
 2איגרת ללקוחות  מס 

 

 באיגרת זאת כמו האיגרות הבאות : 

 לא אלמד מיסים לא אציג חשובים עם משוואות מערכיות אציג ברמה הכי פשוטה איך הבנתי את הדברים  

 אשיא לכם מספר עצות שממש אתם לא חייבים לקבל. 

 אציג לכם את דעתי הלא מחייבת על סמך  ניסיוני הדל. 

 היות ואנני יודע לכתוב בשפה אחרת. אכתוב בשפה פשוטה  

 הלוואות בערבות מדינה:

כללי: המדינה קרי משרד האוצר הפילו על הבנקים לתת הלוואות בערבות מדינה, רק שכחו לספר כי הם  

ועוד לא סיפרו שהבנק   85%בלבד במידה ולא יחזירו את ההלוואה הבנק יספוג  15%נותנים ערבות של 

 ם לתת את ההלוואה וכמה ייתן . על פי ראות עיניו יחליט א

מדיניות בנוסף למדיניות  כול בנק גיבש לעצמו  , בתחילה היה בבנקים בלבול ענק ולאחר שבוע בערך

 האחידה. 

 המדיניות הכללית: 

אם אתה אולם שמחות או מסעדה גדולה , משמע אין אופק מתי תחזור לתפוקה מלאה וגם לפני   .1

דפיס אפילו את הבקשה להלוואה אין לך סיכויי לקבל  אל ת - מגפת הקורונה נחשבת לעסק מסוכן 

 )אמרו יפתחו קרן מיוחדת למסוכנים אנחנו מחכים( בעת הזאת
אם אתה מפיק אירועים, סלון כלות צלם חתונות וכדומה ,משמע אין לך אופק מתי תחזור   .2

תעבור לעמדת המתנה עד שיהיה פחות  -לתפוקה מלאה ,אתה מסוכן עכשיו פעם הייתה בסדר 

 בינתיים  הבנק יספרו לך שיש המון בקשות ועוד לא דנו בך. יותר או אופק ,  או

אומר אם תמכור את כול מה שאין לך ותנסה להחזיר את החובות שיש לך   -אם אין לך עושר אישי   .3

פה צריך קצת מזל  -ועוד יישאר חוב יסתכלו עליך בעין עקומה אפילו אם העסק לא רע ויש אופק

תמלא תפסים אבל אל תצפה ליותר מידי לא לגבי האישור ולא לגבי  -נק  מוועדת  האשראי של הב

 הסכום. 
והיה נותן גם   לעסקים טובים ואיתנים שנגיף הקורונה  ממש לא משפיע עליהם  הבנק ייתן היות  .4

 בלי ערבות המדינה. 

 

 לסיכום: בקשו הלוואות הם זולות הם עוזרות רק הציבו את התנאים הבאים: 

הטרחה עבור הסיוע של איש המקצוע שעוזר לכם לקבל את ההלוואה  התנו את שכר  .1

בתוצאה הן בקבלת ההלוואה ואין בסכום ,אם איש המקצוע יסכים לתנאי יערוך את  

 הבירור לגבי הייתכנות קודם ולא יתנצל אחר  כך שאת הסכום הראשוני הוא לא מחזיר. 

 יש משמעות. לצה שלו הגישו את הבקשה בבנק אשר מנהל הסניף תמך בכם בעבר ,להמ  .2

בררו את מדיניות הבנק לפני לקיחת ההלוואה )איש המקצוע אמור לדעת( לדוגמא בנק   .3

מהמחזור "רוצה לחלק להרבה" לכן אם יש לכם מחזור   8%דיסקונט החליט לתת עד 

 קטן יחסית בנק דיסקונט פחות טוב לכם. 
אם המחזור השנתי  מלאו את הבקשה ברצינות ,ואל תגישו בקשה לא הגיונית ,לדוגמא   .4

 ₪.  ₪500,000 אל תבקשו הלוואה של  100,000שלכם 

 

 

 



 ש"ח: 10,500מענקים פעימה שניה מענק עד 

 צורת הבקשה לקבלת המענק זהה לפעימה הראשונה ,בשינוי קריטריונים לטובה.  -כללי : עצמאי  

 אפשרות הגשת הבקשה תיפתח בתחילת חודש מאי.          

