Updates Corona Crisis newsletter 14 עדכוני משבר קורונה חוזר מספר

,כבדים לקוחות
פגעו כתוצאהוספים לעסקים ש ים להלן עדכו,שלחובהמשך לחוזרים הקודמים ש
.הממשבר הקורו
:יםלהלן עיקרי העדכו
.הקי הקורוה – טבלה המסכמת את כלל מעקי הקורו כל מה שרצית לדעת על מע.1
ייו-ק לעצמאים ולבעלי שליטה לחודשים מאיפתחה המערכת להגשת בקשה למע .2
 ביחס לאותה תקופה40%-סותיהם ירדו בלמעלה מאוגוסט לעסקים שהכ- יולי-ו
.אשתקד
.חיות להוצאת עובדים לחל"ת יום וה14-ימלית ל קיצור תקופת החל"ת המי.3
.ק לבעלי שליטה תשלומי מס על מע.4
.קים שהתקבלו בעסק הפקת קבלות על מע.5
.הוחה באר ה.6
Dear Clients,
The following additional updates and guidelines to the Corona crisis are
dealt with in this newsletter:
1. Everything you wanted to know about the corona grants - a table
summarizing all the corona grants
2. Grant for self-employed and salaried shearholders affected by more
than 40% in the months May to August.
3. Shortening the minimum application period to 14 days for unpaid
vacationand additional .
4. Tax payments on a grant to salaried shareholders.
5. Receipts for grants received in the business.
6. Discount on property taxes.
. כל מה שרצית לדעת על מענקי הקורונה – טבלה המסכמת את כלל מענקי הקורונה.1

 .2נפתחה המערכת להגשת בקשה למענק לעצמאים ולבעלי שליטה לחודשים מאייוני ו
יוליאוגוסט לעסקים שהכנסותיהם ירדו בלמעלה מ 40%ביחס לאותה תקופה אשתקד.
כחלק מיישום רשת הביטחון הכלכלית ,פתחה באתר רשות המסים האפשרות להגיש בקשות
לקבלת מעק הסיוע לעסקים ,עצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים ,אשר מחזור
הפעילות שלהם בחודשים מאי-יוי  2020או יולי  -אוגוסט  2020פגע בשל התפרצות גיף הקורוה
בלפחות  40%לעומת התקופה המקבילה ב.2019 -
להגשת מעק עצמאים ולשכירים בעלי שליטה לחצו כאן )יוגש באופן עצמאי ע"י הישום(
להגשת מעק לעצמאים יחידים עם מחזור עד  300אלף לחצו כאן )יוגש באופן עצמאי ע"י הישום(
להגשת מעק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד  400מליון לחצו כאן )יתן
לפות למשרדיו לסיוע בהגשת מעק זה(

 .3קיצור תקופת החל"ת המינימלית ל 14יום והנחיות להוצאת עובדים לחל"ת.
קיצור תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה ל 14-יום:
מי שהוצא לחל"ת יכול להיות זכאי לדמי אבטלה אם החל"ת הוא למשך  14ימים לפחות )במקום
 30ימים(
דיווח על עובד שיצא לחל"ת מהפעם השיה ואילך:
יתבצע באמצעות שידור "קובץ הפסקת עבודה" )הכולל סיבה ותאריך הפסקת עבודה של יום
העבודה האחרון(
דיווח על עובד שיצא בפעם הראשוה לחל"ת:
יש לשדר בוסף ל"קובץ הפסקת עבודה" גם טופס ) 100הכולל תאריך תחילת עבודה ראשון אצל
המעסיק(

דיווח על עובד שיצא בפעם הראשוה לחל"ת:
יש לשדר בוסף ל"קובץ הפסקת עבודה" גם טופס ) 100הכולל תאריך תחילת עבודה ראשון אצל
המעסיק(
דיווח על חזרה לעבודה של עובד ששהה בחל"ת:
על המעסיק והעובד )כל אחד בפרד( לדווח על חזרתו של העובד לעבודה.

 .4תשלומי מס על מענק לבעלי שליטה.
המעקים המתקבלים מרשות המיסים חשבים כהכסה חייבת במס הכסה,
על פי הוראות רשות המיסים אין לכלול את המעק בסכום המחזור לצורך מקדמות אך יש לכלול
בהערכת המס השתי,
יתן לבחור לשלם מקדמה חד פעמית בעת קבלת המעק או לחילופין לשלם המס בעת הגשת הדוח
השתי.

 .5הפקת קבלות על מענקים שהתקבלו בעסק.
בעקבות ביקורות רשות המיסים ופסילת ספרים בגין אי הפקת קבלה בגין מעק קורוה שהתקבל
בעסק ראיו לכון לתזכר ולחדד את הוראות הפקת התיעוד בגין קבלת המעקים,
יש להוציא קבלה בלבד )לא חשבוית מס( עבור מעקים שהתקבלו בעסק  -מעקי הוצאות קבועות
ומעקים לעצמאים .מעקי שכירים בעלי שליטה אין צורך להפיק קבלה,
את הקבלה יש להפיק על שם הלקוח" :רשות המסים" בגובה המעק ,אין צורך לשלוח את הקבלה
לרשות המיסים.

 .6הנחות בארנונה.
פורסמו תקות החה בארוה לעסקים שפגעו כתוצאה מהמשבר:
החה תועק בהיקף של  95%מסך החיוב.
תאי הזכאות:
עסקים שמחזורם עד  200מיליון ש"ח שפגעו ביותר מ 60%ביחס למחזור העסקאות באותה תקופה
אשתקד
עסקים שמחזורם בין  200מיליון ש"ח ועד  400מיליון ש"ח שפגעו ביותר מ 80%ביחס למחזור
העסקאות באותה תקופה אשתקד.
טרם פתחה אפשרות טכית להגשת הבקשה.
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