
 

 2021תחילת מרץ פברואר / סוף  – עלון עדכונים ללקוחות 

 

  

 

 לקוחות יקרים, 

 

 . 2021מצ"ב עלון עדכונים לתחילת מרץ 

 

 בברכה,

 

 דוד בן יעקב, רואה חשבון 

  

 

 מענקים שנפתחו לאחרונה ע"י רשות המסים 

 

 

 נפתחה האפשרות להגיש מענק פגיעה ממושכת בעסקים.  10.02.2021-בתאריך ה

 

נפתחה האפשרות להגיש בקשה לשיפוי מעסיקים בגין תשלום ימי מחלה לעובדים  08.02.2021-בתאריך ה

 ששהו בבידוד.

 

 מענקים שעתידים להיפתח בקרוב ע"י רשות המסים 

 

 

, מתוכנן על פי החוק להיפתח מענק הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה ומענק הוצאות 15.03.2021-עד תאריך ה

תהיה מול  2021פברואר -. חישוב הירידה במחזורים עבור חודשים ינואר01-02.2021קבועות עבור החודשים 

 (. 2019)למעט עסקים שפתחו בשנת  2019התקופה המקבילה בשנת  



 

 ממושכת בעסקים  מענק פגיעה

 

 הוחלט על מתן מענק נוסף וחד פעמי, אשר יינתן לעוסקים שספגו פגיעה ממושכת במהלך המשבר.

על מנת לממן את מענק הפגיעה הממושכת, הפיצוי בגין מענק ההוצאות הקבועות לתקופת הזכאות של  

ישולם  5-6/2021יהיה מחצית מגובה הסכום שאמור להיות משולם. מענק מלא לחודשים   5-6/2021חודשים 

 . 2021במלואו רק אם הוא יתוקצב במסגרת חוק יסוד משק המדינה או במסגרת חוק תקציב לשנת 

  

 :התנאים העיקריים לקבלת המענק

, ללא המענקים, נמוך ממחזור עסקאותיו לכל שנת 2020סכום מחזור עסקאותיו של העוסק לכל שנת המס  · 

 . 2019ממחזור העסקאות לשנת המס  25%בסכום העולה על  2019המס 

בהוצאות קבועות  בתוספת כל סכומי מענקי השתתפות   2020סכום מחזור עסקאותיו של העוסק לשנת   ·

 . 2019שקיבל העוסק אינו עולה על סכום מחזור עסקאותיו לשנת 

  

 מענק מלא

בתוספת כל סכומי מענקי ההשתתפות בהוצאות קבועות שקיבל,  2020עוסק שסכום מחזור עסקאותיו לשנת 

 מהסכומים שיפורטו להלן.  100%, יזכה למענק מלא בשיעור של 90%-נמוך מ

 מענק חלקי

בתוספת כל סכומי מענקי ההשתתפות בהוצאות קבועות שקיבל,  2020מחזור עסקאותיו לשנת  עוסק שסכום

 65%, יזכה למענק חלקי בשיעור של 2019מסך מחזור עסקאותיו בשנת  100%ואינו עולה על  90%-שווה ל

 מהסכומים שיפורטו להלן. 

 ₪ בשנה  018,00  -₪  300,000בעלי מחזור של בין  מענק פגיעה ממושכת עבור עסקים

 

 . 2019אל מול שנת  2020עבור חישוב אחוזי הירידה תיבחן כל שנת   – עוסק פטור

בהשוואה למרץ  2020עבור חישוב אחוזי הירידה במחזור תיבחן כל תקופת מרץ עד דצמבר   – עוסק מורשה

 . 2019עד דצמבר 

  

 כיצד יחושב גובה המענק?

 25%-39%ירידה במחזור השנתי של 

 ₪.  1,950 –₪, מענק חלקי   3,000 -מענק מלא 

 40%-59%ירידה במחזור השנתי של 

 ₪.   3,250 -₪, מענק חלקי   5,000 -מענק מלא 

 ומעלה %60ירידה במחזור השנתי של לפחות 

 ₪.   5,850 -₪, מענק חלקי   9,000 -מענק מלא 

  

 מיליון ₪ בשנה  400אלף ₪ עד  300עסקים בעלי מחזור של בין  מענק פגישה ממושכת עבור

 

 . 2020מענקי השתתפות בהוצאות קבועות לפחות בגין שנת  3-מי שהיה זכאי ל

 כיצד יחושב גובה המענק?