 אין מענק.  1,000,000מעל  2018הכנסה מכול מקור בשנת  .1
  ₪17 מופחת  ₪40,000 בחודש  כול שקל מעל  ₪83,000 לחודש עד  40,000הכנסה בין  .2

 ₪.  10,500אגורות מה
 ₪.   ₪10,500 מענק מלא  40,000ועד  15,000הכנסות בין  .3

 מההכנסה.  ₪70%  ₪15,000 ועד  700מהכנסות  .4
 ₪ אין מענק.  700מתחת ל .5

 בעל שליטה בחברה אותם כללים זולת חישוב ההכנסה . 

בטרם תגישו את הבקשה וודאו שאתם מוגדרים בביטוח לאומי שכירים בעלי שליטה ולא שכירים  

 "רגילים" 

ורות כולל שכר בחברה  ההכנסות בדוח האישי של בעל השליטה מכול המק- חישוב הכנסת בעל שליטה 

מרווח   50%מהמניות מיחסים לו   50%שלו לזה יש להוסיף את חלקו הרווח בחברה )אם הוא בעל 

 (  2018החברה לשנת 

 נכנסים לאתר רשות המיסים, מפיקים קוד. 

 נכנסים לאזור האישי מגישים בקשה. 

 ללקוחות המשרד. שמתקשים ליצור קשר עם המשרד ואנחנו נסייע.

 ללקוחות המשרד בלבד.  השירות ניתן 

 שלישית .מענקים פעימה 

 אפשרות הגשת הבקשה תיפתח באמצע חודש מאי. 

 כאמור לא אלאה אתכם בחישובים רק אציג מספר דברים: -לפעימה זו יש לבצע חישובים 

ענפים שנגיף הקורונה עשה טוב   25%כללי : המענק יינתן רק למי שיש לו ירידה במחזור של מעל 

 בקש להגיש בקשות. לעסקיהם ,לא ל

לא    3-4/19לעומת   3-4/20הקדימו להמציא את החומר השותף החישוב מותנה בירידה מחזור  .1

 נשדר דוחות מע"מ לא נוכל להגיש את הבקשה. 
אל תשאירו חלק מהחומר לסוף לא נשדר למוסדות הבקשה למענק  -החומר    כול  הביאו את  .2

 תתעכב, כולל ההוראות לתלושי שכר. 

דייקו את הנתונים לגבי הוצאת העובדים לחל"ת מי יצא בפועל ומי אנו צריכים לבטל את יציאתו   .3

 היות והיינו חייבים אותו בעסק. 
 מהלקוחות לכן אבקש:  100%המשרד יבדוק  .4

 סימולטור לחשוב המענק המגיע כול אחד יקבל את סכום המענק המשוער. בנינו  . א

אל תתקשרו עשרים פעם ביום לברר  כמה מגיע איך מגיע זה פשוט יעכב את העבודה שלנו   . ב

והשירות שניתן יהיה פחות טוב , כול חומר שיגיע למשרד יוזרם במהירות האפשרית ובזמן  

 דות יודיע את המענק המשוער. שעובד המשרד יודיע ללקוח את תשלומי המוס 
נסייע לכול הלקוחות להגיש את הבקשות  מיד עם פתיחת האפשרות להגשת הבקשה למענק  . ג

 או נספק את הסימולציה האישית כדי להקל. 

 

 



 בטרם תחליטו לקחת הלוואה. צרו קשר עם המשרד -מדינה  הלוואה בערבות  •

 בתחילת החודש והגישו בקשה. כנסו לאתר רשות המיסים  ₪(  10,500מענק פעימה שניה )עד  •

 שר . הקדימו להביא חומר ואנחנו נהיה בק -מענק פעימה שלישית   •

 - מצורפים שני קבצים למי שממש רוצה להעמיק  •
 לחץ כאן -  1ץ כניסה לקוב

 כאן לחץ  –  2כניסה לקובץ 

לא זכאי לאף מענק ומי שקיבל  - בתקופות הרלוונטיות   במחזור  25%זכרו מי שאין לו ירידה של  •

 יאלץ להחזיר. 

 . לחץ כאן-הקישור לאתר רשות המיסים •

 

                                                       

 ברעם יוסף                                                                                                                              

 יועץ     מס                                                                                                                             

 . 
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