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חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן 
אומיקרון של נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התשפ"ב-2022*

ספר החוקים 2987, ה' בתמוז התשפ"ב, 4.7.2022
בחוקזה-1פהגדרות

"הכנסהחייבת"-הכנסהלאחרהניכוייםשהותרוממנהלפיכלדיןולפניהקיזוזים
והפטוריםשהותרוממנהלפיכלדין,למעטרווחהון;

"הכנסהחייבתמעסקבשנתהבסיס"-הכנסהחייבתלפיסעיף2)1(לפקודה,בשנת
הבסיס,לרבותדמילידההמשתלמיםלפיסימןג'בפרקג'לחוקהביטוחהלאומי
]נוסחמשולב[,התשנ"ה-11995,וגמלהלשמירתהיריוןהמשתלמתלפיסימןה'
בפרקג'לחוקהאמור,ולרבותתגמולבעדימישירותבמילואיםהמשתלםלפי

פרקי"בלחוקהאמור;

"הפרשיהצמדהוריבית"-כהגדרתםבסעיף159א)א(לפקודה;

Novelשלנגיףהקורונההחדש)B1מספר529פ1פ(Omicronזןאומיקרון"-זןאומיקרון"
;Coronavirus2019-nCoV

)נגיףהקורונההחדש( "חוקהתוכניתלסיועכלכלי"-חוקהתוכניתלסיועכלכלי
)הוראתשעה(,התש"ף-22020;

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-31985;

"חוקמסערךמוסף"-חוקמסערךמוסף,התשל"ו-41975;

"טובין","עסק","עסקה","שירות"ו"שנתהמס"-כהגדרתםבחוקמסערךמוסף;

"מוסדציבוריזכאי"-מוסדציבוריכהגדרתובסעיף9)2()ב(לפקודה,שמתקיימיםבו
שניאלה:

שלישלפחותמהכנסתובשנתהבסיס,כפישדווחהבדוחשהגישלפיסעיף )1(
131לפקודה,לאהיהמתמיכותותרומות;

לפי שהגיש בדוח שדווחה כפי הבסיס, בשנת מהכנסתו לפחות שליש )2(
131לפקודה,התקבלממכירתשירותיםאומוצריםשהתמורהבשלהם סעיף

מתקבלתבאופןשוטףובמהלךרובחודשיהשנה;

"מחזורעסקאות"-

לגבימישאינומוסדציבוריזכאי-מחזורעסקאותשלעוסק,כהגדרתו )1(
בחוקמסערךמוסף,למעטמכירותהוניותועסקאותשדווחובידיהקונהלפי

סעיפים20או21לחוקמסערךמוסף;

לגבימוסדציבוריזכאי-הכנסהכהגדרתהבפקודה; )2(

"מחזורעסקאותבשנתהבסיס"-מחזורעסקאותכפישדווחלרשותהמסיםבישראלעל
פידיןלגבישנתהבסיס,ולענייןכלאחדמאלה,מחזורהעסקאותכמפורטלצידו:

לענייןעוסקשפעילותוהחלהלפנייוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019( )1(
-מחזורהעסקאותשלובתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(עד

יוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(;

התקבלבכנסתביוםא'בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(]בישיבהשהחלהביוםל'בסיווןהתשפ"ב)29ביוני *
2022([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1538,מיוםח'באיירהתשפ"ב)9במאי

2022(,עמ'846פ
ס"חהתשנ"ה,עמ'210פ 1

ס"חהתש"ף,עמ'298פ 2

ס"חהתשמ"ה,עמ'60פ 3

ס"חהתשל"ו,עמ'52פ 4
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1( התשע"ט בטבת כ"ד שמיום בתקופה החלה שפעילותו עוסק לעניין )2(
בינואר2019(עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(-מחזורהעסקאותשלו
בתקופהשמיום1בחודששלאחרתוםתקופתהדוחהתקופתיהראשוןשהגיש
לפיסעיפים67או67אלחוקמסערךמוסף,לפיהעניין,עדיוםד'באדרהתש"ף
)29בפברואר2020(,מחולקבמספרחודשיהפעילותבתקופההאמורהומוכפל

ב־12;

לענייןעוסקשפעילותוהחלהבתקופהשמיוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר )3(
2020(עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(-מחזורהעסקאותשלו
בתקופהשמיוםי"זבאדרהתשפ"א)1במרס2021(אומיום1בחודששלאחרתום
תקופתהדוחהתקופתיהראשוןשהגישלפיסעיפים67או67אלחוקמסערך
מוסף,לפיהעניין,לפיהמאוחר,עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(,

מחולקבמספרחודשיהפעילותבתקופההאמורהומוכפלב־12;

לענייןעוסקהרשוםבתקופתהזכאותכשותפותלפיחוקמסערךמוסף- )4(
לפימחזורהעסקאותהמאוחדשלהשותפות;

