 18נובמבר 2020
ב' כסלו תשפ"א

נוהל מענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים
 .1כללי
בהתאם להחלטת ממשלה  398מיום " – 21.9.2020מענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של
עובדים" ,עסקים שמחזור ההכנסות שלהם בשנת  2019נמוך מ 400-מיליון ( ₪ומעל  18אלף ,)₪
ואשר מחזור הפעילות שלהם נפגע ביותר מ 25%-בשל התפרצות נגיף הקורונה ,אך עדיין המשיכו
להעסיק שיעור משמעותי מעובדיהם בחודשים ספטמבר ואוקטובר  ,2020זכאים למענק סיוע חד-
פעמי ,שמטרתו לסייע למעסיקים במימון עלויות ההעסקה בגין עובדים שנמשכה העסקתם גם
לאחר החמרת הגבלות הפעילות.

לשם קבלת המענק יש להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון באתר הסוכנות לעסקים קטנים
ובינוניים (להלן" ,הסוכנות") ,בתוספת המסמכים הנדרשים המפורטים בסעיף  6.2והצהרת בעל
העסק המפורטת בסעיף  .6.3הסוכנות תבדוק את הבקשה ותשלם את המענק ישירות לעסק.
 .2תנאי הזכאות לסיוע
 .2.1עסק הזכאי למענק "סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות" 1של רשות המיסים
בהתאם לפרק ו לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה) ,התש"ף-
 22020עבור אחת מן התקופות הבאות:
.2.1.1עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר  2020במסלול הרגיל
.2.1.2עבור החודשים נובמבר-דצמבר  2020ב"מסלול מאוחר" :עסק שעיקר התקבולים
השוטפים שלהם מתקבלים בפיגור של למעלה מ 30 -ימים מיום ביצוע העסקה
ומדווח למע"מ על בסיס מזומן .שיעור ירידת המחזור עבור עסק כזה ייבחן בחודשים
נובמבר-דצמבר  2020לעומת נובמבר-דצמבר  ,2019ובתנאי שלא קיבל מענק במסגרת
המסלול הרגיל .ובלבד שהינו זכאי למענק הוצאות קבועות במסלול המאוחר.

" 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
 2זכאות למענק הוצאות קבועות מהווה אישור על עמידה בתנאים האמורים בסעיף  1א-ה בהחלטת הממשלה

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101
טל' ,02-6662376 :פקסwww.sba.org.il 02-6662884 :

 .2.2העסק לא קיבל כספים עבור החודשים ספטמבר או אוקטובר  2020במסגרת חוק מענק
לעידוד תעסוקה (הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש) ,התש"ף ,2020-הניתן על ידי שירות
התעסוקה.
.2.2.1
 .2.3לעסק אין כתב אישור בתוקף לחודשים ספטמבר או אוקטובר לצורך עידוד תעסוקה
מרשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ,בהתאם לרשימת העסקים הזכאים למענק
באחת מהתכניות לעידוד תעסוקה 3כפי שהועברה על ידי רשות השקעות.
 .2.4מבקש המענק נתן את הסכמתו להעברת מידע הנוגע לעוסק מרשות המסים ,מהמוסד
לביטוח לאומי או משירות התעסוקה אל הסוכנות וכן לגבי העברת מידע מהסוכנות
לגופים אלה בנוגע לרשימת עוסקים שלגביהם נדרש מידע ,והכול לשם בחינת עמידתו
בתנאים לקבלת המענק.
 .3אילו עובדים מזכים במענק?
עובד שמתקיימים בו כל אלה:
 .3.1תושב ישראל
 .3.2הכנסתו מהמעסיק חייבת במס והמעסיק ניכה מס משכרו אם נדרש לכך
 .3.3הכנסתו מהמעסיק חייבת בדמי ביטוח לאומי והמעסיק ניכה אותם ככל שנדרש
 .3.4הוא אינו המעסיק ,ולעניין תאגיד – הוא אינו בעל השליטה בתאגיד או מנהל התאגיד
 .4מספר העובדים בעסק המזכים במענק
"תקופת הבסיס" – חודש ינואר או פברואר  ,2020לפי החלטת העסק
"תקופת הזכאות" – החודשים ספטמבר ואוקטובר 2020
מספר העובדים (הן בתקופת הסיס והן בממוצע בתקופת הזכאות) ייספר כך :מספר העובדים
המוכרים ,בתוספת מחצית ממספר העובדים החלקיים ,ללא עובדים שפוטרו במהלך תקופת
הזכאות או תקופת הבסיס או היו בחופשה ללא תשלום בתקופת הבסיס או תקופת הזכאות  ,כולה
או חלקה ,כאשר:
"עובד מוכר" – אחד מאלה:
א .שכרו (המונח שכר בהוראה זו מתייחס ל"שכר ברוטו החייב בדמי ביטוח לאומי")
אצל המעסיק הוא מעל  ₪ 5,300בתקופת הבסיס או בממוצע לחודש בתקופת
הזכאות ,לפי העניין.

