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עדכון מענקי קורונה  מענק פעימה שלישית )הוצאות קבועות(
)יהלומנים ועוסקים המדווחים על בסיס מזומן(
באפריל  ,2020פורסמה החלטת ממשלה " 5015מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות
קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה" )להלן" :החלטת  ,("5015במסגרתה
הוחלט להעניק לעוסקים מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות בהתאם לירידה במחזור העסקאות
מרץ – אפריל  2019לעומת מרץ – אפריל .2020
השוואה זו ,של מחזור העסקאות מרץ – אפריל  2019לעומת מרץ – אפריל  ,2020יצרה עיוות בידי
העוסקים המדווחים למע"מ על בסיס מזומן .בין השאר ,בשל כך ,שהתמורה בגין פעילותם בחודשים
ינואר פברואר ,נתקבלה בידם במרץ – אפריל ,והיות והינם מדווחים על בסיס מזומן ,דווח המחזור בגינה
במרץ – אפריל .כך נוצר מצב ,לפיו הירידה בפעילותם בחודשים אלה לא קיבלה ביטוי במרץ אפריל ,כי
אם רק בחודשים מאי יוני.
לפיכך ,במטרה להתגבר על העיוות האמור ,תוקנה ביום  28.6.2020החלטת ממשלה  ,5015כדלקמן:
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אופן חישוב ירידת המחזורים יהיה השוואה של תקופת מרץ עד יוני ) 2019חלקי  (2לעומת
מרץ עד יוני ) 2020חלקי ) (2להלן" :המסלול המאוחר"( ,זאת במקום חישוב הירידה לפי
חודשים מרץ אפריל )להלן" :המסלול המיידי"(.
עוסק המדווח על בסיס מזומן שהגיש בקשה עד ליום  5.7.2020או עד ליום פרסום תיקון
החלטת הממשלה יוכל לתקן את בקשתו.
ככל שהעוסק לא הגיש בקשה למענק הוא יוכל להגיש בקשה חדשה החל מיום 12.7.2020
ועד ליום .13.10.2020
יש לציין כי האפשרות להגיש בקשות לפי המסלול המאוחר )לחודשים מרץ יוני  (2020אמורה
להיפתח ביום שני  .20.7.2020בהמשך תיפתח אפשרות לשנות את מסלול הבקשה מהמסלול
המיידי למסלול המאוחר.

הכללת המענק גם על ענף היהלומים וקביעת כללים רלוונטיים עבור ענף זה )כך שמחזור עסקאות
הבסיס לחודשים מרץ אפריל  2019הינו מחזור העסקאות לשנת  2019כשהוא מחולק בשש ,בנוסף
נקבע כי מקדם ההוצאות ליהלומנים לא יהיה יותר מ .(0.04
סכום המענק לא יפחת מסך של ) ₪ 3,025עבור עסקים שמחזור עסקאותיהם הוא בין  300אלף ₪
ועד ל  20מיליון  ,(₪גם כאשר לפי הנוסחה סכום המענק אמור להיות נמוך יותר.
בנוסף ,ניתנו למנהל רשות המיסים סמכויות להפעלת שיקול דעת ולהגדיל ולהקטין את מקדם שיעור
ההשתתפות בהוצאות הקבועות.
כמו כן ,התווספה הגדרה "תשומות שוטפות לשנת  ,"2019הכוללת את:
"סך כל התשומות השוטפות ,למעט תשומות ציוד ,שנרכשו לצורכי העסק ונוכה בגינם מס
תשומות בהתאם לחוק מס ערך מוסף ,כפי שדווח לרשות המסים באמצעות דוח תקופתי לפי
סעיפים  67או 67א ,לפי העניין ,לחוק מס ערך מוסף ,בתוספת התשומות החייבות בשיעור מס ;0
לגבי עסק שמקום רישומו בעיר אילת  סך כל התשומות השוטפות כפי שעולה מהדוח השנתי
האחרון שהוגש לפקיד השומה; לגבי עסק שפעילותו החלה לאחר יום  1בינואר   2019סך כל
התשומות השוטפות שנרכשו לצורכי העסק ונוכה בגינם מס תשומות בהתאם לחוק מס ערך
מוסף ,כפי שדווח לרשות המסים ,מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק ועד ליום 31
לדצמבר  ,2019כשהוא מחולק במספר חודשי העיסוק ומוכפל ב."12
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