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לקוחות כבדים,
לאור ההגבלות הוספות שהוטלו על המשק והסגר הוכחי וכח משבר הקורוה בוצעו תיקוים,
הרחבות והתאמות לתוכית לסיוע כלכלי ,שועדו להקל את התאים לקבלת המעקים המשולמים
לעסקים ,ולהעיק מקדמות ,בעד החודשים שבהם פגעו וצפויים להיפגע העסקים.

להלן עיקרי העדכוים:
 .1הקלות ותשלומי מקדמות מעק הוצאות קבועות בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר.
 .2הקלה למעק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים מאי-יוי לעסקים עם מחזור לשת 2019
של עד  300אש"ח.
 .3הקלה למעק עידוד תעסוקה.
 .4מעק שימור עובדים.
 .5חישוב ירידה במחזורים לעוסק פטור.

Dear Clients,
The following additional updates and guidelines to the Corona crisis are dealt with in
this newsletter:
A reduction in the percentage of Gross Income for calculation of the ‘grant’ now referred to as
”“ease
1. An ease in the ‘grant’ for businesses and an advance payment of the ‘Grant’ for the period
September to October 2020.
2. An ease in the ‘Grant’ for the months of MayJune for businesses with Gross income for the
year 2019 of up to NIS 300,000.
3. A reduction of the threshold of minimum wage in the “Employment Encouragement Grant”.
4. A new grant to encourage businesses to retain their workers called an “Employee Retention
Grant”.
5. Explanation of how to calculate the decrease in gross income for Osek Patur.

 .1הקלות ותשלומי מקדמות מענק הוצאות קבועות בגין חודשים ספטמבראוקטובר.
עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר  2020יועק מעק הסיוע החל מפגיעה בגובה  25%ממחזור
העסקאות של העסק ביחס לתקופה המקבילה בשת ) 2019לעומת  40%שדרשה בחודשים
הקודמים( .כמו כן ,אושרה הרחבת ההקלה ,במידת הצורך ,גם בחודשים ובמבר-דצמבר .
כמו כן ,יועברו מקדמות על חשבון מעק ספטמבר  -אוקטובר ,בגובה  50%ממעק ההוצאות
הקבועות לעסקים הצפויים להיפגע מהסגר .תשלום המקדמה יהיה לעוסקים אשר יגישו בקשה
בתוך  30ימים מיום  30בספטמבר  ,2020ויצהירו כי יש להם יסוד סביר להיח כי הם זכאים
למעק עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר .גובה המקדמה יתבסס על סכום המעק ששולם בפעימות
הקודמות.
להגשת הבקשה למקדמה לחצו כאן

הקודמות.
להגשת הבקשה למקדמה לחצו כאן

 .2הקלה למענק השתתפות בהוצאות קבועות לאור מאייוני לעסקים עם מחזור לשנת
 2019של עד  300אש"ח.
עוסקים שמחזור עסקאותיהם לשת  2019איו עולה על  300אלף שקלים חדשים ,יהיו זכאים
למעק השתתפות בהוצאות קבועות ,בעד חודשי הזכאות מאי  -יוי  ,2020החל מפגיעה בגובה 25%
ממחזור העסקאות של העסק ביחס לתקופה המקבילה בשת  ,2019במקום  40%פגיעה עד כה.
להגשת הבקשה למעק לחצו כאן

 .3הקלה למענק עידוד תעסוקה.
אחד מתאי הזכאות למעק עידוד היו העסקת העובד במשך  4חודשים החל מחודש יוי ,אשר
יתקבל ב 4פעימות .לאור הסגר בחודש ספטמבר תיווצר גמישות בתאי הזכאות לחודש ספטמבר,
כך שבמיין מצבת כוח האדם הקובעת ,יכללו גם עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת בחודש זה,
ובלבד שהועסקו אצל אותו מעסיק במשך  15ימים קלדריים לפחות במהלך חודש ספטמבר .כמו
כן ,רף השכר בגיו עובד חשב כמזכה למעק הורד מ ₪ 3,300-ל. ₪ 2,500-

 .4מענק שימור עובדים.
במטרה לסייע לעסקים שפעילותם העסקית פגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות גיף
הקורוה ,הוחלט להעיק מעק חד-פעמי בעד המשך העסקתם של עובדים בחודשים ספטמבר-
אוקטובר .עוסק יהיה זכאי למעק אם היה זכאי למעק הוצאות קבועות בגין חודשים
ספטמבר-אוקטובר ,כלומר אם מחזור שלו לא עולה על  400מלש"ח ומחזור עסקאותיו בתקופת
הזכאות ירד ב 25%-ומעלה מהתקופה אשתקד .עוסק כאמור יהיה זכאי למעק בסכום השווה
למכפלה של  5,000ש״ח במספר העובדים המזכים ,כאשר מספר העובדים המזכים תלוי במידת
הפגיעה של העסק ,ככל שהעסק פגע יותר -מידת זכאותו עולה.
להלן אחוז הפגיעה במחזור ורמת שיעור העסקה המזכה במעק:
 ברמת פגיעה במחזור החברה העולה על  ,80%ייתן מעק לכל עובד החל מהעובד ה40%.-ברמת פגיעה במחזור החברה בגובה  ,60%-80%ייתן מעק לכל עובד החל מהעובד ה55%.-ברמת פגיעה במחזור החברה בגובה  ,40%-60%ייתן מעק לכל עובד החל מהעובד ה70%.-ברמת פגיעה במחזור החברה בגובה  ,25%-40%ייתן מעק לכל עובד החל מהעובד ה.80%-המעק ישולם באמצעות משרד הכלכלה .המערכת צפויה להיפתח בימים הקרובים.

 .5חישוב ירידה במחזורים לעוסק פטור.
כדי לבחון האם הייתה ירידה במחזור לעוסקים פטורים בהתאם לאחוז שקבע )  25%או ,( 40%
יש לסכום את התקבולים שהתקבלו בחודשים הרלווטיים בשת  2019ולהשוות אותם לתקבולים
של אותם החודשים בשת .2020
בוסף כדאי לדעת כי בהתאם לחקיקת המעקים ,הרשות תוכל לדרוש שבדוח השתי שיוגש
למע"מ ,העוסק יפרט את סכום התקבולים שהיו לו בתקופות הזכאות לגביהן הוגשו בקשות למעק.

בברכה שה טובה ובריאות איתה,
צוות פירמת רואי חשבון BDSK
www.bdsk.co.il