"מחזורעסקאותבתקופתהבסיס"-מחזורעסקאותכפישדווחלרשותהמסיםבישראל
עלפידיןלגביכלאחדמאלה,לפיהעניין:

לענייןעוסקשפעילותוהחלהלפנייוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019( )1(
-מחזורהעסקאותשלובתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(עד

יוםכ"גבאדרא'התשע"ט)28בפברואר2019(;

1( התשע"ט בטבת כ"ד שמיום בתקופה החלה שפעילותו עוסק לעניין )2(
בינואר2019(עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(-מחזורהעסקאותשלו
בתקופהשמיום1בחודששלאחרתוםתקופתהדוחהתקופתיהראשוןשהגיש
לפיסעיפים67או67אלחוקמסערךמוסף,לפיהעניין,עדיוםד'באדרהתש"ף
)29בפברואר2020(,מחולקבמספרחודשיהפעילותבתקופההאמורהומוכפל

ב־2;

לענייןעוסקשפעילותוהחלהבתקופהשמיוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר )3(
2020(עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(-מחזורהעסקאותשלו
בתקופהשמיוםי"זבאדרהתשפ"א)1במרס2021(אומיום1בחודששלאחרתום
תקופתהדוחהתקופתיהראשוןשהגישלפיסעיפים67או67אלחוקמסערך
מוסף,לפיהעניין,לפיהמאוחר,עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(,

מחולקבמספרחודשיהפעילותבתקופההאמורהומוכפלב־2;

"המנהל"-מנהלרשותהמסיםבישראלאומישהואהסמיכולענייןחוקזה;

"מקדםסיוע"-אחדמאלה:

לגביעוסק-הסכוםהמתקבלמצירוףשלשניאלה: )1(

התוצאההמתקבלתמהכפלת85פ0ביחסשביןשניאלה: )א(

סךכלהתשומותהשוטפותבשנתהבסיס,למעטתשומותציוד )1(
כהגדרתובחוקמסערךמוסף)להלן-תשומותציוד(,כפישדווח

לרשותהמסיםבישראללפידין;

מחזורהעסקאותבשנתהבסיס; )2(

סכוםהוצאותהשכרהנחסכות,מחולקבמחזורהעסקאותבשנת )ב(
הבסיס;
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לגביעוסקשהואמוסדציבוריזכאי-הסכוםהמתקבלמצירוףשלשני )2(
אלה:

סךכלההוצאותהקשורותלמכירתשירותיםאומוצריםהמסופקים )א(
באופןשוטףובמהלךרובחודשיהשנה,בשלשנתהבסיס;

סכוםהוצאותהשכרהנחסכות,מחולקבמחזורהעסקאותבשנת )ב(
הבסיס;

לגביעוסקהרשוםבתקופתהזכאותכעוסקאחדעםעוסקאחרלפיהוראות )3(
סעיף56לחוקמסערךמוסף-הסכוםשהיהמתקבלמצירוףשלשניאלה,והכול

אילולאהיההעוסקרשוםכעוסקאחדעםעוסקאחר:

התוצאההמתקבלתמהכפלת85פ0ביחסשביןשניאלה: )א(

סךכלהתשומותהשוטפותבשנתהבסיס,למעטתשומותציוד, )1(
כפישדווחלרשותהמסיםבישראללפידין;

סכוםמחזורעסקאותיובשנתהבסיס; )2(

סכוםהוצאותהשכרהנחסכות,מחולקבמחזורעסקאותיובשנת )ב(
הבסיס;

"מקדםמענקסיוע"-

300אלףשקלים לגביעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל )1(
חדשיםואינועולהעל5פ1מיליוןשקליםחדשים-4פ0;המנהלרשאילקבוע
מקדםמענקסיועאחר,לגביעוסקכאמורבפסקהזושמחזורעסקאותיובשנת
הבסיסעולהעל1מיליוןשקליםחדשים,אםשוכנעכיהמקדםלפיפסקהזו
אינומשקףאתההוצאותהקבועותשלהעסקבמקרהשלאי־הפעלתעסקמסוג
עיסוקושלהעוסק,בתוספתהכנסתוהחייבתמעסקלשנתהבסיס,מחולקתב־6,
ובלבדשלאתעלהעל15אלףשקליםחדשים,והכולובלבדשהמקדםשיקבע

לאיעלהעל4פ0;

לגביעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל5פ1מיליוןשקלים )2(
חדשים-ההפרששבין1לביןמקדםהסיוע,ולאיותרמ־4פ0;המנהלרשאילקבוע
מקדםמענקסיועאחר,לגביעוסקכאמורבפסקהזו,אםשוכנעכיהמקדםאינו
משקףאתההוצאותהקבועותשלהעסקבמקרהשלאי־הפעלתעסקמסוגעיסוקו
שלהעוסק,בתוספתהכנסתוהחייבתמעסקשנתהבסיס,מחולקתב־6,ובלבד
שלאתעלהעל15אלףשקליםחדשים,והכולובלבדשהמקדםשיקבעלאיעלה

