
 

 מדינת ישראל / האוצר

 רשות המסים בישראל

 

 
 2מתוך  1עמוד 

 מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה

 Doc.corona@taxes.gov.ilדוא"ל:    8093385-076פקס:   9שלוחה   (*4954) פון: טל

 י"ח תשרי, תשפ"א

 20אוקטובר  06

 

 –המלצת רשות המסים בחישוב "הוצאות השכר הנחסכות"  -נספח א' 

 מענק הוצאות קבועות 

במהלך הטיפול באלפי בקשות למענק בעד הוצאות קבועות, בהן טיפלה קרן הפיצויים, 

נתגלו מקרים רבים בהם קיים פער בין חישוב הוצאות השכר שדווחו ע"י העוסק לבין 

 הוצאות השכר הנחסכות בפועל.

בעקבות הניסיון שנצבר בטיפול בבקשות אלו, אנו מוצאים לנכון להביא לידיעתכם כי  

 ניתן לבסס את החישוב של רכיב הוצאות השכר הנחסכות על הנוסחה שלהלן. 

ת את הרציונל הכלכלי של החיסכון בשכר של כל מעסיק, וממלא אחר נוסחה זו תאומ

הדרישה בהגדרות חוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה(, 

 .2020-התש"ף

 השימוש בנוסחה, יקל על ביצוע החישוב לצורך הגשת הבקשה. 

ת, והיא התקבלה על חשוב לציין כי המלצה זו הובאה גם לידיעת נציגי הלשכות המקצועיו

 ידה.

 אופן החישוב:

בין השכר בתקופת  102חישוב הוצאות השכר הנחסכות יתבסס על הפרש הדיווחים בטופס  

הזכאות לשכר בתקופת הבסיס וחלוקתו בסכום השכר בתקופת הבסיס, כאשר שיעור 

)מקדם הוצ'  1.25הירידה יוכפל בגובה השכר השנתי מתוך הטופס ויוכפל במקדם 

 סוציאליות(.
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 הבהרה:

 עוסק יוכל להציג את חישוב הוצאות השכר ע"פ הנוסחה דלעיל או בחישוב עצמי שימצא לנכון.

  פניות בעקבות התערבות בחישוב הוצאות השכר הנחסכות

אושר ע"י רשות המסים לבין סכום במקרים בהם יהיה קיים פער בין תוצאות חישוב המענק ש

, נפתחה אפשרות להגשת בלבדהבקשה שתוגש, והפער נובע מחישוב הוצאות השכר הנחסכות 

 פנייה בכתובת דואר אלקטרוני ייעודית והן יטופלו באופן שוטף, ללא צורך בהליך של השגה. 

 להלן כתובת הדואר האלקטרוני הייעודית

 Tikun.corona@taxes.gov.il 
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