 24מאי 2022
כ"ג אייר תשפ"ב

נוהל מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות שכירות
 .1כללי
בהתאם להחלטת ממשלה  601מיום " – 7.11.2021מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות שכירות"
ולתיקון החלטת הממשלה  1141מיום  ,20.02.2022עסקים שמחזור ההכנסות שלהם בשנת  2019נמוך מ400-
מיליון  ₪ומעל  150אלף  ,₪ואשר מחזור הפעילות שלהם נפגע ביותר מ 80%-בשלוש או יותר תקופות זכאות
בשל התפרצות נגיף הקורונה ,זכאים למענק סיוע חד-פעמי ,שמטרתו לסייע לעסקים שהיחס של הוצאות
השכירות שהם נדרשים לשלם גבוה ביחס למחזור עסקאותיהם במימון הוצאות השכירות שלהם.
לשם קבלת המענק יש להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים (להלן,
"הסוכנות") ,בתוספת המסמכים הנדרשים המפורטים בסעיף  .4.2הסוכנות תבדוק את הבקשה ותשלם את
המענק ישירות לעסק.
 .2תנאי הזכאות לסיוע
 .2.1מחזור העסקאות לשנת  2019עולה על  150אלף  ₪ואינו עולה על  400מיליון  .₪לעניין עסק שפעילותו
החלה בשנת – 2019מחזור העסקאות שלו יחושב מיום  1בחודש שלאחר יום תחילת הפעילות עד יום
 31בדצמבר  ,2019מחולק במספר חודשי הפעילות בשנת  2019ומוכפל ב.12-
 .2.2עסק הזכאי לשלושה או יותר מענקי "סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות" 1של רשות
המיסים בהתאם לפרק ו לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה) ,התש"ף-
 2020ובהתאם להחלטת ממשלה מס'  5015מיום  24באפריל  ,2020על תיקוניה ,וירידת מחזור
עסקאותיו בכל אחת משלוש או יותר תקופות זכאות ,הייתה בסכום שעולה על  80%ממחזור
עסקאותיו באותם חודשים אשתקד ,עבור התקופות הבאות:
 .2.2.1חודשים מרץ ואפריל  2020או חודשים מרץ – יוני 2020
 .2.2.2חודשים מאי ויוני 2020
 .2.2.3חודשים יולי ואוגוסט 2020
 .2.2.4חודשים ספטמבר ואוקטובר 2020
 .2.2.5חודשים נובמבר ודצמבר 2020
 .2.2.6חודשים ינואר ופברואר  2021או חודשים מרץ ואפריל 2021

" 1מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן " לעוסקים פטורים או עוסקים מורשים עם מחזור שנתי של עד  300אלש"ח או "מענק
סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות" לעוסקים מורשים עם מחזור מעל  300אלש"ח או לתאגידים
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 .2.3בהתייחס למחזור העסקאות לשנת  ,2019העסק עומד באחד משני התנאים הבאים:
 .2.3.1אם מחזור העסקאות לשנת  2019הוא עד  300אלף  - ₪העסק קיבל מענק פגיעה
בסכום של .₪ 9,000

ממושכת1

 .2.3.2אם מחזור העסקאות לשנת  2019הוא מעל  300אלף  - ₪ממוצע מענקי ההשתתפות בהוצאות
קבועות שקיבל בחודשים אלה ,נמוך מ.₪ 000,500-
 .2.4העסק עומד באחד מן התנאים הבאים במשך  160ימים לפחות בכל תקופת הזכאות (מרץ עד דצמבר
:)2020
 .2.4.1הפעלת העסק נאסרה בשל הגבלות שניתנו מכוח חוק או תקנות חירום
 .2.4.2עבור בית אוכל ,הפעלת העסק הותרה רק בדרך של מכירה לצריכה מחוץ לבית האוכל ,ובכלל
זה איסוף עצמי
 .2.4.3המגבלות האמורות אסרו על רוב לקוחותיו לקיים פעילות
 .2.4.4רוב פעילותו מתבצעת בעסק שנאסרה הפעלתו
 .2.5היקף הוצאות השכירות ששילם העסק בעד שנת  2019עולה על  17%ממחזור עסקאותיו בשנה זו
 .2.6היקף הוצאות השכירות ששילם בפועל העסק בעד שנת  2020עולה על  80%מהיקף הוצאות השכירות
ששילם בעד שנת .2019
 .2.6.1לעניין עסק שפעילותו החלה בשנת – 2019היקף הוצאות השכירות שלו בשנת  2019יחושב
מיום  1בחודש שלאחר יום תחילת הפעילות עד יום  31בדצמבר  ,2019מחולק במספר חודשי
הפעילות בשנת  2019ומוכפל ב.12-
 .2.7מחזור העסקאות לשנת  2020בתוספת סך סכומי מענקי השתתפות בהוצאות קבועות ,מענק פגיעה
ממושכת וסך סכומי מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים ,אינו עולה על מחזור
העסקאות לשנת .2019
 .2.7.1אם העסק קיבל מענק הוצאות קבועות עבור ינואר-פברואר  2021או מרץ-אפריל  ,2021מחזור
העסקאות לשנת  2019יוכפל ב.1.17-
 .2.8העסק לא קיבל את המענק הבא:
 .2.8.1תמיכה למתקנים מלונאים בעקבות מגפת הקורונה לפי הוראת תכ"ם " 6.2.0.1תמיכה בגופים
אחרים" שניתן על ידי משרד התיירות
 .2.9מבקש המענק נתן את הסכמתו להעברת מידע הנוגע לעוסק ושנדרש לבחינת עמידתו בתנאים לקבלת
המענק ולהיקפו מהסוכנות או מהחשב הכללי אל רשות המיסים וממנה בחזרה.