 

.  5-מחולקים ב 2020מסך כל המענקים בעד הוצאות קבועות שקיבל העוסק במהלך מרץ עד דצמבר  60%



 

 . 4מחולקים ב   -מיליון ₪  20עבור עוסק שמחזור עסקאותיו עלה על 

 ₪ לעוסק. ₪50,000 ולא יעלה על  9,000 -ם המענק המלא, לא יפחת מ סכו

 ₪ לעוסק. ₪32,500 ולא יעלה על   5,850  –סכום המענק החלקי, לא יפחת מ 

  

 2020עבור עסקים חדשים שנפתחו בינואר פברואר 

 

 :יהיה זכאי למענק נוסף של ,2020מי שהיה זכאי לפחות לשני מענקי הוצאות קבועות בגין שנת 

 ₪.  3,000 –עוסק פטור  

 ₪.  4,000 –עוסק מורשה 

 להגשת בקשה למענק פגיעה ממושכת לחץ כאן 

 

 שיפוי מעסיקים בגין תשלום ימי מחלה לעובדים ששהו בבידוד

 

 -במהלך התקופה מ ימי מחלה לעובדים שלהם ששהו בבידוד ( ששילמו שכרזכאים על פי החוקמעסיקים )

 לאומי עבור ימי הבידוד של העובדים. לקבל דמי בידוד מביטוח  , יוכלו31.3.21עד  1.10.20

  

 כיצד מחושבים דמי הבידוד?

 דמי הבידוד מחושבים באופן הבא:

 עלות המעסיק כמו הפרשות סוציאליות ששילם המעסיק לעובד )באחוזים(. + = שווי יום מחלה יום בידוד

  

 : התשלום עבור תקופת הבידוד יחושב באופן הבא

 המעסיק לא יקבל תשלום. -עבור יום הבידוד הראשון    . 1

 מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד. 100%המעסיק יקבל  -. עבור יום הבידוד השני 2

(, לפי הפירוט  1.8.2020 - המעסיק יקבל תשלום לפי מספר העובדים בעסק )נכון ל -עבור יתר הימים    . 3

 הבא: 

 ששילם לעובד. יום הבידוד מהתשלום עבור 75%יקבל   -עובדים או פחות  20מי שמעסיק  ️✔

 ששילם לעובד.  יום הבידוד מהתשלום עבור 50%יקבל   -עובדים  20-מי שמעסיק יותר מ ️✔

  

 בהתאם לימי הדיווח שיתקבלו ממשרד הבריאות.  התשלום עבור תקופת הבידוד הוא רק •

וב יהיה  אם התקופה חצתה חודשים, החיש - חישוב עלות יום הבידוד יהיה קבוע לכל תקופת הבידוד •

 לפי נתוני השכר של חודש תחילת הבידוד. 

 החישוב הוא מספרי ולא קלנדרי.  - מהתשלום ינוכו ימי מנוחה וחג •

 לא יקוזזו חובות מעסיקים מהתשלום.  •

 

 עד מתי ניתן להגיש את הבקשה? 

 החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד.  יום מתום 60עד  בקשה לתשלום ניתן להגיש 

ניתן  ,2020עבור תקופות בידוד שהיו בחודשים אוקטובר עד דצמבר   בקשות לתשלום רטרואקטיבי שימו לב,

 . 1.4.2021עד  להגיש
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 למדריך מילוי טופס הבקשה לחץ כאן

 לפרטים המלאים אודות המענק באתר הביטוח הלאומי

  

 להגשת בקשה לשיפוי מעסיקים עבור דמי בידוד של עובדים לחץ כאן

 

 הבהרות לרישום ותיעוד מענקי הסיוע 

 

 

על פי הוראות החוק נקבע כי מענק סיוע לעצמאי או לשכיר בעל שליטה, מענק השתתפות בהוצאות קבועות 

 לא יחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי חוק מס ערך מוסף.  ומענק עידוד תעסוקה 

 לפיכך, נבקש להבהיר כאמור: 

 

 תקבול המענקים אינו חייב בהוצאת חשבונית מס.  א. 

למעט, מי שחלות עליו הוראות סעיף   על סכום המענק יא קבלה על שם הלקוח: "רשות המסים"יש להוצ  ב. 

  את הקבלה אין צורך לשלוח ללקוח. א)ד( להוראות ניהול פנקסים.19

התקבול בגין המענק הסוציאלי )מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה( הינו הכנסה חייבת   ג. 

 יבת בביטוח לאומי. למס הכנסה אך אינה חי

התקבולים בגין מענק ההוצאות ובגין מענק עידוד תעסוקה הינם הכנסה חייבת למס הכנסה וחייבת גם   ד. 

 בביטוח לאומי. 

 אין לכלול את המענקים בסכום המחזור לצורך מקדמות שכן, המענק אינו חלק ממחיר העסקאות. ה. 

על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, ואינה   הוצאת התיעוד מתייחסת לכל מי שחייב בתיעוד  ו. 

 מתייחסת לשכירים.