 3עסקים שיש להם כתב אישור בתוקף עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר  2020באחת או יותר מהוראת המנכ"ל
הבאות4.42 ,4.28 ,4.20 ,4.18 ,4.17 :

ב .עבור עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם – שכרו החודשי מעל  ,₪ 2,650בכפוף
להצגת אישור המעיד על החלטה למתן שכר מינימום מותאם לאותו עובד.
ג .עובד חלקי ששכרו החודשי נע בין  ₪ 2,650ל( ₪ 5,300 -כאשר אין רלוונטיות
למספר שעות העבודה של העובד) ,יחשב כמזכה במחצית הזכאות של עובד מוכר.
ד .עובד חלקי שמשתכר שכר מינימום מותאם ששכרו החודשי נע בין  ₪ 1,325ל-
 ,₪ 2,650יחשב כמזכה במחצית הזכאות של עובד מוכר.
 .5סכום המענק
 .5.1עסק המעסיק עד  5עובדים בתקופת הבסיס או בממוצע בתקופת הזכאות (הנמוך
מביניהם) או מחזור עסקאותיו נמוך מ 300-אלף  ₪בשנת :2019
יקבל  ₪ 5,000על מספר העובדים המוכרים שמעבר ל 50%-ממספר העובדים המוכרים
בתקופת הבסיס  ,ובתנאי ששיעור הירידה במחזור ספטמבר-אוקטובר  2020לעומת
ספטמבר-אוקטובר ( 2019או נובמבר-דצמבר ,במסלול המאוחר) הוא מעל .25%
ממוצע
מספר
עובדים(2020
עובדים− 2020
נוסחת החישוב× 0.5) × 5,000 :
בספטמבר ואוקטובר
בינואר או פברואר

 .5.2עסק המעסיק מעל  5עובדים בתקופת הבסיס או בממוצע בתקופת הזכאות (הנמוך
מביניהם) ומחזור עסקאותיו גבוה מ 300-אלף  ₪בשנת :2019
.5.2.1עבור שיעור ירידה במחזור של מעל  25%ולא יותר מ ,40%-יקבל  ₪ 5,000על כל עובד
החל מהעובד ה.80%-
ממוצע
מספר
עובדים (2020
עובדים− 2020
נוסחת החישוב× 0.8) × 5,000 :
בספטמבר ואוקטובר
בינואר או פברואר

.5.2.2עבור שיעור ירידה במחזור של מעל  40%ולא יותר מ ,60%-יקבל  ₪ 5,000על כל עובד
החל מהעובד ה.70%-
ממוצע
מספר
עובדים (2020
עובדים− 2020
נוסחת החישוב× 0.7) × 5,000 :
בספטמבר ואוקטובר
בינואר או פברואר

.5.2.3עבור שיעור ירידה במחזור של מעל  60%ולא יותר מ ,80%-יקבל  ₪ 5,000על כל עובד
החל מהעובד ה.55%-
ממוצע
מספר
עובדים (2020
עובדים− 2020
נוסחת החישוב× 0.55) × 5,000 :
בספטמבר ואוקטובר
בינואר או פברואר

.5.2.4עבור שיעור ירידה במחזור של מעל  ,80%יקבל  ₪ 5,000על כל עובד החל מהעובד ה-
.40%
ממוצע
מספר
עובדים (2020
עובדים− 2020
נוסחת החישוב× 0.4) × 5,000 :
בספטמבר ואוקטובר
בינואר או פברואר

 .5.3בכל נוסחאות החישוב ,ההפרש בתוך הסוגריים יעוגל כלפי מעלה למספר הקרוב ביותר
שהוא מכפלה של המספר .0.5
 .5.4ניתן למצוא דוגמאות לחישוב סכום המענק בנספח א' המצ"ב.