 1מענק ששולם בהתאם להוראות סימן ב' לפרק ו' לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) ,התש"ף2020-
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 .3סכום המענק
 .3.1מכפלה של סכום מספר המ"ר של העסק (כולל בסניפים שונים ,אם ישנם) אשר שילם בעדם ארנונה
בשנת  ,2020ב ₪ 100-ועד לאחד מהסכומים שלהלן ,הנמוך מבניהם:
₪ 120,000 .3.1.1
 .3.1.2מכפלה של מספר מענקי השתתפות בהוצאות קבועות שקיבל העסק בתקופות הזכאות
שבסעיפים ( )2.2.2(-)2.2.5להגדרה תקופות הזכאות ב ,₪ 500,000-בתוספת  ₪ 400,000במקרה
שהעסק קיבל מענק השתתפות בהוצאות קבועות בעד תקופת הזכאות שבסעיף ( ,)2.2.1פחות
סך מענקי ההשתתפות בהוצאות קבועות שקיבל העסק בגין כל תקופות הזכאות
 .3.1.3ההפרש שבין מחזור עסקאותיו של העסק לשנת  2020בתוספת סך סכומי מענקי השתתפות
בהוצאות קבועות ,מענק פגיעה ממושכת וסך סכומי מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה
בחברת מעטים ,לבין מחזור עסקאותיו לשנת .2019
 .3.1.3.1עסק שקיבל מענק הוצאות קבועות עבור ינואר-פברואר  2021או מרץ-אפריל ,2021
מחזור העסקאות של  2019יוכפל ב ,1.17-כך שיכלול גם את החלק היחסי של תקופת
הזכאות בשנת .2021
 .3.1.4הוצאות שכירות ששולמו בפועל לבעל הנכס עבור שנת .2020
.3.1.4.1

עסק שקיבל מענק בסכום זה יהיה רשאי להגיש בקשה משלימה ,אחת לשנה ,עד ל-

 ,15.03.2026בעד הפרשי הוצאות שכירות ששולמו לאחר ה( 31.12.2021-עד אשר יגיע
לסכום המענק שזכאי לו על פי גודל הנכס או אחת מן התקרות האחרות) .העסק יעודכן
לגבי אופן הגשת הבקשה המשלימה.
נוסחת החישוב:
])𝐼 [120,000, (𝐴 × 100), (𝐵 + 𝐶 × 500,000 − 𝐷), (𝐸 + 𝐹 − 𝐺 × 𝐻),

