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נפתחה ההגשה למענקים לעסקים עד מחזור של  20מליון ש"ח
הממשלה אישרה ביום  24.4.2020את תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע
לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים) .תקנות אלו מעגנות את הפעימה השנייה במענק
הסיוע המורחב לעצמאים ומתווה תכנית לסיוע מורחב לעצמאים ועסקים קטנים בסך של 8
מיליארד שקל .מנגנון ההגשה נפתח היום באתר רשות המסים.
תנאי סף לזכאות למענק:
•
•
•
•

עסק עם מחזור עסקאות שנתי של בין  18אלף  ₪ל 20-מיליון ( ₪כולל עמותות שמוגדרות
"מוסד ציבורי זכאי").
מחזור המכירות של העסק ירד ביותר מ  25% -בחודשים מרץ-אפריל  2020לעומת
החודשים המקבילים בשנת .2019
העסק היה פעיל וניהל פנקסים בשנת ,2019
עסק שלא דיווח על סגירה לפני ה1.3.2020-

מועדי הגשת הבקשה :ניתן להגיש את הבקשה החל מה 12.5.2020 -ועד ה.10.8.2020 -
כיצד מגישים את הבקשה
•
•
•
•

כדי לאשר את זהותכם ההגעה לטופס הבקשה עוברת במערכת ההזדהות הממשלתית .אם
עדיין לא נרשמתם למערכת מלאו את הפרטים הנדרשים .לאחר ביצוע ההרשמה ויצירת
החשבון תגיעו לטופס המקוון להגשת הבקשה למענק.
יש למלא את כל השדות בטופס המקוון ולהכניס את כל הפרטים הדרושים ,על מנת לאפשר
לרשות המסים לבחון את עמידתכם בתנאי הזכאות ,לשם תשלום המענק .
אם ידרשו מסמכים נוספים לצורך בדיקת זכאותכם ,רשות המסים רשאית לבקש מכם את
המסמכים ועליכם להעבירם לרשות תוך זמן סביר.
ניתן להשתמש במחשבון לחישוב גובה המענק

המשך הטיפול בבקשה
•
•
•
•

אם הבקשה הוגשה בהתאם להנחיות ,זמן הטיפול לא יארך יותר משבוע אחד.
אם התביעה הוגשה במועד ,אך נדרשו הבהרות ו/או השלמות לגביה ,תועבר לעוסקים
מקדמה בסך של  20%מסכום המענק שנדרש ,אך לא יותר מ ,₪ 80,000 -עד להשלמת
הטיפול בבקשה.
עם השלמת הטיפול בבקשה תשולם יתרת המענק לחשבון הבנק המצוין בטופס ,לאחר
שנוכו ממנה המקדמה ששולמה וניכוי מס במקור.
העוסקים ,יקבלו מידע על כל פעולה שתתבצע במהלך הטיפול בבקשה באמצעות הודעת
טקסט ודואר אלקטרוני.
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