 .6תהליך הגשת הבקשה וקבלת המענק
 .6.1הגשת טופס מקוון באתר הסוכנות ובו ימולאו הפרטים הבאים:
.6.1.1פרטי העסק (כולל פרטי חשבון בנק)
.6.1.2פרטי איש קשר
.6.1.3מחזור העסקאות השנתי של העסק בשנת 2019
.6.1.4שיעור הירידה במחזור בספטמבר-אוקטובר  2020לעומת חודשים ספטמבר-
אוקטובר ( 2019למסלול המאוחר ,נובמבר-דצמבר)
.6.1.5דיווחי עובדים עבור החודשים הבאים:
( )1ינואר או פברואר ( 2020לבחירת המעסיק) ,יש לציין איזה חודש נבחר
( )2ספטמבר 2020
( )3אוקטובר 2020
עבור כל חודש ידווחו הנתונים הבאים:
-

מספר עובדים מוכרים ושכרם הכולל
מספר העובדים מוכרים בשכר מינימום מותאם ושכרם הכולל
מספר עובדים חלקיים ושכרם הכולל
מספר העובדים חלקיים בשכר מינימום מותאם ושכרם הכולל

כאשר שכרם הכולל הוא שכר ברוטו החייב בדמי ביטוח לאומי
 .6.2מסמכים שיש לצרף לבקשה:
.6.2.1עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו עלה על  300אלף  ₪בשנת  2019או תאגיד (או
שותפות רשומה) – יגיש את אישור רשות המיסים על זכאותו למענק הוצאות
קבועות (בו מפורט מחזור העסק ושיעור הירידה במחזור) עבור התקופה המזכה.
.6.2.2שלושה טפסי  102של המוסד לביטוח לאומי (דיווח ותשלום עבור העסקת עובדים
תושבי ישראל) עבור החודשים:
 ינואר או פברואר ( 2020בהתאם לבחירת המעסיק) ספטמבר 2020 אוקטובר 2020.6.2.3במידה וגובה המענק הפוטנציאלי עולה על  50אלף ( ₪מעל  10עובדים מזכים) ,אישור
מייצג (רואה חשבון או יועץ מס) בדבר מספר העובדים המוכרים ושכרם הכולל
ומספר העובדים החלקיים ושכרם הכולל בחודשים ינואר או פברואר ,ספטמבר
ואוקטובר ( 2020נוסח יעלה בקרוב) .לבדיקת גובה המענק הפוטנציאלי ניתן להיעזר
בסימולטור באתר הסוכנות.
.6.2.4אישור ניהול חשבון בנק ,חשבון הבנק צריך להיות על שם בעל העסק עבור עוסק פטור
או עוסק מורשה ועל שם העסק עבור תאגיד.

.6.2.5אישור ניכוי מס במקור בתוקף
 .6.3מבקש הבקשה יצהיר באופן דיגיטלי כי:
.6.3.1במידה והוא עוסק פטור או עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו בשנת  2019היה
עד  300אלף  ,₪יצהיר כי הוא קיבל מענק הוצאות קבועות מרשות המיסים וכי מחזור
העסקאות שלו ירד ביותר מ 25%-בתקופה המזכה.
עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו עלה על  300אלף  ₪בשנת  2019או תאגיד (או
שותפות רשומה) יצהיר שמחזור העסקאות שלו ירד ביותר מ 25%-בתקופה המזכה
ועל אמיתות אישור רשות המיסים על זכאותו למענק הוצאות קבועות.
.6.3.2במידה וגובה המענק הפוטנציאלי הוא עד  50אלף ( ₪עד  10עובדים מזכים) ,יצהיר
על אמיתות הנתונים לגבי מספר העובדים.
.6.3.3נתן את הסכמתו להעברת מידע הנוגע לעוסק מרשות המסים ,מהמוסד לביטוח
לאומי או משירות התעסוקה אל הסוכנות וכן לגבי העברת מידע מהסוכנות לגופים
אלה.
 .6.3.4לא קיבל כספים מכוח חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה) (נגיף הקורונה
החדש) ,התש"ף 2020-בעד החודשים ספטמבר ואוקטובר .2020
.6.3.5לא מקבל כספים לצורך עידוד תעסוקה מרשות ההשקעות במשרד הכלכלה
והתעשייה (הוראות מנכ"ל  4.28 ,4.20 ,4.18 ,4.17או  )4.42עבור החודשים ספטמבר
ואוקטובר .2020
 .7בדיקת הבקשות וקבלת המענק
 .8לאחר הגשת הבקשה ,הסוכנות תבדוק את הבקשות תוך  21ימים וסכום המענק יועבר ישירות
לחשבון הבנק שפרטיו יצוינו בטופס הבקשה ,לעסקים שנמצאו זכאים.
 .8.1במידת הצורך ,הסוכנות תהא רשאית לדרוש פרטים נוספים או מסמכים הנדרשים לצורך
קבלת המענק.
 .8.2הסוכנות תהא רשאית להאריך את זמן בדיקת הבקשה בעד  14ימים ובתנאי שיודיעו על
כך לעסק לפני תום התקופה בצירוף נימוק להארכה.
 .8.3במקרה והבקשה אינה מאושרת או מאושרת חלקית ,תועבר הודעה המפרטת את הסיבות
לדחיית הבקשה או אישורה החלקי או לחילופין בקשה להשלמות הרלוונטיות.
 .8.4העסק יוציא חשבונית עבור משרד הכלכלה והתעשייה בגובה המענק שקיבל.
 .9מועד הגשת הבקשה
 .9.1ניתן להגיש בקשה למענק זה החל מיום  1בדצמבר .2020