על4פ0;

לגביעוסקבמסחרסיטונאיאוקמעונאיבדלק-ההפרששבין1לביןמקדם )3(
הסיוע,ולאיותרמ־01פ0;

לגביעוסקשבשנותהמס2021ו־2022חלעליוהפטורלפיסעיף33לחוק )4(
מסערךמוסף-ההפרששבין1לביןמקדםהסיוע,ולאיותרמ־055פ0;

"סכוםהוצאותהשכרהנחסכות"-סכוםהשכרהקובעלתקופתהזכאותבעבורכלל
העובדיםשהוצאולחופשהללאתשלום,שפוטרואושעבודתםהופסקהבדרך

אחרת,מוכפלב־6;

"סכוםהשכרהקובעלתקופתהזכאות"-אחדמאלה,לפיהעניין,ובלבדשהואסכום
חיובי:
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לגביעוסקכאמורבפסקה)1(להגדרה"מחזורעסקאותבתקופתהבסיס"- )1(
סכוםהשווהלשכרהעבודהששולםבתקופהשהובאהבחשבוןלצורךחישוב
מחזורעסקאותבתקופתהבסיסכפישדווחלרשותהמסיםבטופס0102,בהפחתת
שכרהעבודהששולםבתקופתהזכאותכפישדווחלרשותהמסיםבטופס0102,

והתוצאההמתקבלתמוכפלתב־25פ1;

לגביעוסקכאמורבפסקאות)2(או)3(להגדרה"מחזורעסקאותבתקופת )2(
הבסיס"-סכוםהשווהלשכרהעבודההממוצעבתקופתהבסיסכפישדווח
לרשותהמסיםבטופס0102,בהפחתתשכרהעבודהששולםבתקופתהזכאות,
והתוצאההמתקבלתמוכפלתב־25פ1;לענייןזה,"שכרהעבודההממוצעבתקופת
הבסיס"-שכרהעבודהששולםבתקופהשהובאהבחשבוןלצורךחישובמחזור
עסקאותבתקופתהבסיס,מחולקבמספרחודשיהפעילותשלובאותהתקופה

ומוכפלב־2;

"עוסק"-חייבבמסכהגדרתובחוקמסערךמוסף,למעטכלאלה:

גוףמתוקצבכהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב; )1(

קופתחולים; )2(

תאגידבריאותכהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב; )3(

מוסדציבוריכהגדרתובסעיף9)2()ב(לפקודה,למעטמוסדכאמורשהוא )4(
מוסדציבוריזכאי;

מי או בידו עסקי מלאי המהווה במקרקעין זכות במכירת שעיסוקו מי )5(
שבשנותהמס2019ו־2020חלבחישובהכנסתוסעיף8אלפקודה,בשלעבודה

ממושכתשמשךביצועהעולהעלשנה;

מוסדפיננסיכמפורטלהלן: )6(

)רישוי(,התשמ"א-51981, תאגידבנקאיכהגדרתובחוקהבנקאות )א(
לרבותתאגידעזרכהגדרתובחוקכאמור;

)ביטוח(, פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתו מבטח )ב(
התשמ"א-61981;

חברבורסהכהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-71968; )ג(

חברהמנהלתכהגדרתהבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופות )ד(
גמל(,התשס"ה-82005;

מנהלקרןכמשמעותובחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד- )ה(
;91994

תאגידשהוקםבחוקאולפיו; )7(

גורםריכוזיכהגדרתובסעיף3לחוקלקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות, )8(
התשע"ד-102013;

ס"חהתשמ"א,עמ'232פ 5

ס"חהתשמ"א,עמ'208פ 6

ס"חהתשכ"ח,עמ'234פ 7

ס"חהתשס"ה,עמ'889פ 8

ס"חהתשנ"ד,עמ'308פ 9

ס"חהתשע"ד,עמ'92פ 10
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חברהכהגדרתהבפקודהשחילקהדיבידנד,אחדאויותר,בתקופהשמיוםד' )9(
בטבתהתש"ף)1בינואר2020(ועדתוםתקופתהזכאותבסכוםמצטברהעולהעל
הרווחיםהנצבריםשלהעדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(;לענייןפסקה
זו,"רווחיםנצברים"-כללההכנסההחייבתשלהחברה,בתוספתההכנסות
6לחוקמיסוימקרקעין)שבח הפטורותממס,לרבותשבחכמשמעותובסעיף
ורכישה(,התשכ"ג-111963,אשרנצברומיוםהתאגדותהועדתוםשנתהמס2019,

