלי תפקידים רלוונטיים בארגון שלכם, על מנת 

 info@wke.co.ilניתן לשלוח פרטים למייל :  ברשימת הדיוור של משרדנו.

 

 אנו מאחלים לכם בריאות טובה ומקווים שכולנו נוכל לחזור לשגרת חיינו בהקדם.

 

 

 

 

 

 

 ברכת חג פסח שמח וכשר ב 

 וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' 

 רואי חשבון 

https://www.wke.co.il/