min

0≤𝑥≤120,000

כאשר:
 – Aסכום מספר המ"ר של העסק.
 – Bשווה ל( ₪ 400,000 -גובה מענק הוצאות קבועות מקסימלי לתקופה הראשונה ,מרץ-אפריל 2020
או מרץ-יוני  )2020אם קיבל מענק עבור תקופה זו ול 0-אם לא קיבל.
 – Cמספר הפעמים שקיבל מענק בתקופות .2-5
 – Dסך מענקי ההשתתפות בהוצאות קבועות שקיבל העוסק בגין כל תקופות הזכאות.
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 – Eמחזור עסקאות לשנת .2020
 – Fסך סכומי מענקי השתתפות בהוצאות קבועות ,מענק פגיעה ממושכת וסך סכומי מענקי סיוע
לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים.
 – Gמחזור עסקאות לשנת .2019
 – Hשווה ל 1.17-אם קיבל מענק הוצאות קבועות עבור ינואר-פברואר  2021או מרץ-אפריל  2021ול-
 1אם לא קיבל.
 – Iהוצאות שכירות ששולמו בפועל לבעל הנכס עבור שנת .2020ניתן למצוא סימולטור לחישוב סכום
המענק באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
 .4תהליך הגשת הבקשה וקבלת המענק
 .4.1הגשת טופס מקוון באתר הסוכנות ובו ימולאו הפרטים הבאים:
 .4.1.1פרטי העסק (כולל פרטי חשבון בנק)
 .4.1.2פרטי בעל העסק או נציג העסק
 .4.1.3מחזור העסקאות השנתי של העסק בשנת 2019
 .4.1.4מחזור העסקאות השנתי של העסק בשנת ( 2020לא כולל מענקי השתתפות בהוצאות קבועות,
מענק פגיעה ממושכת וסך סכומי מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים)
 .4.2מסמכים שיש לצרף לבקשה:
 .4.2.1קובץ בדיקת זכאות וחישוב גובה המענק בפורמט אקסל עם כל הנתונים הנדרשים.
 .4.2.2עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו עלה על  300אלף  ₪בשנת  2019או תאגיד (או שותפות
רשומה) – יגיש את אישורי רשות המיסים על זכאותו למענק הוצאות קבועות (בו מפורט מחזור
העסק ושיעור הירידה במחזור) בכל אחת מ 5-התקופות להן היה זכאי.
 .4.2.3טופס ארנונה עדכני לשנת ( 2020אם יש יותר מסניף אחד ,אז טפסי הארנונה של כל הסניפים
הנדרשים לצורך חישוב המענק)
 .4.2.4חוזה שכירות בתוקף לתקופת הזכאות מרץ-דצמבר ( 2020אם יש יותר מסניף אחד ,אז חוזי
השכירות של כל הסניפים הנדרשים לצורך חישוב המענק)
 .4.2.5אישור מייצג (רואה חשבון או יועץ מס או יחיד הראוי לערוך ביקורת באגודה שיתופית) בנוגע
לעמידת העוסק בתנאי הזכאות לקבלת המענק ולהיקפו בנסחים המצ"ב בנספח א' ונספח א.'1
 .4.2.6תצהיר מאומת על ידי עורך דין בנוגע לעמידת העוסק בתנאי הזכאות לקבלת המענק ולהיקפו,
בנוסח המצ"ב בנספח ב'.
 .4.2.7אישור ניהול חשבון בנק ,חשבון הבנק צריך להיות על שם בעל העסק עבור עוסק פטור או עוסק
מורשה ועל שם העסק עבור תאגיד.
 .4.2.8אישור ניכוי מס במקור בתוקף
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 .5בדיקת הבקשות וקבלת המענק
 .5.1לאחר הגשת הבקשה ,הסוכנות תבדוק את הבקשות תוך  21ימי עסקים וסכום המענק יועבר ישירות
לחשבון הבנק שפרטיו יצוינו בטופס הבקשה ,לעסקים שנמצאו זכאים.
 .5.1.1במידת הצורך ,הסוכנות תהא רשאית לדרוש פרטים נוספים או מסמכים הנדרשים לצורך
קבלת המענק.
 .5.1.2הסוכנות תהא רשאית להאריך את זמן בדיקת הבקשה בעד  14ימי עסקים ובתנאי שיודיעו על
כך לעסק לפני תום התקופה בצירוף נימוק להארכה.
 .5.1.3במקרה והבקשה אינה מאושרת או מאושרת חלקית ,תועבר הודעה המפרטת את הסיבות
לדחיית הבקשה או אישורה החלקי או לחילופין בקשה להשלמות הרלוונטיות.
 .5.1.4תשלום המענק חייב במע"מ ויש צורך להוציא עבורו חשבונית מס.
 .5.1.5במידה ולאחר תשלום המענק יתברר כי העסק לא זכאי למענק או ששולם לו מענק ביתר,
יידרש העסק להשיב את גובה התשלום ששולם לו ביתר תוך  14ימי עסקים מיום קבלת ההודעה
על כך.
 .6מועד הגשת הבקשה
 .6.1ניתן להגיש בקשה למענק זה החל מיום  13בינואר .2022
 .6.2ניתן להגיש בקשה למענק לא יאוחר מיום  27ביוני .2022
 .7שאלות ופניות
לפרטים נוספים והבהרות ,ניתן לפנות למוקד המידע של התוכנית *3569 :שלוחה 2
פניות בדוא"לMaofRent@d.maof.co.il :
 .8בקשה להשגה
 .8.1הרואה עצמו נפגע מהחלטות בנוגע למענק ,רשאי להגיש השגה בתוך  45ימים מיום קבלת ההחלטה.
החלטה בהשגה תהיה מנומקת ותינתן בכתב בתוך  120ימים.
 .8.2המנהל יהיה רשאי להכריע בהשגה על פי טענות וראיות שיוגשו בכתב.
 .8.3יודגש ,כי לא ניתן להגיש לסוכנות בקשה כזו בנוגע לקביעות רשות המסים הנדרשות לצורך ביצוע
החלטה זו.
 .8.4הגשת בקשה להשגה תתבצע באמצעות כתובת המייל .MaofRent@d.maof.co.il
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נספח א'
הצהרת ההנהלה לצורך הגשת בקשה לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות שכירות

(ההצהרה תוגש על נייר הלקוח)
לכבוד,
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
משרד הכלכלה

תאריך___________ :

א.ג.נ,
הנדון :הצהרה על נתונים לצורך הגשת בקשה לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות שכירות
בקשר עם הגשת בקשה לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות שכירות של [שם הלקוח ,ע.מ/ע.ר/ח.פ] (להלן –
"מבקש המענק") ,ולצרכים אלה בלבד ,אנו[ ,להוסיף את שמות החותמים ] הח"מ בעלי תפקיד [להוסיף את התפקידים של
החתומים] מטעם מבקש המענק מצהירים בזאת כי:
.1

בהתאם (לשאילתה  )Esnaבדוח ממוחשב משירות עיבוד נתונים של רשות המסים (שע"מ) מיום ____________ מחזור
ההכנסות שדווח (ללא מע"מ) בשנת  ,2019למעט מכירות הוניות ועסקאות שדווחו בידי הקונה לפי סעיפים  20או  21לחוק
מס ערך מוסף ,הסתכם לסך____________ ש''ח.
או לחלופין
מחזור ההכנסות (ללא מע''מ) שדווח בשדה  294בטופס  ,1301של רשות המסים בדבר דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו"ל
בדוח בשנת  ,2019למעט מכירות הוניות ועסקאות שדווחו בידי הקונה לפי סעיפים  20או  21לחוק מס ערך מוסף ,הסתכם
לסך ____________ ש''ח.

