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 איגרת נשיא הלשכה

 פעימה שניה  – ובעלי שליטה הסבר מפורט על תוכנית האוצר לפיצוי לעצמאים

 

 ציבור יועצי המס,אל 

 

תוכנית הממשלה לפיצוי הפעימה השנייה של הפרטים המקצועיים על את אגרת זו מאגדת, 

  .לעצמאים ולבעלי העסקים הקטנים

ל העצמאים )כולל אלו שקבלו בפעימה הראשונה( ובלבד בפעימה מיועד לכיובהר כי המענק 

 .   פיצוי לבעלי שליטהוכן  בפעימה זושעמדו בתנאים לקבלת המענק 

אך בתשלום מס הכנסה  חייב היבפעימה השניהמענק גם , בדומה למענק בפעימה הראשונה

  אינו חייב בדמי ביטוח ומס ערך מוסף . 

 

 :השנייה לפעימת הפיצוי ות כאלז לעצמאיםתנאי סף 

  בלבד.מורשה פטור או העוסק מאוגד כעוסק  .1

 

  . 2019שנה בשנת  20מלאו לו   -העוסק גיל  .2

 

 שני הדברים הבאים:צהיר על ההעוסק  .3

 .29/02/20יום בשהעסק היה פעיל  .א

ירידה  תהיה, ( חודשים 4)מחזור של  2020עד יוני  מרץ שבחודשים  מעריךהוא ש .ב

)מרץ  לעומת התקופה המקבילה לה אשתקדלפחות  25%  -של כ ות עסקאהמחזור ב

ידרש העוסק להחזיר י ,ככל שיתברר כי לא פחתו המחזורים כאמור (.2019 ועד יוני

 את המענק.

 

, קצבאות פטורות שכ"ד למגורים פטור לרבות )והפטורה של העוסק  כנסתו החייבת ה סך  .4

)ראה  2019או  2018בשנת   "(ולהלן: "סך הכנסת)למעט שבח מקרקעין ורווח הון ווכיוצ"ב(  



 

יובהר כי סך הכנסתו כאמור  .לשנה ברוטו ₪ מיליון  1על  הלא על (  5בסעיף התייחסות 

 לאחר ניכויים ולפני קיזוז הפסדים.  ההינבתקנות 

 :דגשים

 ים גמל, ב"ל וכיוצ"ב אלא ניכוי ,קה"ל :כגון לא מדובר בניכויים, הניכויים לגבי

 כלומר –לפקודה  1הכנסה מעסק ומשלח יד " שבסעיף ם בהגדרה "כמשמעות

  .הוצאות

  םביניההזוג יחולקו באופן שווה הכנסות משותפות של בני. 

 קיזוז הפסדים נבהיר כי הכוונה היא שככל שקוזזו הפסדים מהכנסת הנישום  לגבי

ם היה לדוגמא: אם לנישו ,, תובא בחשבון ההכנסה לפני ביצוע הקיזוזבשנה שנבחרה

היא   2018בשנת לאחר קיזוז הפסד והכנסתו  40,000 ₪בסך של  2017מ הפסד מועבר 

  .  ₪ 990,000ה הכנסה בסך של תובא בחשבון לעניין סעיף ז, ₪ 950,000

 

ם אם אול "ח לשנה זו,בתנאי שהוגש דו 2018קבע על פי נתוני הזכאות לפיצוי וגובה המענק י .5

, תיבחן ה זושנה הפסד בוהי 2018נת בשנפתח או  01/10/2019-ל 01/01/2019בין ח העסק נפת

  .12/07/2020שנתי עד ח שיוגש דוובתנאי  2019זכאותו לפיצוי לפי דו"ח 

 

-לא פחתה מ (5יף בסע לפי האמור 2019או ) 1820בשנת  מעסקהחודשית הממוצעת הכנסתו  .6

 .לחודש ₪ 714

 