 

  

 

 EMVמענק סיוע למימון הטמעת מערכות סליקת תשלומים בתקן 

 

 

המתייחס לאבטחת עסקאות תשלום בכרטיסי  - EMV  לפני כשנתיים את התקן הבינלאומי בנק ישראל אימץ 

 מאפשר ביצוע תשלומים ללא מגע באמצעות הטלפון הסלולרי ואפליקציות תשלום מתקדמות. אשר חיוב

 

סמת הסוכנות , וכעת מפר2021על פי הנחיות בנק ישראל, עסקים קטנים נדרשים להטמיע את התקן עד יולי 

 מעלויות ההטמעה. 80%לעסקים קטנים ובינוניים תוכנית מענקים חד פעמית עבור החזר של עד 

ההחזר יינתן עבור רכישת חומרה ו/או עלות טכנאי ו/או התקנת המסוף, כאשר ההחזר הכולל למסוף, לא יעלה 

 . ₪20 כולל מע"מ ומספר עמדות המכירה לכל עסק לא יעלה על  2500על 

 

 קישור לאתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים להרשמה וכניסה להטבה.  מצ"ב

  

 להגשת המענק לחץ כאן
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 מענק סיוע לקידום העסק בדיגיטל 

 

 

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מעניקה מענק סיוע חד פעמי אשר יינתן לעסקים אשר הרחיבו את הנוכחות 

 ופעילות העסק בדיגיטל או ביצעו התאמות מבנה וריהוט לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה. 

 

 ₪ )כולל מע"מ(.   5,000מסך ההוצאות ועד לתקרה של  50%-שווי המענק: השתתפות ב

  

 לצפיה בקווים מנחים להוצאות מאושרות

  

 להגשת המענק ופרטים נוספים לחץ כאן 

 

 מענק סיוע במימון חיבור העסק לתשתית סיב אופטי 

 

 

הרשות לעסקים קטנים ובינוניים מעניקה מענק סיוע חד פעמי לעסקים עבור חיבור העסק לתשתית אינטרנט 

 מבוססת סיב אופטי.

 

 ₪ )כולל מע"מ(.  1,000שווי המענק: 

  

 להגשת המענק ופרטים נוספים לחץ כאן 

 

 2020רשימת מסמכים נדרשים עבור הגשת הדו"ח השנתי לשנת 

 

 : 2020רשימת מסמכים נדרשים עבור הגשת הדו"ח השנתי לשנת 

 שלכם ושל בן/בת הזוג. 106טפסי  .1

 אישורים על הפקדות לקרן פנסיה/קופת גמל.  .2

 אישורים על הפקדות לקרן השתלמות.  .3

 אישור על תשלום לביטוח חיים.  .4

 אישור על תשלום לביטוח אובדן עבודה.  .5

 אישורים על הפקדות לקרן גמל לילדים.  .6

 קבלות על תרומות. .7

 אישורים מהבנקים על רווחים או הפסדים בשוק ההון בארץ ובחו"ל. .8

 הכנסות מפנסיה/קיצבה.אישורים על  .9

 עבור הכנסות משכר דירה למגורים.  -חוזי שכירות  .10

אישורים על תשלומים שהתקבלו מהביטוח הלאומי )דמי לידה, דמי מילואים, דמי אבטלה או כל תשלום   .11

 אחר מביטוח לאומי(. 
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 אישורים על משיכת כספי פיצויים/קרן השתלמות/קרן גמל. .12

במידה ואתם תושבים של  -ת זיכוי במס הכנסה )אישורי תושב אישורים נדרשים עבור זכאות לנקודו .13

 ישוב שנכלל ברשימת היישובים הזכאים לזיכוי במס(.

  ולא צויינו.   2019אישורים על הכנסות או כספים שהתקבלו במהלך שנת  .14

 

 2020תשלום הפרשי מס לשנת 

 

 

ניתן להנות מפטור מלא או חלקי מחיובי הפרשי ריבית והצמדה, על הסכום ששילמתם, מסוף שנת המס ועד 

 למועד התשלום:

 . 100%פטור של  2021לינואר  31* תשלום עד 

 . 50%: פטור של 2021לפברואר   28* תשלום עד 

 . 25%: פטור של 2021למרץ   31* תשלום עד 

 

 2021תשלום אגרת רשם החברות לשנת 

 

 

 ₪.  1133:  31.03.2021-למשלמים עד תאריך ה

 ₪.  1505: 01.04.2021-ה למשלמים מתאריך 

 

 ניתן לשלם את האגרה בסניפי הדואר או באתר האינטרנט של רשם החברות.