בניכויהמסהחלעליהובניכוידיבידנדשהיאחילקהעדתוםאותהשנה;

עוסקשדיווחלרשותהמסיםבישראלעלסגירתעסקולפניתקופתהזכאות; )10(
לענייןזה,יראוגםעוסקשחלהירידהניכרתבהוצאותשהוציאלצורךייצור
הכנסהבעסקובשלהפסקתפעילותהעסק,ודיווחעלמחזורעסקאותבשיעור
אפסלגביתקופתהזכאות,כמישדיווחעלסגירתעסקו,אלאאםכןשוכנעהמנהל

שהעסקהיהפעילבחודשיםמרסואפרילבשנת2022;

עוסקשדיווחלגביארבעתהחודשיםשלפנימועדתחילתתקופתהזכאות )11(
עלמחזורעסקאותבשיעוראפס,אלאאםכןשוכנעהמנהלשהעסקהיהפעיל

בחודשיםמרסואפרילבשנת2022;

עוסקשמחזורעסקאותיובשנת2021,בתוספתסכומיהמענקיםששולמולו )12(
בשלאותהשנהלפיחוקהתוכניתלסיועכלכליולפיפרקג'2ו־ג'3לחוקלהגדלת
שיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענקעבודה(,

התשס"ח-122007,עולהעלמכפלהשל15פ1במחזורעסקאותיובשנתהבסיס;

"הפקודה"-פקודתמסהכנסה13;

"קרוב"-כהגדרתובסעיף88לפקודה;

"שנתהבסיס"-אחתמאלה,לפיהעניין:

לענייןעוסקשפעילותוהחלהלפנייוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019( )1(
-שנת2019;

1( התשע"ט בטבת כ"ד שמיום בתקופה החלה שפעילותו עוסק לעניין )2(
בינואר2019(עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(-התקופהשמיום1
בחודששלאחרתוםתקופתהדוחהתקופתיהראשוןשהגישלפיסעיפים67או
67אלחוקמסערךמוסף,לפיהעניין,עדיוםד'באדרהתש"ף)29בפברואר2020(;

לענייןעוסקשפעילותוהחלהבתקופהשמיוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר )3(
2020(עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(-התקופהשמיוםי"זבאדר
התשפ"א)1במרס2021(אומיום1בחודששלאחרתוםתקופתהדוחהתקופתי
הראשוןשהגישלפיסעיפים67או67אלחוקמסערךמוסף,לפיהעניין,לפי

המאוחר,עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(;

"תמיכותותרומות"-תמיכהלפיסעיף3אלחוקיסודותהתקציב,תמיכהמאתרשות
מקומית,אותרומות;

"תקופתהזכאות"-התקופהשמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(עדיוםכ"ז
באדרא'התשפ"ב)28בפברואר2022(;

"תשומותשוטפותבשנתהבסיס"-אחתמאלה,לפיהעניין,למעטתשומותשלעוסק
בשלרכישתטוביןאוקבלתשירותמקרובו,אלאאםכןהמנהלאישר,לבקשת
עוסק,כילגביתשומהכאמורמקרובומתקיימיםאותםמאפייניםהמתקיימים

לגביתשומההניתנתלעוסקמאדםשאינוקרובו:

ס"חהתשכ"ג,עמ'156פ 11

ס"חהתשס"ח,עמ'84פ 12

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120פ 13
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לגביעסקשפעילותוהחלהלפנייוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019( )1(
-סךכלהתשומותבשנתהבסיס,למעטתשומותציודשנרכשלצורכיהעסק
ושנוכהבשלהןמסתשומותבהתאםלחוקמסערךמוסף,כפישדווחלרשות
המסיםבישראלבאמצעותדוחתקופתילפיסעיפים67או67אלחוקמסערך
מוסף,לפיהעניין,לרבותתשומותהחייבותבשיעורמסערךמוסףאפסולרבות

הוצאותשדווחובדוחלפיסעיף131לפקודהשאינןתשומות;

לגביעסקשפעילותוהחלהבתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר )2(
2019(עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(-סךכלהתשומותבשנתהבסיס,
למעטתשומותציודשנרכשלצורכיהעסקושנוכהבשלהןמסתשומותבהתאם
לחוקמסערךמוסף,כפישדווחלרשותהמסיםבישראל,בתקופהשמיום1בחודש
שלאחרתוםתקופתהדוחהתקופתיהראשוןשהגישלפיסעיפים67או67אלחוק
מסערךמוסף,לפיהעניין,לרבותתשומותהחייבותבשיעורמסערךמוסףאפס
ולרבותהוצאותשדווחובדוחלפיסעיף131לפקודהשאינןתשומות,עדיום
ד'באדרהתש"ף)29בפברואר2020(,מחולקבמספרחודשיהפעילותבתקופה