שלו  לעניין השוואת המחזורים  יחושב  המחזור 1/3/2019מי שהתחיל את עיסוקו לאחר  .7

, מוכפל  29/2/2020כממוצע  המחזור בתקופה מיום תחילת עיסוקו ועד   3-6/2020בחודשים 

 אינו זכאי למענק .  1/10/2019מי שהתחיל את עיסוקו לאחר  .4-ב

 

 :יה יהשנבפעימה  לעצמאים גובה המענק

 

 5כאמור בסעיף ) 2019או  2018בשנת  (4שסך הכנסתו )ראו הגדרת הכנסות בסעיף  ,עוסק .8

 ₪ 714-לא פחתה מ מעסקהחודשית הממוצעת והכנסתו  ,₪מיליון  1על  התלא על ( עילל

 .  כנמוך ₪ 10,500או יד מהכנסתו מעסק ומשלח  70%בסך של זכאי לקבל מענק לחודש, 

ברוטו ומשלח יד מעסק החודשית  שהכנסתושעמד בכל הקריטריונים ו ,עוסק אלדוגמכך 

, ואילו ₪ 10,500 של  סךבהמקסימלי של המענק  הפיצויבחודש, יקבל את  ₪ 15,000 הייתה

יהיה זכאי למענק  בלבד, ₪ 12,000 הייתה ברוטוומשלח יד  קמעסהחודשית  הכנסתושמי 

 בלבד.  ₪ 8,400בסך של 

 

ת בשנ( 4ור בסעיף מ)כא מעסק החודשית הממוצעת לעוסק  שסך הכנסתו - פיצויההפחתת  .9

כך שבגין המענק יופחת   ₪ 83,000ועד  ₪ 40,000( הייתה מעל 5כאמור בסעיף  2019 או) 2018

העוסק מאבד את זכאותו  ₪מיליון  1מעבר ל  אגורות. 17.3יופחתו  ₪ 40,000כל שקל מעל 

 למענק . 

 



 

ההכנסות האישיות שלו,  סך  זכאים לקבל פיצוי, כל אחד בהתאם לתקרת - בני זוג עצמאיים .10

 . כפי שהיה בפעימה הראשונה  הכנסות התא המשפחתיסך תקרת ללא 

 

 :השנייה לפעימת הפיצוי לזכאות  לבעלי שליטהתנאי סף 

 

בעל שליטה לעניין תשלומי ביטוח לאומי כשכיר ולכן נמנעה ממנו הזכות לקבלת דמי כהוגדר  .11

שיתקבל מהמוסד לביטוח בעלי שליטה בעלי השליטה הזכאים יבחנו בהתאם לקובץ  אבטלה. 

, אחרת הם לא יופיעו כנת השכרובתליטה שה בעל ו שלאת הגדרת לוודאיש לכן לאומי .

 . ולא יזכו בפיצוי בקובץ שיועבר מהמוסד לביטוח לאומי לרשות המיסים 

 

  . 2019שנה בשנת  20מלאו לו   - בעל השליטהגיל  .12

 
 אנשים לכל היותר. 5 בחברה שבשליטת ,עקיפיןבבמישרין או  ,תמחזיק במניו .13

 
 . 2020בששת החודשים שקדמו למרץ יבל שכר בחברה בה הוא בעל שליטה ק .14

 
 שלהכנסותיו  כללבתוספת כשהוא מוכפלת בשיעור האחזקה  ה החייבת של החברהסך הכנסת .15

 ₪מיליון  1עולה על  ואינ, )לרבות שכר עבודה, הכנסות פטורות, שכר דירה וכו'( בעל השליטה

יחולקו  שיתשאינן מגיעה איהכנסות משותפות בעל השליטה ובן זוגו יתה להי .2018בשנת 

ו מכל יהינו בעל מניות ביותר מחברה אחת יסוכמו הכנסותוככל  .םביניהבאופן שווה 

 .החברות

 
בשנת חברת ה" הכנסתה החייבת של ממניות חברת "פיצוי בע"מ 40%-יל מחזיק בי: אלדוגמא

ה משכר דירה והכנס ₪ 250,000העבודה ברוטו של איל הוא  ושכר ₪ 1,200,000 יתהיה 2018

100,000 ₪. 