.2

כאשר מבקש המענק הוא עוסק שפעילותו החלה בשנת  :2019מועד פתיחת התיק במע"מ ,בהתאם להודעה שמסר לפי סעיף
 52לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו 1975-הינו מיום ._ _ / _ _ / 2019

.3

בהתאם (לשאילתה  )Esnaבדוח ממוחשב משירות עיבוד נתונים של רשות המסים (שע"מ) מיום ____________ מחזור
ההכנסות שדווח (ללא מע"מ) בשנת  ,2020למעט מכירות הוניות ועסקאות שדווחו בידי הקונה לפי סעיפים  20או  21לחוק
מס ערך מוסף ,הסתכם לסך____________ ש''ח.
או לחלופין
מחזור ההכנסות (ללא מע''מ) שדווח בשדה  294בטופס  ,1301של רשות המסים בדבר דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו"ל
בדוח בשנת  ,2020למעט מכירות הוניות ועסקאות שדווחו בידי הקונה לפי סעיפים  20או  21לחוק מס ערך מוסף ,הסתכם
לסך ____________ ש''ח.

.4

בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2019הוצאות השכירות בשנת  2019הסתכמו לסך
____________ ש''ח.
או לחלופין
בהתאם לטבלת ריכוז החשבוניות המצורפת בנספח להצהרה זו הוצאות השכירות לתקופה שמיום  1בינואר  2019ועד 31
בדצמבר  2019הסתכמו לסך ____________ ש''ח.

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101

.5

בהתאם לאמור בסעיפים  1ו 4-לעיל היחס בין הוצאות השכירות בשנת  2019למחזור המכירות בשנת ( 2019כמתואר
בסעיף) ,עלה על .17%

.6

בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2020הוצאות השכירות בשנת  2020הסתכמו לסך
____________ ש''ח.
או לחלופין
בהתאם לטבלת ריכוז החשבוניות המצורפת בנספח להצהרה זו הוצאות השכירות לתקופה שמיום  1בינואר  2020ועד 31
בדצמבר  2020הסתכמו לסך ____________ ש''ח.

.7

בהתאם לאמור בסעיפים  4ו 6-לעיל היחס בין סך הוצאות השכירות בשנת  2020לבין סך הוצאות השכירות בשנת ,2019
עלה על .180%

.8

2בהתאם לפלט מהאזור האישי של הנישום מאתר רשות המסים /לשאילתא  129בדוח ממוחשב משירות עיבוד נתונים של
רשות המסים (שע"מ) מיום ____________  ,שולמו 3המענקים כדלהלן [יש למחוק את המיותר]:
מענקי הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה ("מענק סוציאלי")
 מענק פעימה ( 1לעצמאים בלבד ,מענק לתקופת הזכאות מרץ-אפריל  )2020הסתכם לסך של ____________ ש''ח,
ושיעור ירידת המחזורים בין תקופת הזכאות לתקופה המקבילה בשנת  2019הוא .____%
 מענק פעימה ( 2מענק לתקופת הזכאות מרץ-יוני  )2020הסתכם לסך של ____________ ש''ח ,ושיעור ירידת
המחזורים בין תקופת הזכאות לתקופה המקבילה בשנת  2019הוא ____________ %
 מקדמה שניתנה לעוסקים בגין מענק מאי-יוני  2020הסתכמה לסך של ____________ ש''ח.4
 מענק לתקופת הזכאות מאי-יוני  2020הסתכם לסך של ____________ ש''ח (בניכוי המקדמה האמורה לעיל) ,ככל
שהתקבלה) ,ושיעור ירידת המחזורים בין תקופת הזכאות לתקופה המקבילה בשנת  2019הוא .____________ %
 מענק לתקופת הזכאות יולי-אוגוסט  2020הסתכם לסך של ____________ ש''ח ,ושיעור ירידת המחזורים בין
תקופת הזכאות לתקופה המקבילה בשנת  2019הוא .____________%
 מענק לתקופת הזכאות ספטמבר-אוקטובר  2020הסתכם לסך של ____________ ש''ח ,ושיעור ירידת המחזורים
בין תקופת הזכאות לתקופה המקבילה בשנת  2019הוא .____________%
 מענק לתקופת הזכאות נובמבר-דצמבר  2020הסתכם לסך של ____________ ש''ח ,ושיעור ירידת המחזורים בין
תקופת הזכאות לתקופה המקבילה בשנת  2019הוא .____________%
 מענק לתקופת הזכאות ינואר-פברואר  2021הסתכם לסך של ____________ ש''ח ,ושיעור ירידת המחזורים בין
תקופת הזכאות לתקופה המקבילה בשנת  2019הוא ____________%
או
מענק לתקופת הזכאות מרץ-אפריל  2021הסתכם לסך של ____________ ש''ח ,ושיעור ירידת המחזורים בין
תקופת הזכאות לתקופה המקבילה בשנת  2019הוא .____________%

