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לקוחות יקרים,
הנדון :הנחיות לקבלת הטבות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה
התפשטות נגיף הקורונה יוצרת עבור כולנו אתגרים פנים ארגוניים וחיצוניים ,המחייבים תגובה מידית
במישורים שונים .אף אחד מאתנו לא יודע מתי התפשטות הנגיף תיעצר ותאפשר לנו לחזור לשגרה.
בינתיים עלינו להיערך במישורים אלו על מנת להפחית למינימום האפשרי את הנזקים לארגון.
נשמח לעמוד לשירותכם בסוגיות ספציפיות הבאות וכמובן בכל סוגייה אחרת שעולה:


מקורות מימון פרטיים ופתרונות ממשלתיים  -סיוע בעבודה מול גורמי מימון ובנקים ,הגדלת
מסגרות אשראי לרבות בקרן הלוואות בערבות המדינה שהופעלה למטרות אלו.



מע"מ ומס הכנסה  -טיפול בדחיית מקדמות ותשלומי מע"מ ומס הכנסה מול רשות המיסים.



הכרה בהוצאות  -בחינת הוצאות שיכולות להיות מוכרות כתוצאה מהמעבר לעבודה מהבית.



התאוששות מאסון  -סיוע בהיערכות ההנהלה בנושא התאוששות מאסון תוך התאמת נהלי
חירום והתמודדות עם אירוע הקורונה על מנת לייצר המשך פעילות הארגון בתרחישי קיצון
רלוונטיים להתמודדות עם האירוע.

השעה הנוכחית היא לא פשוטה לכולנו .אנחנו פה בשבילכם!

אנו ערוכים באופן מידי לסייע לכם גם בעבודה מרחוק!

בכבוד רב,
ניר שירן ושות'
רואי חשבון
\\\sbs\data\Fמסמכים שלי\האלף הבא  -מסמכים\הנחיות לקבלת הטבות בעקבות התפשטות נגיף הקורונהdocx.
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להלן עיקרי הנחיות לקבלת הטבות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה) .המידע נכון לתאריך (15/3/20
כולנו תקווה שהמשבר יחלוף במהרה ונחזור לשגרה בהקדם האפשרי.
סטטוס

סוג הטבה

גוף אחראי/מעניק
מס ערך מוסף

תשלום מע"מ
2/2020 / 1-2/2020
יציאה לחל"ת מעל ל-
 30יום )נשלח במייל
חוזר מספר(06.20 :

דחייה בעשרה ימים עד  26במרץ
2020
אפשרות חתימה דמי אבטלה

המעסיק

שכירים בבידוד )נשלח
במייל חוזר מספר:
(04.20
מורי דרך שהכנסתם
ירדה בעקבות משבר
הקורונה
מדריכים ,מרצים
ומורים שעובדים
כעצמאים דרך טופס
 856או 857
אמנים שעוסקים
בהופעות ,הנחייה,
משחק ,שירה וכו'
הלוואות מוטבות
מבנקים

ניצול ימי מחלה כנגד ימי הבידוד

ביטוח לאומי

ביטוח לאומי

ביטוח לאומי

ביטוח לאומי

כלל הבנקים

רוב הרשויות
המקומיות בארץ
אגף החשב הכללי
משרד האוצר

דחיית תשלומי ארנונה
עסקית )כולל אגרת
שלטים וכיוצ"ב(
הלוואות בערבות
המדינה

שכיר/עצמאי
עצמאים
.1עובדים שכירים.
.2פרילנסרים )עצמאים
שעובדים עם חשבונית מול
לקוח אחד או שניים
וזכאים לאבטלה מכח
צווים מסויימים(
שכירים בעלי יתרת ימי
מחלה.

זכאות לדמי אבטלה

מורי דרך-התנאים
מפורטים באתר הביטוח
לאומי
מדריכים ,מרצים ומורים.
התנאים מפורטים באתר
ביטוח לאומי.

זכאות לדמי אבטלה

אמנים-התנאים מפורטים
באתר ביטוח לאומי

הלוואות בתנאים מוטבים
הכוללים:
.1דחיית תשלומי קרן וריבית.
.2מתן הלוואות לעסקים בריבית
מוטבת בהתאם לבנק.
 3.3חודשי דחייה על תשלומי
המשכנתא .תשלומים שנדחים
ייפרסו מחדש על פני יתרת
המשכנתא).יינתן פטור מעמלת
הקפאה(
דחיית תשלומי ארנונה עסקית של
חודשים מרץ-אפריל לחודש מאי.
דחיית תשלומי אגרות וקנסות
הלוואה של  ₪ 500,000עבור
עסקים עם מחזור שנתי של עד
 6.5מיליון  ₪או  8%מהמחזור
עבור עסקים עם מחזור שנתי של
 6.25-100מיליון .₪

כלל הציבור

זכאות לדמי אבטלה

עסקים לפי מיקום – יש
להיכנס לאתר.
עצמאיים

