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 מענק לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים 

היום נפתחה באתר  ,גרת בפעימה השנייה לתמיכה בחברות בעקבות התפרצות נגיף הקורונהבמס

אשר מחזור הפעילות שלהם סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה  רשות המסים האפשרות למענק  

 . נפגע

 .12.7.2020  -ה  תאריך    ועד  21.5.2020  -ום  יניתן להגיש את הבקשה החל מה:  גשת הבקשה  הועדי  מ

 :למענק תנאי סף לזכאות

כולל עמותות שמוגדרות )  מיליון ₪ 20-אלף ₪ ל 18עסק עם מחזור עסקאות שנתי של בין  •
 .(ציבורי זכאי""מוסד 

 .שנים לפחות 20 הבקשה מלאו למבקש 2019בשנת  •

, במשך חצי שנה, או שכירים בעלי שליטה 1.10.19עצמאים שניהלו עסק לפחות מיום  •
, והם אינם 1.10.2019בחברת מעטים פעילה, שהחברה שילמה להם משכורת לפחות מיום 

 .זכאים לדמי אבטלה מביטוח לאומי, בשל הכנסתם זאת

  .למס הכנסה 2018הגשת דו"ח שנתי של שנת  •
(, התנאי לקבלת המענק הוא הגשת 1.10.19 -)לפחות מ 2019אם העסק החל לפעול בשנת 

 .2019 דו"ח לשנת 
 1(, לא עלתה על 2019או  2018בשנה הרלוונטית ) סך ההכנסה החייבת מכל המקורות  •

יבת של בעלי השליטה מכל עבור בעלי שליטה, הסכום המחושב הוא הכנסתם החימלש"ח.  
המקורות יחד עם חלקם היחסי בהכנסות החברה, בהתאם לאחוז זכאותם לרווחים 

 .מהחברה

₪  714( עולה על 2019או  2018הכנסה חייבת חודשית ממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית ) •
 .לחודש

ההכנסה החודשית הממוצעת ממשכורות מהחברות בהן הם  –עבור שכירים בעלי שליטה 
 .₪ לחודש 714י שליטה עולה על בעל

ביחס לחודשים  2020החודשים מרץ עד יוני  4 -לפחות במחזור הפעילות ב 25%ירידה של  •
 ., והגשת דוחות תקופתיים למע"מ לתקופות אלו2019הללו בשנת 

 

 מגישים את הבקשה כיצד

"מענק לעסקים  -ולהיכנס להזדהות וכניסה לאזור האישי של רשות המסים יש לבצע  •
 ."לתקופת הקורונה

 -היה פעיל חצי שנה לפחות, החל מהשבתוכה אישור שהעסק מלא הצהרה נדרש ל •
להצהיר שהחברה שילמה להם משכורת לפחות  נדרשיםשכירים בעלי שליטה,  .1.10.2019

 ., והם אינם זכאים לדמי אבטלה מביטוח לאומי, בשל הכנסתם זאת1.10.2019מיום 
  נפגע כרשום בתנאי הסף.מחזור ההכנסות של העסק או החברה שבשליטתם  •

 
 להגשה לחץ כאן

 בדףהמוצגות ההנחיות אנא עקבו אחר לאזור האישי באתר רשות המסים, הלינק מוביל 

 : וחדשנות עסקי לייעוץ המחלקה ניתן לפנות אלץ ייעו פרטים נוספים ו ל
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