האמורהומוכפלב־12;

לגביעסקשפעילותוהחלהבתקופהשמיוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020( )3(
עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(-סךכלהתשומותבשנתהבסיס,
למעטתשומותציודשנרכשלצורכיהעסקושנוכהבשלהןמסתשומותבהתאם
לחוקמסערךמוסף,כפישדווחלרשותהמסיםבישראל,בתקופהשמיוםי"זבאדר
התשפ"א)1במרס2021(אומיום1בחודששלאחרתוםתקופתהדוחהתקופתי
הראשוןשהגישלפיסעיפים67או67אלחוקמסערךמוסף,לפיהעניין,לפי
המאוחר,לרבותתשומותהחייבותבשיעורמסערךמוסףאפסולרבותהוצאות
שדווחובדוחלפיסעיף131לפקודהשאינןתשומות,עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב
)31בדצמבר2021(,מחולקבמספרחודשיהפעילותבתקופההאמורהומוכפל

ב־12;

לגביעסקשמקוםרישומובעיראילת-סךכלהתשומותבשנתהבסיסכפי )4(
שדווחבדוחהשנתישהוגשלפקידהשומהפ

עוסקזכאילמענקבשלההשפעההכלכליתשלהתפשטותזןהאומיקרון,בסכוםכאמור2פמענקסיוע
בסעיף3ובהתאםלהוראותחוקזה)להלן-מענקסיוע(,אםמתקיימיםלגביוכלאלה:

מחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל18אלףשקליםחדשיםואינועולהעל )1(
80מיליוןשקליםחדשים,ואםהואעוסקהרשוםבתקופתהזכאותכעוסקאחדעם
עוסקאחרלפיסעיף56לחוקמסערךמוסףומחזורעסקאותיוהואבגדרהסכומים
האמורים-מחזורהעסקאותהמאוחדשלהעוסקיםהרשומיםיחדאינועולהעל150

מיליוןשקליםחדשים;

מחזורעסקאותיובשנת2021עולהעל18אלףשקליםחדשיםואינועולהעל80 )2(
מיליוןשקליםחדשים,ואםהואעוסקהרשוםבתקופתהזכאותכעוסקאחדעםעוסק
אחרלפיסעיף56לחוקמסערךמוסףומחזורעסקאותיוהואבגדרהסכומיםהאמורים
-מחזורהעסקאותהמאוחדשלהעוסקיםהרשומיםיחדאינועולהעל150מיליון

שקליםחדשים;
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מחזורעסקאותיובתקופתהזכאותנמוךממחזורעסקאותיובתקופתהבסיסבסכום )3(
העולהעל25%ממחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;בפסקהזו,"עסקה"-למעטמכר
טוביןאומתןשירותמאתעוסקלקרובואלאאםכןהמנהלאישר,לבקשתעוסק,כי
לגבימכראושירותכאמורמקרובומתקיימיםאותםמאפייניםהמתקיימיםלגבימכר

אושירותכאמורהניתןלעוסקמאדםשאינוקרובו;

הירידהבמחזוריהעסקאותכאמורבפסקה)3(נגרמהמההשפעההכלכליתשל )4(
התפשטותזןהאומיקרון;

לאמתקייםלגביואףאחדמאלה: )5(

הואהיהחייבבניהולפנקסיםלשנתהבסיסאולשנתהמס2022ולאניהלם; )א(

פנקסיולשנתהמס2022נקבעוכבלתיקביליםבשלליקוישנמצאבהםלגבי )ב(
תקופתהזכאות,בקביעהשאינהניתנתלערראולערעור;

הואהגישדוחתקופתילפיסעיפים67,67אאו71אלחוקמסערךמוסף,לתקופה )6(
שהובאהבחשבוןלענייןחישובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיסולתקופתהזכאות,או
הצהרהלפיתקנה15לתקנותמסערךמוסף)רישום(,התשל"ו-141976,לשנתהבסיס,לפי
העניין,אםהיהחייבבהגשתםלפיחוקמסערךמוסף,ולגביעוסקשבשנתהמס2022
חלעליוהפטורלפיסעיף33לחוקמסערךמוסף-הואהגישדוחשנתילשנתהבסיס
בהתאםלסעיף131לפקודה,אםהיהחייבבהגשתו,עדיוםהגשתתביעהלקבלתמענק

לפיסעיף5פ

מענקהסיועיהיהבסכומיםהמפורטיםלהלן:3פסכוםמענקהסיוע

לעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסאינועולהעל50אלףשקליםחדשים- )1(
3,000שקליםחדשים;

לעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל50אלףשקליםחדשיםאךאינו )2(
עולהעל100אלףשקליםחדשים-4,350שקליםחדשים;

לעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל100אלףשקליםחדשיםאך )3(
אינועולהעל150אלףשקליםחדשים-5,300שקליםחדשים;

לעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל150אלףשקליםחדשיםאך )4(
אינועולהעל200אלףשקליםחדשים-6,250שקליםחדשים;

לעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל200אלףשקליםחדשיםאך )5(
אינועולהעל250אלףשקליםחדשים-8,000שקליםחדשים;

לעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל250אלףשקליםחדשיםאך )6(
אינועולהעל300אלףשקליםחדשים-9,350שקליםחדשים;

300אלףשקליםחדשים- לעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהבסיסעולהעל )7(
הסכומיםהמפורטיםלהלן,לפיהעניין,ובלבדשלאיפחתומ־9,350שקליםחדשיםולא

יעלועל600אלףשקליםחדשים:

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף2)3(עולה )א(
על25%ואינועולהעל40%-סכוםהשווהלמכפלהשל1פ0במקדםמענקסיוע

ובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף2)3(עולה )ב(
על40%ואינועולהעל60%-סכוםהשווהלמכפלהשל2פ0במקדםמענקסיוע

ובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;

ק"תהתשל"ו,עמ'946פ 14
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לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף2)3(עולהעל )ג(
60%ואינועולהעל80%-סכוםהשווהלמכפלהשל35פ0במקדםמענקסיוע

ובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף2)3(עולה )ד(
על80%-סכוםהשווהלמכפלהשל5פ0במקדםמענקסיועובמחזורעסקאות

בתקופתהבסיספ

בקשהלמענקלפי
מחזורעסקאות

חליפי

עוסקעצמאישהייתהלופעילותמופחתתבאחדמהחודשיםבתקופתהבסיס,4פ )א(
)ב(,ולפיהיראואתמחזור רשאילהגישלמנהלבקשה,בדרךהאמורהבסעיףקטן
העסקאותשלובתקופתהבסיסכמחזורעסקאותיובתקופההחליפית,מחולקבמספר

החודשיםבתקופההחליפיתומוכפלבשנייםפ

מסמכים לה ויצורפו 5)ד(, סעיף לפי המנהל שקבע טופס לפי תוגש הבקשה )ב(
הנדרשיםלהוכחתהאמורבה,להנחתדעתושלהמנהלפ

בסעיףזה- )ג(

"פעילותמופחתת",בחודש-חודששבומחזורהעסקאותשלעוסקהופחתבשלאחת
מהעילותהמנויותבהגדרה"התקופההחליפית",ובלבדשפעילותוהחלהלפני

אותוחודש;

"תקופתהבסיס"-כמשמעותהבסעיף2)3(;

"התקופההחליפית"-

לגביעוסקתעצמאיתשהייתהלהפעילותמופחתתבחודשבתקופתהבסיס, )1(
שבולאעבדהשבעהימיםאויותרבשלאחתהעילותהמנויותבסעיף6או7לחוק
עבודתנשים,התשי"ד-151954-תקופתפעילותהשלהעוסקתב־12החודשים
הרצופיםהקודמיםלחודשהראשוןשבוהייתהלהפעילותמופחתת,אותקופת
פעילותהבשנתהבסיסלמעטהחודשיםבתקופההאמורהשבהםהייתהלה

פעילותמופחתתכאמור,לפיבחירתהעוסקת;

לגביעוסקעצמאישהייתהלופעילותמופחתתבחודשבתקופתהבסיס )2(
שבהלאעבדשבעהימיםאויותרבשלימישירותמילואיםלפיחוקשירות
המילואים,התשס"ח-162008-תקופתפעילותובשנתהבסיס,למעטהחודשים

בתקופההאמורהשבהםהייתהלופעילותמופחתתכאמורפ

תביעהלקבלת
מענקסיוע

עוסקרשאילהגישתביעהלקבלתמענקסיועבעבורתקופתהזכאות,החלמ־514פ )א(
ימיםמיוםפרסומושלחוקזהעדתום90ימיםממועדזהפ

המנהלרשאילדחותאתמועדהתחילהלהגשתהתביעהלמענקסיועכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(לתקופהאחתשלאתעלהעל30ימיםאםמתקיימותסיבותשבשלהן

לאניתןלהגישאתהתביעהבטופסמקווןבמועדהאמורפ

בסעיף כאמור תביעה להגשת המרבית התקופה את להאריך רשאי המנהל )ג(
קטן)א(בתקופהנוספת,אחתאויותר,ובלבדשסךכלתקופותההארכהלאיעלהעל
180ימים;קביעתהמנהלעלהארכהכאמורתפורסםגםבאתרהאינטרנטשלרשות

המסיםבישראלפ

הפרטים את ותכלול המנהל שקבע מקוון בטופס תוגש זה סעיף לפי תביעה )ד(
הדרושיםלשםבחינתעמידתושלהעוסקבתנאיםלקבלתמענקסיועולשםתשלום