  

 לתשלום אגרת שנתית לרשם החברות

 לתשלום אגרה שנתית לרשם העמותות

 

 הקלה בהליך קבלת ההנחה בארנונה לעסקים 

 

 הקלה משמעותית בתהליך קבלת ההנחה והפטור מארנונה לעסקים:

  

. הסוכנות לעסקים  עסקים יוכלו להגיש בקשה להנחה בארנונה, ללא צורך בצירוף מסמכים מרשות המסים

 קטנים ובינוניים תקבל את המסמכים הדרושים עבור הבקשה להנחה מרשות המסים.

  

 על מנת לקבל את ההנחה בארנונה לעומדים בתנאים, יש למלא את הטופס הדיגיטלי.

ת לעסקים קטנים ובינוניים תבצע בדיקת זכאות אל מול רשות המסים ולאחר אישור  לאחר מילוי הטופס הסוכנו 
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 הזכאות תעביר את הנתונים לרשויות המקומיות שיזכו את הזכאים בהנחה.

  

 להגשת בקשה להנחה בארנונה באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 

 

 הכרה בהעתק חשבונית מס לניכוי מס תשומות 

 

 

הוחלט להאריך את החלטת המיסוי בנושא הכרה בהעתק חשבונית מס לניכוי מס תשומות בכפוף לתנאים 

 . 30.06.2021-המפורטים בהחלטת המיסוי עד לתאריך ה

 

החלטת המיסוי קובעת, כי לצרכי ניכוי מס תשומות על ידי עוסק, יורשה ספק לשלוח לעוסק עותק של חשבונית 

ללא חתימה אלקטרונית, ובד בבד ישלח הספק לעוסק עותק "מקור" של חשבונית מס סרוקה בדואר אלקטרוני, 

 המס כעותק קשיח.

 

 הקלה בהליך אישור הזכאות בהטבות מס להורים לילדים עם צרכים מיוחדים 

 

 

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים שוועדת זכאות ואפיון )ועדה ברשות המקומית שקובעת את זכאותו של  

לא  תלמיד עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים( קבעה להם זכאות לחינוך מיוחד בסל אישי

 . 2021-ו 2020לצרף את החלטת הוועדה כדי לקבל שתי נקודות זיכוי במס עבור השנים  יידרשו

 

לגבי זכאות לשנים קודמות, נדרש יהיה להציג את החלטת וועדת זכאות ואפיון עד שרשות המסים תקבל גם  

ם את המידע הזה. עם קבלת המידע על השנים הקודמות, תוכל הרשות לפעול למימוש זכויות המס של הורי

 אלו.

  

 להודעה המלאה בנושא באתר רשות המסים

 

 הנחיה לחישוב ירידת המחזורים של מפעילי חדרי כושר עבור מענק הוצאות קבועות 

 

 

 רשות המסים פרסמה הנחייה לחישוב ירידת המחזורים בעסקים המפעילים חדרי כושר.

ההנחייה נותנת מענה לפגיעה במחזורים שיכולה להתבטא במועד מאוחר יותר. בנוסף, ההנחייה מפרטת כיצד 

 יש להגיש את המענק עבור עסקים אלו. 

  

 להנחיה המלאה של רשות המסים בנושא לחץ כאן 

  

https://db4u.us20.list-manage.com/track/click?u=d5f1197d69daeede359f1e5a4&id=fd1d4df565&e=3bcb498eba
https://db4u.us20.list-manage.com/track/click?u=d5f1197d69daeede359f1e5a4&id=845a5d3b71&e=3bcb498eba
https://db4u.us20.list-manage.com/track/click?u=d5f1197d69daeede359f1e5a4&id=1fe2ff6ac7&e=3bcb498eba


 

חשבות, ניהול כספים, ניהול תזרים מזומנים, שירותים פיננסיים לחברות סטארט אפ 

ולחברות בינלאומיות, ניהול חשבונות נאמנות, ניהול כספי קבוצות רכישה ופיקוח על חשבונות  

 בנק וחשבונות ניירות ערך ופקדונות 

 

 

 ניהול נכסים למשפחות והעברת נכסים בין דורות  - FAMILY OFFICEשירותי 

 

 

 דוחות כספיים, תכניות עסקיות, תקציב, תכניות ביצוע השקעות ובדיקת כדאיות השקעות 

 

 

 פעילות בתחום גיוס האשראי והמימון 

 

 

 שירותי ניהול לספורטאים, מועדונים, אגודות ועמותות"  –"ביזנספורט 

 

  

 

https://www.businessport.co.il/ 

 

 דוד בן יעקב , רואה חשבון 

 

 

55458, קרית אונו  5/10השקמה   

5351717-03טלפון   

5344061-03פקס   

 david@dby-cpa.co.ilדוא"ל 

 www.dby-cpa.co.ilאתר 

  

 

תחילת   -סוף פברואר המידע המובא בחוברת הינו לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי ונכון ל 

 2021 מרץ
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