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הסבר מפורט על תוכנית האוצר לפיצוי לעצמאים
אל ציבור יועצי המס,
אגרת זו מאגדת ,נכון ליום  ,31.3.2020את הפרטים המקצועיים על תוכנית הממשלה לפיצוי
לעצמאים ולבעלי העסקים הקטנים.
יובהר כי הפרטים כאמור נתונים לשינוי ,כל עוד לא עברו בחקיקה לשעת חרום.
לידיעתכם ,המענק חייב בתשלום מס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי ,ככל הכנסה חייבת אחרת.
כמו כן  ,האיגרת אינה כוללת פרטים ,על תוכנית הפיצוי לכלל המגזר העסקי ,שפרטיה,
עקרונותיה והדיון בה ,טרם הסתיימו.

א .מענק פיצוי לעצמאים ,בשתי פעימות  -תקציב מוערך  3מיליארד .₪
תנאי סף לזכאות בהתייחס לפעימת הפיצוי הראשונה:
 .1העוסק מאוגד כעוסק פטור או מורשה בלבד .חברות ,עמותות ובעלי שליטה הם מחוץ
לתוכנית.
 .2גיל העוסק  23שנים לפחות.
 .3העוסק נכנס לאזור האישי באתר מס הכנסה והצהיר על שני הדברים הבאים:
א .שהעסק היה פעיל ביום ,29/02/20
ב .שהוא מעריך/ה ,שבחודשים מרץ ואפריל  ,2020תהיה לו/ה ירידה במחזור העסקאות
ב  25%לפחות לעומת התקופה המקבילה לה אשתקד (מרץ ואפריל  .)2019ככל
שיתברר כי לא פחתו המחזורים כאמור ,יידרש העוסק להחזיר את המענק.
 .4סך הכנסתו החייבת והפטורה של העוסק (לרבות שכ"ד למגורים פטור ,קצבאות פטורות
וכיוצ"ב) ולמעט שבח מקרקעין ורווח הון (להלן" :סך הכנסתו") בשנת  2018לא עלה על
 ₪ 240,000ברוטו לשנה .לעניין זה הכנסות משותפות של בני הזוג יחולקו באופן שווה ביניהם.
 .5מי שסך הכנסתו בשנת  2018עלה על  ₪ 192,000והיה עד לסך של  - ₪ 240,000יקבל מענק
מופחת כמתואר בהמשך.
 .6סך הכנסות משק הבית (בעל  +אישה) לא עלו על  ₪ 340,000ברוטו בשנת .2018
כך לדוגמא :עצמאית ,שמרוויחה  ₪ 10,000ברוטו ובן זוגה שכיר ,המרוויח  ₪ 20,000ברוטו

לחודש (כולל שווי רכב וכיו"ב') לא תהיה זכאית לפיצוי ,מאחר וההכנסה השנתית הכוללת של
התא המשפחתי היא מעל .₪ 340,000
 .7העוסק הגיש דו"חות  2018ואם החל לפעול ב  ,2019 -עליו להגיש דו"ח  2019בתוך שלושה
חודשים .עם קבלת הדו"ח יתקבל הפיצוי מרשות המיסים ,בתנאי שעמד בקריטריונים לפי
מסמך זה.
שימת ליבכם :כל זאת בתנאי ,שהעסק היה פעיל בחודשים מרץ ואפריל  ,2019מכיוון שאלה
החודשים ,שנקבעו למחזור ההשוואה ל  ,2020 -על מנת לקבל את הפיצוי  .המשמעות – בעליו
של עסק ,שנפתח החל מהראשון באפריל  ,2019לא זכאי לפיצוי בפעימה זו.
גובה המענק בפעימה הראשונה:
 .1עוסק ,שסך הכנסתו (ראו הגדרת הכנסות בסעיף  )4בשנת  2018לא עלה על ,₪ 192,000
זכאי לקבל מענק של  ₪ 6,000ועד לתקרה של  65%מהכנסתו מעסק ומשלח יד – כנמוך!
כך לדוגמא עוסק ,שעמד בכל הקריטריונים ושהכנסתו החודשית מעסק ומשלח יד ברוטו
הייתה  ₪ 16,000בחודש ,יקבל את הפיצוי המקסימלי של המענק בסך של ,₪ 6,000
ואילו מי שהכנסתו החודשית מעסק ומשלח יד ברוטו הייתה  ₪ 7,000בלבד ,יהיה זכאי
למענק בסך של  ₪ 4,550בלבד.
 .2לעוסק ,שסך הכנסתו לפי דו"ח  2018הייתה בין  ₪ 192,000ל  ,₪ 240,000קרי הכנסה
חודשית ברוטו בסך שבין  ₪ 16,000ל  ,₪ 20,000גובה המענק יורד עד ל – ₪ 3,000
בהתאמה.
 .3בני זוג עצמאיים  -זכאים לקבל פיצוי ,כל אחד בהתאם לתקרת סך ההכנסות האישיות
שלו ,ובכפוף לתקרת סך הכנסות התא המשפחתי ,כאמור לעיל.
מועד העברת הפיצוי:
ציבור העוסקים הזכאים אמור לקבל את הפיצוי עד ליום  7.4.2020ובתנאי שנכנסו לאזור האישי
והצהירו על האמור בסעיף א.3
גובה המענק בפעימה השנייה:
 .1בפעימה זו גובה הפיצוי המקסימאלי יהיה .₪ 8,000
 .2הקריטריונים בשלב זה זהים לאלו שפעימה הראשונה ולמעט החודשים לגביהם תערך
השוואת מחזורים.
 .3השוואת המחזורים תערך בין החודשים מאי ויוני  2020לחודשים מאי ויוני . 2019
העוסק יהיה זכאי לפיצוי רק במידה ותהיה ירידה במחזורי העסקאות בין התקופות
בשיעור של  25%לפחות  .ככל שיתברר כי לא פחתו המחזורים כאמור יידרש העוסק
להחזיר את המענק.
 .4בעליו של עסק ,שנפתח החל מהראשון ביוני  ,2019לא זכאי לפיצוי ככל שהמענק יתאחר
בפעימה השנייה יתארכו בהתאמה המועדים לעיל.
 .5המענק ישולם בתחילת חודש מאי .
ריכוז הנתונים באשר למי שאינו זכאי למענק:
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בעל שליטה בחברה ומי שאינו עוסק פטור או מורשה.



מי שסך הכנסתו בשנת  2018עלה על .₪ 240,000



מי שסך הכנסתו בשנת  2018נמוך מ.₪ 24,000-



מי שפתח את עסקו החל מ  1/4/2019לא זכאי לפעימה ראשונה.



מי שפתח את עסקו החל מ  1/6/2019לא זכאי לפעימה שניה .ככל שהמענק יתאחר בפעימה
השנייה יתארכו בהתאמה המועדים לעיל מי שסך הכנסתו של התא המשפחתי  -עלה על
 ₪ 340,000בשנה.

ב .ניתוח המשמעויות והבדלי הפיצוי בין שכירים לבין עצמאים:

ג .הערה בנוגע לתקציב הפיצוי המשוער בסך של  6מיליארד  ₪לכלל המגזר העסקי -מסתמן
שפיצוי זה יהיה מבוסס על מספר העובדים המועסקים בכל עסק\חברה והוא יינתן ב 2
פעימות  ,הראשונה במאי והשנייה באוגוסט .
בברכה,
יועץ מס ירון גינדי,
נשיא לשכת יועצי המס בישראל