 .9.2ניתן להגיש בקשה למענק לא יאוחר מיום  30ביוני  .2021מנהל הסוכנות רשאי לדחות את
המועד האחרון להגשת בקשות ,מכל סיבה שהיא ,בתקופה אחת שלא תעלה על  60ימים.
הודעה על דחייה ,ככל שתהיה ,תפורסם באתר האינטרנט של הסוכנות.
 .10שאלות ופניות
מומלץ לעיין בדף השאלות והתשובות באתר הסוכנות.
לפרטים נוספים והבהרות ,ניתן לפנות למוקד המידע של התוכנית (החל מה*8104 :)1.12.2020-
פניות בדוא"לMahanak.sh@j.maof.co.il :
 .11בקשה לבדיקה חוזרת
ניתן להגיש לסוכנות בקשה לתיקון טעות או לבחינה מחודשת עקב קבלת מידע
.11.1
חדש בהחלטה לזכאות .יודגש ,כי לא ניתן להגיש לסוכנות בקשה כזו בנוגע לקביעות רשות
המסים הנדרשות לצורך ביצוע החלטה זו.
.11.2

הגשת בקשה תתבצע באמצעות כתובת המייל .Mahanak.sh@j.maof.co.il

.11.3
מפורט.

בהגשת הבקשה יש לפרט היכן נפלה טעות לדעת מגיש הבקשה בצירוף נימוק

נספח א' – דוגמאות לחישוב המענק:
א - .עסק עם מחזור שנתי של  3מיליון ₪
 שיעור הירידה במחזור עומד על 70% בחודש ינואר או פברואר  2020היו לו  9עובדים מוכרים ו 3-עובדים חלקיים בחודשים ספטמבר ואוקטובר  2020היו לו בממוצע  7עובדים מוכרים ו 2-עובדים חלקיים.נוסחת החישוב:
([7 + 2 × 0.5] − [9 + 3 × 0.5] × 0.55) × 5,000
= (8 − 10.5 ∗ 0.55) × 5,000 = 2.225 × 5,000
𝟎𝟎𝟓 × 5,000 = ₪ 𝟏𝟐,

2.5
⏟

≡

עוגל כלפי מעלה

ב - .עסק עם מחזור שנתי של  400אלף ₪
 שיעור הירידה במחזור עומד על 30% בחודש ינואר או פברואר  2020היו לו  3עובדים מוכרים ו 3-עובדים חלקיים בחודשים ספטמבר ואוקטובר  2020היו לו בממוצע  2עובדים מוכרים ו 2-עובדים חלקייםנוסחת החישוב:
([2 + 2 × 0.5] − [3 + 3 × 0.5] × 0.5) × 5,000 = (3 − 4.5 ∗ 0.5) × 5,000
⏟
1

𝟎𝟎𝟎 × 5,000 = ₪ 𝟓,

≡ = 0.75 × 5,000

עוגל כלפי מעלה

ג - .עסק עם מחזור שנתי של  80מיליון ₪
 שיעור הירידה במחזור עומד על 90% בחודש ינואר או פברואר  2020היו לו  110עובדים מוכרים בחודשים ספטמבר ואוקטובר  2020היו לו בממוצע  70עובדים מוכרים.נוסחת החישוב:
𝟎𝟎𝟎 (70 − 110 ∗ 0.4) × 5,000 = 26 × 5,000 = ₪ 𝟏𝟑𝟎,

