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 2021תיקון מענקי הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה לשנת 

 
יחושבו   2021מענקי הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה )"מענק סוציאלי"( לשנת 

 . 2019או  2018הגבוהה יותר בשנים לפי ההכנסה 
 

, והוגשה בקשה למענק שעמדה בתנאי 2019-ול 2018-אם הוגשו הדוחות השנתיים ל
תן  ימערכת המענקים של רשות המסים תערוך השוואה לשנים אלו ות הזכאות, 

זכאים  שולם ל. הכסף יאוטומטיהשלמה )ככל שקיימת( למענק הגבוה יותר באופן 
 .ימי עסקיםעד שני חשבון הבנק ל
 
 

https://www.gov.il/he/service/grant-corona-self-employed-and-employees-control-few-companies
https://www.gov.il/he/service/corona-grant-for-buisnesses-3
https://www.gov.il/he/service/self-employed-additional-grant
https://www.gov.il/he/service/additional-grant-continuous-loss-corona
https://www.gov.il/he/departments/general/07042020-3
https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx
https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx
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 מענקים שעתידים להיפתח ע"י רשות המסים 
 

, מתוכנן על פי החוק להיפתח מענק הסיוע לעצמאים ובעלי 15.05.2021-עד תאריך ה
 .  03-04.2021שליטה ומענק הוצאות קבועות עבור החודשים 

 

 
 

 ולעסקים הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים 
 

מענק סיוע לעצמאי או לשכיר בעל שליטה, מענק   על פי הוראות החוק נקבע כי
השתתפות בהוצאות קבועות ומענק עידוד תעסוקה  לא יחשבו כחלק ממחיר 

 .עסקאותיו של עוסק לפי חוק מס ערך מוסף
 

 :לפיכך, נבקש להבהיר כאמור 
 

 .תקבול המענקים אינו חייב בהוצאת חשבונית מס .א
למעט, מי   על סכום המענק יש להוציא קבלה על שם הלקוח: "רשות המסים" .ב

את הקבלה אין א)ד( להוראות ניהול פנקסים. 19שחלות עליו הוראות סעיף 
 .צורך לשלוח ללקוח

התקבול בגין המענק הסוציאלי )מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל   . ג
 בביטוח לאומי.   ייבתשליטה( הינו הכנסה חייבת למס הכנסה אך אינה ח

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

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

מס הכנסה וחוק   הוצאת התיעוד מתייחסת לכל מי שחייב בתיעוד על פי פקודת .ו
 .מס ערך מוסף, ואינה מתייחסת לשכירים
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 2020לקראת הגשת הדו"ח השנתי לשנת  רשימת מסמכים נדרשים
 

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

 שלכם ושל בן/בת הזוג.   106טפסי  •

 אישורים על הפקדות לקרן פנסיה/קופת גמל.   •

 אישורים על הפקדות לקרן השתלמות.   •

 אישור על תשלום לביטוח חיים.   •

 אישור על תשלום לביטוח אובדן עבודה.   •

 אישורים על הפקדות לקרן גמל לילדים.   •

 קבלות על תרומות.   •

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

 רים על הכנסות מפנסיה/קיצבה.  אישו •

 עבור הכנסות משכר דירה למגורים.   -חוזי שכירות  •

אישורים על תשלומים שהתקבלו מהביטוח הלאומי )דמי לידה, דמי מילואים,   •
 דמי אבטלה או כל תשלום אחר מביטוח לאומי(.

 אישורים על משיכת כספי פיצויים/קרן השתלמות/קרן גמל.  •

  -ות לנקודות זיכוי במס הכנסה )אישורי תושב אישורים נדרשים עבור זכא •
 במידה ואתם תושבים של ישוב שנכלל ברשימת היישובים הזכאים לזיכוי במס(.

 ולא צויינו.  2020אישורים על הכנסות או כספים שהתקבלו במהלך שנת   •
 
 

אושר סופית: פטור למעסיקים מתשלום ביטוח לאומי ודמי בריאות עבור עובדים  
 עקב משבר הקורונה שהוצאו לחל"ת 

 
שמעניק פטור למעסיקים מתשלום  אושר סופית בכנסת עדכון לחוק הביטוח הלאומי

דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות, עבור עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום בעת משבר 
 .הקורונה

 
כיום מעסיק מחויב לשלם למשך חודשיים דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור 

עובד השוהה בחל"ת. החל מהחודש השלישי על העובד לשלם את התשלומים בעצמו. 
מעסיקים יקבלו פטור מהתשלומים הנ"ל עבור כל עובד , התיקוןכעת, בעקבות 

לאפריל   2020פריל אחד לפחות בין החודשים א חודש קלנדריששהה בחל"ת 
2021.   
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 הסדר מיוחד לפריסת תשלומי מע"מ 
 
עריכת הסדרי פריסת תשלומי   תאפשרלאור תקופת משבר הקורונה, רשות המסים 

 מע"מ על פי המפורט: 

 למע"מ לתקופות  דו חודשיים יאושרו הסדרי פריסת תשלומים בהתייחס לדיווחים

- לעוסקים, אשר מחזור עסקאותיהם בתקופה מרץ 5-6/2021, 3-4/2021 ,1-2/2021
לעומת מחזור עסקאותיהם לתקופה   25%ירד בשיעור העולה על   2020צמבר  ד

 . (2019דצמבר  - המקבילה אשתקד )מרץ

ניתן לפריסה לתשלומים חודשיים   יהתשלום המס הנובע מכל דוח תקופתי כאמור יה 
חול לא יאוחר מיום  רצופים, ובלבד שהתשלום האחרון במסגרת הסדר הפריסה י

 .. הסדר פריסה כאמור יאושר ויבוצע באופן מזורז 31.12.2021

 
 

 עדכון חזרה מחל"ת באתר הביטוח הלאומי 
 

עובדים שהוחזרו בחזרה לעבודה מחל"ת, עליהם לדווח על חזרה לעבודה באתר  
 הביטוח הלאומי: 

 
 לעדכון חזרה מחל"ת באתר הביטוח הלאומי

 
 

 
 תרומות זיכוי במס בגין 

 
מסכום תרומה   35%, ניתן יהיה להזדכות במס הכנסה בשיעור של 2021בשנת 

   (.מאושר במס הכנסה)מוסד ציבורי אשר למוסד ציבורי ₪ ומעלה  190בגובה של  
 

 .מההכנסה החייבת לשנת המס 30%-ניתן להזדכות במס הכנסה על תרומות עד כ

 
 

    2021מחליף יעוץ אישי ונכון לחודש אפריל הינו לידיעה בלבד ואינו זו המידע המובא בחוברת 

 

https://forms.btl.gov.il/Form/DStart/TkufotAvtala

