
 מענק "פגיעה ממושכת", לזכאים למענקי השתתפות בהוצאות 

  פתרונות מיסוי בע"מ   ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - רו"ח רונית בר: תהכותב 

), התשפ"א 4פורסם חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(תיקון מס'    12/1/2021ביום  

 :במסגרתו הוסף לחקיקת מענקי הקורונה הקיימת, מענק נוסף "),4תיקון : "(להלן 2021 –

 .מענק "פגיעה הממושכת" (שם מקוצר…)

אושר מענק חדש4במסגרת תיקון   ו לעוסקים ,  כולל מלכרי"ם  (חברות, שותפויות  יחידים לרבות עוסק פטור. לא 

 :כמפורט להלן") מענק פגיעה ממושכתן: "(להל   ש"ח 50,000ומוסדות כספיים), העשוי להגיע לסכום של עד 

  תקופת הזכאות 

 .2019- התקופה המקבילה ב -" תקופת הבסיס"ו 31/12/2020עד  1/3/2020 -ת" תקופת הזכאו "

תקופת הבסיס תיקבע מהיום הראשון לתקופת הדיווח  ,1/3/2019, לאחר  2019לגבי עוסק שהחל פעילותו בשנת  

ועד   למע"מ  שלו  מקביל  31/12/2019הראשונה  באופן  תיקבע  הזכאות  תקופת  הראשון   –.  היום  לאחר  משנה 

 .31/12/2020בתקופת הבסיס ועד 

 .2019 מול 2020שנתית, לגבי עוסק פטור הבחינה הינה  

 ."תקופת הבסיס"-ו  ת" תקופת הזכאו" -מה בהתא   לגבי כל האמורים לעיל: להלן 

  תנאי סף לזכאות למענק פגיעה ממושכת

 :לגבי כל העוסקים

  ש"חמיליון  400עד  ש"ח 18,000הינו בסך  2019מחזור עסקאות. 

   מההשפעות הכלכליות של מגפת  הירידה במחזורים בתקופת הזכאות ביחס לתקופת הבסיס נגרמה כתוצאה

 .הקורונה

 בתקופת העסקאות  מחזורי  (   סכום  בהוצאות   בתוספת )3-12/2020הזכאות  ההשתתפות  מענקי  סכומי  סך 

 .).(נדרשת הצהרה על כך)3-12/2019סך מחזור העסקאות בתקופת הבסיס ( אינם עולים על  ,ששולמו לעוסק

  בנוסף, יחולו תנאים נוספים, לפי מחזורי העוסק 

 :נדרש כי ")עוסק קטן: ", (להלןש"ח 300,000 -18,000היה  2019לגבי עוסקים שמחזורם בשנת  

 הוגשו דוחות למע"מ הן לתקופת הבסיס והן לתקופת הזכאות. 

  25%מחזור העסקאות בתקופת הזכאות נמוך מהמחזור לתקופת הבסיס, בשיעור העולה על. 

 :נדרש כי ")עוסק גדוללהלן: ", (ש"ח 300,000עלה על   2019לגבי עוסקים שמחזורם בשנת  

 .)2020אפשריים, בשנת   5ממענקי ההשתתפות בהוצאות (מתוך  לשלושה או יותר הייתה לו זכאות

בשנת  ( פעילותו  שהחל  זכאי2020עוסק  היה  אם  ממושכת,  פגיעה  למענק  הוא  אף  זכאי  יהיה  מענקי   לשני , 

 .ה) (א) להוראת השע 10בסעיף   השתתפות בהוצאות לפחות, ועמד בתנאים נוספים שנקבעו

  סכומי מענק פגיעה ממושכת 

 :לפי שיעור הירידה במחזור בין תקופת הזכאות לתקופת הבסיס לעוסק קטן  .א

   ש"ח 3,000סכום המענק  – 40%ועד  25%שיעור הירידה, עולה על. 

   ש"ח 5,000סכום המענק  – 60%ועד  40%שיעור הירידה, עולה על. 

   ש"ח 9,000סכום המענק  –  60%שיעור הירידה, עולה על. 

 :  לעוסק גדול  .ב

  60%נוספים מסך המענקים שקיבל 12%, כלומר 5 -מסך מענקי ההשתתפות שקיבל, מחולקים ב. 



 מסך המענקים שקיבל 15% - 2019, בשנת ש"חמיליון  20 - לגבי עוסק שמחזורו גבוה מ. 

  ש"ח 9,000 - ₪ ולא יפחת מ  50,000בכל מקרה, סכום המענק לא יעלה על. 

 : מקרים מיוחדים  .ג

 או    90%  -שסך מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות + סך מענקי ההשתתפות שקיבל מגיעים ל עוסק קטן או גדול

ממענקי פגיעה ממושכת המפורטים    65%  -יותר ממחזור תקופת הבסיס (אולם אינם עולים עליו), יהיה זכאי ל

 .ב' לעייל -בס"ק א' ו

 (א) להוראת השעה10יף  והוא עונה לתנאים שבסע 2020 -לעוסק שהחל פעילותו ב: 

 .ש"ח 4,000   – עוסק מורשה 

 .ש"ח 3,000    –   עוסק פטור 

, בטופס מקוון, שיקבע המנהל. 10/5/2021ועד  10/2/2021תביעה למענק פגיעה ממושכת ניתן יהיה להגיש מיום 

 .יתכן ותהיינה דחיות ואורכות

 בשולי הדברים 

תיקון   במסגרת  כי  גם   ,4נציין  הזכאות  נכלל  לתקופת  הקבועות  בהוצאות  ההשתתפות  פברואר    –מענק  ינואר 

 .במקום אישורה בצו, כפי שהופיע בחקיקה קודמת ,2021

 . 3-6/2021נותרו עדיין לאישור בצו או בחוק מענקים שהובטחו, לתקופות 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