 1לעניין עסק שפעילותו החלה בשנת – 2019היקף הוצאות השכירות שלו בשנת  2019יחושב מיום  1בחודש שלאחר יום תחילת הפעילות עד יום  31בדצמבר  ,2019מחולק במספר חודשי הפעילות בשנת
 2019ומוכפל ב.12-
 2יובהר כי יש למלא את סעיף זה בכל מקרה ,גם אם מתקיים התנאי בסעיף  9שלהלן.
 3יובהר כי ככל שמענק שולם על ידי רשות המסים והוחזר על ידי הלקוח עקב אי זכאות הוא לא יכלל בפירוט בסעיף זה.
 4מקדמה זו ניתנה באופן אוטומטי על בסיס ההגשה של מענק פעימה  ,2מקדמה זו לא נדרשת להחזר לרשות המסים כאשר הנישום זכאי לאחד מהמענקים – מענק פעימה  2או מענק בגין תקופת זכאות
מאי-יוני .2020

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101

 סך סכומי "המענקים הסוציאליים" המתוארים לעיל הסתכם לסך של ____________ ש''ח.
 מענק פגיעה ממושכת הסתכם לסך של ____________ ש''ח.

.9

כאשר מבקש המענק הוא יחיד עצמאי בעל מחזור עסקאות ממוצע לחודש בשנת  2019שאינו עולה על  25,000ש''ח:
בהתאם פלט מהאזור האישי של הנישום מאתר רשות המסים /לשאילתא  129בדוח ממוחשב משירות עיבוד נתונים של רשות
המסים (שע"מ) מיום ____________  ,שולמו 1המענקים כדלהלן [יש למחוק את המיותר]:
 מענק סיוע לעסקים  -השתתפות בהוצאות קבועות  -פעימה שלישית עבור תקופת הזכאות מרץ-אפריל  2020הסתכם
לסך של ____________ ש''ח.
 מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה עבור תקופת הזכאות מאי-יוני  2020הסתכם לסך של
____________ ש''ח.
 מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה עבור תקופת הזכאות יולי-אוגוסט  2020הסתכם לסך
של ____________ ש''ח.
 מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה עבור תקופת הזכאות ספטמבר-אוקטובר 2020
הסתכם לסך של ____________ ש''ח.
 מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה עבור תקופת הזכאות נובמבר-דצמבר  2020הסתכם
לסך של ____________ ש''ח.
 מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה עבור תקופת הזכאות ינואר-פברואר  2021הסתכם
לסך של ____________ ש''ח.
או
מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה עבור תקופת הזכאות מרץ-אפריל  2021הסתכם לסך
של ____________ ש''ח.

שם פרטי ומשפחה

____________

שם פרטי ומשפחה

____________

חתימה

____________

חתימה

____________

תפקיד

מנהל כללי

תפקיד

סמנכ"ל

כספים2

 1יובהר כי ככל שמענק שולם על ידי רשות המסים והוחזר על ידי הלקוח עקב אי זכאות הוא לא יכלל בפירוט בסעיף זה.
 2סמנכ"ל כספים או הגורם הבכיר בתחום הכספים בישות .בהעדר בעל תפקיד שכזה יחתום בנוסף למנהל הכללי חבר הדירקטריון (עדיף יו"ר) .כאשר הישות אינה מאוגדת כחברה ,יש לייחס את המונח
"דירקטוריון" לגופים ו/או לאנשים שתפקידיהם בממשל התאגידי ובדרך הפעולה של אותה ישות מקבילים לאלה של דירקטוריון .על אף האמור לעיל ,במקרים בהם לא קיים גורם בכיר בתחום הכספים
בישות כגון חברה פרטית "קטנה" ,או יחיד עצמאי ,או שותפות יחתום רק מנהל החברה/מנהל העסק/מנהל השותפות פעם אחת בלבד ללא הוספת חתימת סמנכ"ל כספים.

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101

נספח לצורך הגשת בקשה לקבלת מענק דמי שכירות
[יש למלא את הטבלה מטה כאשר נבחרה החלופה הרלוונטית בסעיף ]6
פירוט התקופה בשנת 2020

מס'

סכום החשבונית (ללא מע''מ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
סה"כ

[יש למלא את הטבלה מטה כאשר נבחרה החלופה הרלוונטית בסעיף ]4
מס'

פירוט התקופה בשנת 2019

סכום החשבונית (ללא מע''מ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
סה"כ

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101

חוות דעת רואה חשבון מבקר לעניין ביקורת נתונים כספיים לצורך הגשת
בקשה לקבלת מענק דמי שכירות (*)
(המסמך יודפס על נייר לוגו של פירמת רואי חשבון)
תאריך __________
לכבוד
[שם הלקוח]

א.ג.נ,.
הנדון :חוות דעת רואה חשבון לעניין ביקורת נתונים כספיים לצורך
הגשת בקשה לקבלת מענק דמי שכירות
לבקשתכם וכרואי החשבון של__________ [להוסיף את שם הלקוח] (להלן" :מבקש המענק") ,ביקרנו את
הנתונים הכספיים המובאים בהצהרה לצורך הגשת בקשה לקבלת מענק דמי שכירות המצורפת בזאת וחתומה
בחותמתנו לשם זיהוי בלבד .הצהרה זו הינה באחריות מבקש המענק .אחריותנו היא לחוות דעה על הנתונים
הכספיים שבהצהרה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בנתונים הכספיים שבהצהרה האמורה הצגה
מוטעית מהותית .ביקורתנו כללה בדיקת מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה .ביקורת
כוללת הערכת נאותות ההצגה של המידע .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הנתונים הכספיים בהצהרה כאמור ,משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות ,את המידע הכלול
בהם.