מענקסיועלפיהוראותחוקזהפ

ס"חהתשי"ד,עמ'154פ 15

ס"חהתשס"ח,עמ'502פ 16
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קביעתזכאות
למענקסיוע

הגישעוסקלמנהלתביעהלקבלתמענקסיועלפיהוראותסעיף5,יקבעהמנהל6פ )א(
בהחלטהמנומקתאתזכאותושלהעוסקלמענקואתסכוםהמענק,בתוך100ימים
ממועדהגשתהתביעה,ואםביקשמהעוסקפרטיםנוספים-רשאיהואלהאריךאת

המועדהאמורבתקופהנוספתאחתבלבדשל20ימיםפ

המנהלרשאי,ביוזמתואולפידרישתהעוסק,לתקןאתקביעתוכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,אםהתגלועובדותחדשותאואםמצאכינפלהטעותבקביעהזופ

נקבעהזכאותושלעוסקלמענקסיועלפיהוראותסעיף6,ישולםלוהמענקבהקדם7פתשלוםמענקסיוע
ולאיאוחרמתום5ימיםממועדקביעתהזכאותכאמורפ

לאהודיעהמנהללעוסקעלהחלטתולפיהוראותסעיף6)א(בתוך21ימיםמיום8פתשלוםמקדמות )א(
הגשתהתביעה,ישלםלעוסקמקדמהבשיעורשל40%מסכוםמענקהסיועהמגיע

לעוסק,להנחתדעתושלהמנהלפ

לאהודיעהמנהללעוסקעלהחלטתולפיסעיף6)א(בתוך28ימיםמיוםהגשת )ב(
התביעה,ישלם,נוסףעלהמקדמההאמורהבסעיףקטן)א(,מקדמהבשיעורשל20%

מסכוםמענקהסיועהמגיעלעוסק,להנחתדעתושלהמנהלפ

זכותלמענקסיועולמקדמהלפיחוקזהלעוסקשמחזורעסקאותיואינועולהעל9300פדיןמענקומקדמה
אלףשקליםחדשיםאינהניתנתלהעברה,לשעבודולעיקול,בכלדרךשהיא,אלאלשם
תשלוםמזונותהמגיעיםמעוסקהזכאילמענקאולמקדמהלפיפסקדיןשלביתמשפט
אושלביתדיןמוסמך;הוראותסעיףזהיחולוגםעלמענקאומקדמהששולמולחשבון

הבנקשלהעוסק,במשך90ימיםמיוםששולמוכאמורפ

אופןתשלוםמענק
סיועומקדמות

מענקהסיועוהמקדמותלפיסעיפים7ו־8ישולמובאמצעותרשותהמסיםבישראל10פ
עלידיזיכויחשבוןהבנקשלהעוסקשפרטיוהיובידיהמנהלפ

שולםלעוסקמענקסיוע,לרבותמקדמה,בסכוםהעולהעלסכוםהמענקשהוא11פתשלוםביתר )א(
זכאילולפיחוקזה,יחזירהעוסקאתההפרששביןסכומיםאלה)בסעיףזה-סכום
היתר(באמצעותרשותהמסיםבישראל,בתוךתשעיםימיםמהיוםשהמציאלוהמנהל
דרישהלהחזר,בתוספתהפרשיהצמדהעלסכוםהיתר,מיוםששולםסכוםהיתרעד
יוםההחזר;בסעיףזה,"הפרשיהצמדה"-הפרשיהצמדהוריבית,ללאתוספתהריביתפ

עלסכוםהיתרועלהפרשיההצמדהכאמורבסעיףקטן)א(יחולוהוראותפקודת )ב(
המסים)גבייה(17,כאילוהיומס,וכןיחולועליהםהוראותחוקקיזוזמסים,התש"ם-

181980,כאילוהיוחובמספ

סכוםהיתריקוזזמכלסכוםהמגיעלעוסקלפיהוראותחוקזהולפיהוראותחוק )ג(
התוכניתלסיועכלכליפ

שולםלעוסקמענקסיועבסכוםהנמוךמסכוםהמענקשהואזכאילולפיחוקזה,ישולם12פתשלוםבחסר
לעוסקההפרששביןסכומיםאלה)בסעיףזה-סכוםהחסר(,באמצעותרשותהמסים
בישראל,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתעלסכוםהחסר,החלבתום30ימיםמיום

הגשתהתביעהעדיוםתשלוםסכוםהחסרפ

קנסבשלהגשת
תביעהביתר

בסעיףזה,"סכוםההפרש"-ההפרששביןסכוםמענקהסיועשכללעוסקבתביעה13פ )א(
שהגישלפיסעיף5וביןסכוםמענקהסיועשהמנהלקבעשהואזכאילולפיהוראות

