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חבלית צעדים לסיוע למשק בהתמודדות עם השלכות וירוס הקורונה
חוזר מספר 07.20

משרד האוצר הציג הערב )יום ב'  (16/3/20חבילת צעדים לסיוע למשק בהתמודדות עם
השלכות וירוס הקורונה ובהם דחיית תשלומי חובה לעצמאיים ועסקים קטנים ובינוניים,
מענק סיוע מיוחד לעצמאים ,מענק מיוחד למפוטרים ,הקלות במתן הלוואות והגדלת מסגרת
אשראי.
 .1להלן פירוט עיקרי התכנית:
הפחתת עלויות לעסקים וסיוע מיוחד לעצמאיים
א .הקדמת תשלומים לספקי הממשלה הקטנים והבינוניים – תשלום מיידי ,יש לפנות
לספקי הממשלה לקבלת התשלום.
ב .מתן ארכה לכלל העסקים בהעברת המע"מ לתקופת דיווח  1-2/2020לקופת המדינה:
עוסקים המדווחים למע"מ בדיווח דו-חודשי – התשלום נדחה עד .27/4/20
עוסקים המדווחים למע"מ בדיווח חד-חודשי – התשלום נדחה עד .26/3/20
ג .דחייה ופריסה של תשלומי ביטוח לאומי של חודש אפריל.
ד .דחיית תשלומי חובה )לדוגמא :מים ,חשמל( לעצמאיים ועסקים קטנים ובינוניים –
יש לפנות לרשות.
ה .דחיית תשלומי ארנונה עסקית תוך סיוע תזרימי לרשויות חלשות – יש לפנות לרשות.
ו.

מענק סיוע מיוחד לעצמאים של עד  – ₪ 6,000המענק מיועד לעצמאים קטנים אל
מול ההפסדים הצפויים להם בשל הירידה בפעילות המשקית – שר האוצר ציין כי
מדובר רק בעסקים עם מחזור של  300אלף  ₪בשנה ,כלומר עסקים זעירים וקטנים
במיוחד.
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אין מענה לעסקים במחזורים גבוהים יותר.
* יפורסם חוזר מפורט במועד שיפורסמו הנחיות מסודרות בנושא וכך יתבהרו
הדברים.
.2

נגישות אשראי לעסקים

א.

קרן הלוואות בערבות מדינה  -נא פנו למשרדנו.

ב.

הקלות במתן הלוואות והגדלת מסגרת אשראי.

ג.

הקלת מגבלת האשראי על ענף הנדל"ן.

.3

הרחבת רשת הביטחון הסוציאלית

א.

הסכמות בין ארגוני העובדים והמעסיקים על אי פיטורים בתקופה הקרובה ,שיצאו
לחופשה או חל"ת.

ב.

הקלה משמעותית בזכאות לדמי אבטלה על ידי קיצור תקופת האכשרה.

ג.

מענק מיוחד למפוטרים.

ד.

רישום מהיר ודיגיטלי לשירות התעסוקה ללא צורך בהתייצבות פיזית.

ה.

תכנית לשיפור ההכשרה המקצועית להשתלבות מהירה בשוק העבודה.

 .4הקלת הנטל הכלכלי המיידי על האזרח
א.
ב.

הקדמת תשלומי מס הכנסה שלילי.
הקלות במתן הלוואות והגדלת מסגרת אשראי.

ג .דחייה בתשלומי המשכנתאות ע"י הבנקים ומשרד השיכון לזכאים -יש לפנות לבנק.
ד .שירותים בנקאים דיגיטליים מורחבים.

מטרת חוזר זה הינה להביא לידיעתכם את עיקרי השינויים והעדכונים בחוק בנושאי המס שונים .לאור
מורכבות חלק מהסוגיות ,נמליץ על התייעצות עם משרדנו טרם ביצוע פעולות כלשהן.
_________________________________________________________________________________
בכבוד רב,
ניר שירן ושות' רואי חשבון
יש לציין שאין בהצעות אלו משום תכנון מס ואינן המלצה לעשות או להימנע מלעשות מהלך כלשהו.
אין לראות בחומר המתפרסם בחוזר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא .לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.
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