בכבוד רב,
רואי חשבון

(*) נוסח זה אושר על-ידי הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון.

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101

נספח א'1
לכבוד

תאריך___________

[שם הלקוח]
[מספר ח.פ  /ת"ז]
א.ג.נ,.

הנדון :אישור יועץ מס העסק בדבר נתונים לצורך הגשת בקשה לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות
בהוצאות שכירות

לבקשתכם וכמייצג של [שם הלקוח] ,ולצרכי הגשת מכתב זה על ידו למשרד הכלכלה והתעשייה לשם הגשת
בקשה לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות שכירות על פי החלטת ממשלה מס'  601מיום
" 07.11.2021מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות שכירות" (להלן" :מבקש המענק") ולצרכים אלה
בלבד ,הריני לאשר כי:
.1

בהתאם (לשאילתה  )Esnaבדוח ממוחשב משירות עיבוד נתונים של רשות המסים (שע"מ) מיום ____________
מחזור ההכנסות שדווח (ללא מע"מ) בשנת  ,2019למעט מכירות הוניות ועסקאות שדווחו בידי הקונה לפי
סעיפים  20או  21לחוק מס ערך מוסף ,הסתכם לסך____________ ש''ח.
או לחלופין
מחזור ההכנסות (ללא מע''מ) שדווח בשדה  294בטופס  ,1301של רשות המסים בדבר דין וחשבון על הכנסות בארץ
ובחו"ל בדוח בשנת  ,2019למעט מכירות הוניות ועסקאות שדווחו בידי הקונה לפי סעיפים  20או  21לחוק מס ערך
מוסף ,הסתכם לסך ____________ ש''ח.

.2

כאשר מבקש המענק הוא עוסק שפעילותו החלה בשנת  :2019מועד פתיחת התיק במע"מ ,בהתאם להודעה
שמסר לפי סעיף  52לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו 1975-הינו מיום ._ _ / _ _ / 2019

.3

בהתאם (לשאילתה  )Esnaבדוח ממוחשב משירות עיבוד נתונים של רשות המסים (שע"מ) מיום ____________
מחזור ההכנסות שדווח (ללא מע"מ) בשנת  ,2020למעט מכירות הוניות ועסקאות שדווחו בידי הקונה לפי
סעיפים  20או  21לחוק מס ערך מוסף ,הסתכם לסך____________ ש''ח.
או לחלופין
מחזור ההכנסות (ללא מע''מ) שדווח בשדה  294בטופס  ,1301של רשות המסים בדבר דין וחשבון על הכנסות בארץ
ובחו"ל בדוח בשנת  ,2020למעט מכירות הוניות ועסקאות שדווחו בידי הקונה לפי סעיפים  20או  21לחוק מס ערך
מוסף ,הסתכם לסך ____________ ש''ח.

.4

בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2019הוצאות השכירות בעד שנת 2019
הסתכמו לסך ____________ ש''ח.
או לחלופין

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101

בהתאם לטבלת ריכוז החשבוניות המצורפת בנספח להצהרה זו הוצאות השכירות לתקופה שמיום  1בינואר 2019
ועד  31בדצמבר  2019הסתכמו לסך ____________ ש''ח.
.5

בהתאם לאמור בסעיפים  1ו 4-לעיל היחס בין הוצאות השכירות בשנת  2019למחזור המכירות בשנת 2019
(כמתואר בסעיף) ,עלה על .17%

.6

בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2020הוצאות השכירות בעד שנת 2020
הסתכמו לסך ____________ ש''ח.
או לחלופין
בהתאם לטבלת ריכוז החשבוניות המצורפת בנספח להצהרה זו הוצאות השכירות לתקופה שמיום  1בינואר 2020
ועד  31בדצמבר  2020הסתכמו לסך ____________ ש''ח.

.7

בהתאם לאמור בסעיפים  4ו 6-לעיל היחס בין סך הוצאות השכירות בשנת  2020לבין סך הוצאות השכירות בשנת
 ,2019עלה על .180%

.8

2בהתאם לפלט מהאזור האישי של הנישום מאתר רשות המסים /לשאילתא  129בדוח ממוחשב משירות עיבוד
נתונים של רשות המסים (שע"מ) מיום ____________  ,שולמו 3המענקים כדלהלן [יש למחוק את המיותר]:
מענקי הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה ("מענק סוציאלי")
 מענק פעימה ( 1לעצמאים בלבד ,מענק לתקופת הזכאות מרץ-אפריל  )2020הסתכם לסך של
____________ ש''ח ,ושיעור ירידת המחזורים בין תקופת הזכאות לתקופה המקבילה בשנת  2019הוא
.____%
 מענק פעימה ( 2מענק לתקופת הזכאות מרץ-יוני  )2020הסתכם לסך של ____________ ש''ח ,ושיעור
ירידת המחזורים בין תקופת הזכאות לתקופה המקבילה בשנת  2019הוא ____________ %
 מקדמה שניתנה לעוסקים בגין מענק מאי-יוני  2020הסתכמה לסך של ____________ ש''ח.4
 מענק לתקופת הזכאות מאי-יוני  2020הסתכם לסך של ____________ ש''ח (בניכוי המקדמה האמורה
לעיל) ,ככל שהתקבלה) ,ושיעור ירידת המחזורים בין תקופת הזכאות לתקופה המקבילה בשנת  2019הוא %
____________.
 מענק לתקופת הזכאות יולי-אוגוסט  2020הסתכם לסך של ____________ ש''ח ,ושיעור ירידת המחזורים
בין תקופת הזכאות לתקופה המקבילה בשנת  2019הוא .____________%
 מענק לתקופת הזכאות ספטמבר-אוקטובר  2020הסתכם לסך של ____________ ש''ח ,ושיעור ירידת
המחזורים בין תקופת הזכאות לתקופה המקבילה בשנת  2019הוא .____________%
 מענק לתקופת הזכאות נובמבר-דצמבר  2020הסתכם לסך של ____________ ש''ח ,ושיעור ירידת
המחזורים בין תקופת הזכאות לתקופה המקבילה בשנת  2019הוא .____________%