סעיף6פ

חוקיא"י,כרךב',עמ'1374פ 17

ס"חהתש"ם,עמ'50פ 18
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עוסקשסכוםההפרשלגביועולהעל50%מסכוםמענקהסיועשכללבתביעה )ב(
שהגישלפיסעיף5,ולאהוכיחלהנחתדעתושלהמנהלשלאהתרשלבעריכתהתביעה

שהגיש,יהיהחייבבקנסבשיעורשל25%מסכוםההפרשפ

מענקלפיחוקזהלאייחשבלחלקממחירעסקאותיושלעוסקלפיסעיף12לחוקמס14פפטורמסערךמוסף
ערךמוסףפ

הרואהאתעצמונפגעמהחלטתהמנהלבנוגעלמענקסיועהניתןלפי)א(15פהשגהוערר )1(
חוקזה,לרבותבנוגעלהטלתקנסבשלהגשתתביעהביתר,רשאילהגישהשגה
לעובדרשותהמסיםבישראלשהמנהלהסמיכולשםכך,בתוך45ימיםמיום

קבלתההחלטה;החלטהבהשגהתהיהמנומקתותינתןבכתבבתוך120ימיםפ

השגהתוגשבטופסמקווןשיקבעהמנהלותכלולאתהפרטיםהדרושים )2(
לשםבחינתטענותיושלמבקשמענקהסיועועמידתובתנאיהזכאותלמענקפ

העובדהמוסמךלהחליטבהשגהרשאילדוןולהכריעבהעלפיטענות )3(
וראיותשיוגשובכתבפ

עלהחלטהבהשגהלפיסעיףקטן)א(ניתןלערורלפניועדתעררשהוקמהלפי )ב(
סעיף21לחוקהתוכניתלסיועכלכלי,בתוך45ימיםמיוםשנמסרהלעוררההחלטה
לחוק 21 סעיף לפי ההוראות להגשתו; המועד ועל הערר זכות על הודעה בצירוף

התוכניתלסיועכלכלייחולולענייןעררלפיסעיףקטןזהפ

עונשיןוסמכויות
אכיפה

עוסקשהגישתביעהלמענקבטופסלפיסעיף5ומסרבהפרטיםלאנכוניםלגבי16פ )א(
תנאיהזכאותהקבועיםבסעיף2)1(,)2(,)3(ו־)6(,ללאהצדקסביר,דינו-מאסרשנהפ

התעוררחשדלביצועעבירהלפיחוקזה,רשאימישהוסמךלפיסעיף227לפקודה )ב(
לעשותשימושבסמכויותהנתונותלובסעיף227)1(ו-)2(לפקודהלשםמניעתעבירות

לפיחוקזהאולשםגילויןפ

סעיף236לפקודהיחולעלייצוגעוסקלענייןחוקזה,בשינוייםהמחויביםפ17פרשותלייצג

עלהמצאתהודעותלפיפרקזהיחולוהוראותסעיף238לפקודהפ18פהמצאתהודעות

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים
מינהליים-מס'

130

19,28פ בפרט בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-192000,בתוספתהשנייה,
בסופויבוא"לרבותערעורלפיהסעיףהאמורכפישהוחלבסעיף15)ב(לחוקמענקסיוע
לעסקיםבשלההשפעההכלכליתשלהתפשטותזןאומיקרוןשלנגיףהקורונההחדש

)הוראתשעה(,התשפ"ב-2022"פ

תיקוןחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודהולצמצום

פעריםחברתיים
)מענקעבודה(-

מס'19

בחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענק20פ
18לג,במקום"כאילוהיהחובמס"יבוא"כאילו עבודה(,התשס"ח-202007,בסעיף
היהחובמס,והואיקוזזמכלסכוםהמגיעלעוסקלפיחוקמענקסיועלעסקיםבשל
ההשפעההכלכליתשלהתפשטותזןאומיקרוןשלנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,

התשפ"ב-2022"פ

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשפ"ב,עמ'928פ 19

ס"חהתשס"ח,עמ'84;התשפ"ב,עמ'844פ 20
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תיקוןחוק
התוכניתלסיוע

כלכלי)נגיף
הקורונההחדש(
)הוראתשעה(-

מס'8

)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,התש"ף-21,212020פ בחוקהתוכניתלסיועכלכלי
בסעיף16)ג(,בסופויבוא"ולפיהוראותחוקמענקסיועלעסקיםבשלההשפעההכלכלית

שלהתפשטותזןאומיקרוןשלנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התשפ"ב-2022"פ

ד י פ ל  ר י א י
ראשהממשלה

ן מ ר יב ל  ר ו ד יג ב א
שרהאוצר

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

י ו ל  י ק י מ
יושבראשהכנסת

ס"חהתש"ף,עמ'298;התשפ"ב,עמ'726פ 21
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