 :  התקרה כאמורלעניין להלן חישוב הכנסת בעל השליטה 

( + 40%*1,200,000)  ₪ 480,000 הינההחברה השייכת לאיל הכנסתה החייבת היחסית של 

 ירההכנסתו משכר ד פת, בתוסממשכורת ₪ 250,000תוספת הכנסתו השנתית של איל ב

יל כך שאי .₪ 830,000היא  ₪מיליון  1לעניין תקרת , סה"כ הכנסת בעל השליטה ₪ 100,000

 עומד בתנאים.

 

אם לחודש ו ₪ 714-לא פחתה מ 2018של בעל השליטה בשנת עת בודה הממוצהכנסת הע .16

(, אז ההכנסה 17לפי התנאים בסעיף  2019)או בשנת  2018בשנת  החלה את פעילותהחברה 

 תה החברה פעילה.יבהם היששים קת במספר החודא מחולכשהי

 
ם אם אול "ח לשנה זו,בתנאי שהוגש דו 2018קבע על פי נתוני הזכאות לפיצוי וגובה המענק י .17

ובשנה זו לא שולם שכר  2018נת בשנפתח או  01/10/2019-ל 01/01/2019בין ח העסק נפת

 .12/07/2020שנתי עד ח יוגש דושובתנאי  2019, תיבחן זכאותו לפיצוי לפי דו"ח לבעל המניות

 
לעומת התקופה הזהה  2020יוני  - לפחות בחודשים מרץ 25%חזור החברה ירד בשיעור של מ .18

יחושב  המחזור שלו  לעניין  1/3/2019לאחר  פעילותהאת  הלחשהי חברה ולגב. 2019בשנת 



 

סוקו ועד כממוצע  המחזור בתקופה מיום תחילת עי  3-6/2020השוואת המחזורים בחודשים 

אינו בעל השליטה בה  1/10/2019לאחר  האת עיסוקה שהחלה חבר.  4-, מוכפל ב29/2/2020

 זכאי למענק . 

 

 עלי שליטה:לב גובה המענק

מהכנסתו הממוצעת  70%ך ה זכאי למענק בסבעל שליטה שעמד בתנאים כאמור יהי .19

 .נמוךכ ₪ 10,500 או (17)על פי האמור בסעיף  2019 או 2018ת בשנ ממשכורת

 

או  2018ת בשנמעבודה  החודשית הממוצעת שסך הכנסתו לבעל שליטה -פיצוי  ההפחתת  .20

כך שבגין המענק יופחת   ₪ 83,000ועד  ₪ 40,000הייתה מעל  (17בסעיף  )על פי האמור 2019

 תבעל השליטה יאבד א ₪מיליון  1 -מעבר ל אגורות. 17.3יופחתו  ₪ 40,000כל שקל מעל 

 זכאותו למענק . 

 
 .בעל השליטה שכר מקבלבגין כל החברות בהן  ₪ 10,500הפיצוי מוגבל לסך של  .21

 

 :תנאים נוספים

 . ימים מאישורה 5ותשולם בתוך  ימים מיום הגשתה 5תאושר תוך למענק הבקשה  .22

ולא  2018ם בשנת יפרבניהול ס תבחיי טה בחברה שהייתהעל שליעוסק או במענק קבל לא י .23

 .פריונפסלו סו/או  הניהל

 . 2020יוני -ץע"מ את הדיווחים לתקופות מרלמ ידווחוסק או החברה העו .24

מרץ עד ה המחזורים לתקופעל ידרשו לדווח  2020בגין שנת למע"מ עוסקים פטורים בדיווח  .25

 .המחזור השנתיבנוסף לדיווח על  2020יוני 

 .אלא לשם תשלום מזונותן לשעבוד ו/או עיקול תהמענק לא ני .26

 ערעור.תינתן אפשרות השגה ו .27

 

 

 בברכה,

 גינדי,יועץ מס ירון 

בישראל נשיא לשכת יועצי המס  

  

 