 1לעניין עסק שפעילותו החלה בשנת – 2019היקף הוצאות השכירות שלו בשנת  2019יחושב מיום  1בחודש שלאחר יום תחילת הפעילות עד יום  31בדצמבר  ,2019מחולק במספר חודשי הפעילות בשנת
 2019ומוכפל ב.12-
 2יובהר כי יש למלא את סעיף זה בכל מקרה ,גם אם מתקיים התנאי בסעיף  7שלהלן.
 3יובהר כי ככל שמענק שולם על ידי רשות המסים והוחזר על ידי הלקוח עקב אי זכאות הוא לא יכלל בפירוט בסעיף זה.
 4מקדמה זו ניתנה באופן אוטומטי על בסיס ההגשה של מענק פעימה  ,2מקדמה זו לא נדרשת להחזר לרשות המסים כאשר הנישום זכאי לאחד מהמענקים – מענק פעימה  2או מענק בגין תקופת זכאות
מאי-יוני .2020
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 מענק לתקופת הזכאות ינואר-פברואר  2021הסתכם לסך של ____________ ש''ח ,ושיעור ירידת
המחזורים בין תקופת הזכאות לתקופה המקבילה בשנת  2019הוא ____________%
או
מענק לתקופת הזכאות מרץ-אפריל  2021הסתכם לסך של ____________ ש''ח ,ושיעור ירידת המחזורים
בין תקופת הזכאות לתקופה המקבילה בשנת  2019הוא .____________%
 סך סכומי "המענקים הסוציאליים" המתוארים לעיל הסתכם לסך של ____________ ש''ח.
 מענק פגיעה ממושכת הסתכם לסך של ____________ ש''ח.
.9

כאשר מבקש המענק הוא יחיד עצמאי בעל מחזור עסקאות ממוצע לחודש בשנת  2019שאינו עולה על 25,000
ש''ח:
בהתאם פלט מהאזור האישי של הנישום מאתר רשות המסים /לשאילתא  129בדוח ממוחשב משירות עיבוד נתונים
של רשות המסים (שע"מ) מיום ____________  ,שולמו 1המענקים כדלהלן [יש למחוק את המיותר]:
 מענק סיוע לעסקים  -השתתפות בהוצאות קבועות  -פעימה שלישית עבור תקופת הזכאות מרץ-אפריל 2020
הסתכם לסך של ____________ ש''ח.
 מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה עבור תקופת הזכאות מאי-יוני 2020
הסתכם לסך של ____________ ש''ח.
 מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה עבור תקופת הזכאות יולי-אוגוסט 2020
הסתכם לסך של ____________ ש''ח.
 מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה עבור תקופת הזכאות ספטמבר-אוקטובר
 2020הסתכם לסך של ____________ ש''ח.
 מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה עבור תקופת הזכאות נובמבר-דצמבר 2020
הסתכם לסך של ____________ ש''ח.
 מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה עבור תקופת הזכאות ינואר-פברואר 2021
הסתכם לסך של ____________ ש''ח.
או
מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה עבור תקופת הזכאות מרץ-אפריל 2021
הסתכם לסך של ____________ ש''ח.
בכבוד רב,
שם יועץ המס

_______________

מס' רשיון

_______________

חתימה

_______________

 1יובהר כי ככל שמענק שולם על ידי רשות המסים והוחזר על ידי הלקוח עקב אי זכאות הוא לא יכלל בפירוט בסעיף זה.
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עם הגשת בקשה לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות שכירות אנו[ ,להוסיף את שמות
החותמים ] הח"מ בעלי תפקיד [להוסיף את התפקידים של החתומים] מטעם מבקש המענק עבור (שם העסק
מגיש הבקשה) ________________ :מספר עסק ,______________________ :מצהירים בזאת כי:
הנתונים שהוזנו במסמך זה הינם נכונים .ידוע לנו כי במידה ויתברר כי נתונים אלו אינם נכונים ,תישלל
זכאותנו לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות שכירות.

שם פרטי ומשפחה

____________

שם פרטי ומשפחה

____________

חתימה

____________

חתימה

____________

תפקיד

מנהל כללי

תפקיד

סמנכ"ל

כספים1

 1סמנכ"ל כספים או הגורם הבכיר בתחום הכספים בישות .בהעדר בעל תפקיד שכזה יחתום בנוסף למנהל הכללי חבר הדירקטריון (עדיף יו"ר) .כאשר הישות אינה מאוגדת כחברה ,יש לייחס את המונח
"דירקטוריון" לגופים ו/או לאנשים שתפקידיהם בממשל התאגידי ובדרך הפעולה של אותה ישות מקבילים לאלה של דירקטוריון .על אף האמור לעיל ,במקרים בהם לא קיים גורם בכיר בתחום הכספים
בישות כגון חברה פרטית "קטנה" ,או יחיד עצמאי ,או שותפות יחתום רק מנהל החברה/מנהל העסק/מנהל השותפות פעם אחת בלבד ללא הוספת חתימת סמנכ"ל כספים.
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נספח לצורך הגשת בקשה לקבלת מענק דמי שכירות
[יש למלא את הטבלה מטה כאשר נבחרה החלופה הרלוונטית בסעיף ]6

מס' פירוט התקופה בשנת  2020סכום החשבונית (ללא מע''מ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
סה"כ
[יש למלא את הטבלה מטה כאשר נבחרה החלופה הרלוונטית בסעיף ]4

מס' פירוט התקופה בשנת  2019סכום החשבונית (ללא מע''מ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
סה"כ
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טל' ,02-6662376 :פקסwww.sba.org.il 02-6662884 :

נספח ב'

תצהיר לעניין לעניין עמידת העסק בתנאים לקבלת מענק בעד השתתפות בהוצאות
שכירות
עם הגשת בקשה לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות שכירות על פי החלטת
ממשלה " 601מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות שכירות" מיום  ,07.11.2021אני הח"מ
תפקיד
בעל
_________________
ת.ז.
____________________
____________________[להוסיף את התפקידים של החותם] לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם (שם העסק מגיש הבקשה) _____________________ מספר עסק:
______________________ (להלן – "מבקש המענק") ,מצהיר/ה בזאת כי הנני מוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם מבקש המענק וכי:
 .1סך הוצאות השכירות של העסק לשנת  2020ששולמו בפועל הסתכמו לסך ___________
ש"ח.
 .2על פי חוזה השכירות [מחק את המיותר]:
א .חוזה השכירות לא מכיל תשלום עבור דמי ניהול
ב .חוזה השכירות מכיל תשלום עבור דמי ניהול ,אך דמי הניהול כלולים בסכום
הוצאות השכירות ולא ניתן להפריד ביניהם
ג .חוזה השכירות מכיל תשלום דמי ניהול בנפרד מהוצאות השכירות .סך הוצאות
דמי הניהול לשנת  2019הסתכמו לסך _______ ש"ח וסך הוצאות דמי הניהול
לשנת  2020הסתכמו לסך___________.
 .3בהתאם להגבלות לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת
שעה) ,התש"ף( 2020-להלן – "החוק") או תקנות חירום שהותקנו מכוח סעיף  38לחוק
יסוד :הממשלה ,לתקופה של  160ימים ,לכל הפחות ,בכל תקופות הזכאות (מרץ-דצמבר
:)2020
הפעלתו של העסק נאסרה ,ולגבי בית אוכל גם אם הותרה הפעלתו בדרך של מכירה מחוץ
לבית האוכל ובכלל זה איסוף עצמי
ו/או
רוב פעילותו של העוסק מתבצעת בעסק שהפעלתו נאסרה
ו/או
ההגבלות לפי החוק אסרו על רוב לקוחותיו של העוסק לקיים פעילות

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101

 .4העוסק לא קיבל ממשרד התיירות סיוע בשל ההשפעה של נגיף הקורונה דרך מענק הסיוע
הבא:


תמיכה למתקנים מלונאים בעקבות מגפת הקורונה לפי הוראת תכ"ם 6.2.0.1
"תמיכה בגופים אחרים" שניתן על ידי משרד התיירות

 .5אני הח"מ נותן בזאת הסכמתי לרשות המסים ו/או אגף החשב הכללי במשרד האוצר
להעביר מידע כאמור בבקשה זו ו/או מידע אודות זכאותי לצורך בקשה זו (ולעניין תאגיד
 מגיש הבקשה אשר מורשה לחתום בשמו בבקשה זו – נותן הסכמתו להעברה מידע כאמורו/או אודות זכאותו של התאגיד כאמור) (להלן – המידע) לידי הסוכנות לעסקים קטנים
ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה וממנה לכל גורם שיידרש לצורך יישום מנגנון מענק
הסיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות שכירות על רקע נגיף הקורונה ,ולצורך זה בלבד.
 .6ידוע לי כי ייתכן ואדרש לספק מידע נוסף אודות זכאותי לצורך יישום מנגנון מענק הסיוע
לעסקים בעד השתתפות בהוצאות שכירות על רקע נגיף הקורונה ,ולצורך זה בלבד ,וכי
במידה ולא אספק את המידע המבוקש עלולה להישלל זכאותי לקבל מענק סיוע לעסקים
בעד השתתפות בהוצאות שכירות.
זהו שמי ,להלן חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_______________
תאריך

_______________
שם החותם

_______________
חתימה

אישור עורך דין

אני הח"מ ________________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה
בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר  /גב'
_________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז / _______________ .המוכר/ת לי באופן
אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה  /תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה  /תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_______________
תאריך

______________________
מספר רישיון

_____________________
חתימה וחותמת
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