
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

הקלות לעמותות וחברות לתועלת הציבור לסיוע
בהתמודדות עם ההשלכות הנובעות מהתפרצות

נגיף הקורונה

23/03/2020

ברצוננו להביא לידיעתכם כי במסגרת ההתמודדות עם ההשלכות הנובעות מהתפרצות
נגיף הקורונה, מספר רשויות ממשלתיות פרסמו הקלות והנחיות שקשורות להתנהלות

עמותות וחברות לתועלת הציבור. 

ההוראות מתעדכנות בתדירות גבוהה מאוד וצוות המשרד זמין לענות על כל שאלה
שתעלה.

בין הנושאים להם ניתן מענה:

1. רשם העמותות ורשם ההקדשות

הודעה שפורסמה בתאריך 17.3.2020:  
- מועד הדיווח השנתי לשנת 2019, ידחה בחודש לתאריך ה- 31.7.2020.

- מועד הגשת דיווחים שנתיים לשנת 2019, במסגרת מדיניות "ניהול תקין
לשנתיים", ידחה בחודש לתאריך 31.7.2020.

להודעת הרשם לחץ כאן. 

הודעה שפורסמה בתאריך 19.3.2020:
- לא ייפתחו הליכי פיקוח וביקורת חדשים בעניינן של עמותות וחברות לתועלת

הציבור.
- מוענקת באופן אוטומטי (ללא צורך בהגשת בקשה) ארכה של 45 יום להגשת
מידע, הבהרות ומסמכים על ידי הרשם, או על ידי רו"ח מטעמו במסגרת ביקורת

עומק או ביקורת מעקב.
- לא יתקיימו ביקורות במשרדי העמותות או חברות לתועלת הציבור.

- ביצוע תכנית לתיקון ליקויים בליווי גורם מלווה יימשך בהתאם להוראות התוכנית,
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אך יובאו בחשבון הצרכים המיוחדים הקיימים לעמותות וחברות לתועלת הציבור,
הנובעים ממצב החירום, וכל פניה תישקל לגופה.

- הקפאה זמנית של הליכי מחיקה של עמותות שנפתחו על ידי רשם העמותות.
- הגשת מסמכים מקוונים באופן שאינו מזוהה (שלא באמצעות כרטיס חכם או
הזדהות חכמה) - ניתן יהיה לשלוח מסמכים נלווים (לא את הבקשה עצמה)

באמצעות דוא"ל, ורק לאחר החזרה לשגרה יידרשו המסמכים המקוריים.

להודעת הרשם לחץ כאן. 

2. אגף החשב הכללי במשרד האוצר

הודעה שפורסמה בתאריך 22.3.2020:
- תינתן ערבות מדינה של עד 85% מגובה ההלוואה למתן אשראי ע"י גופים

מממנים, בתנאים מיטבים למלכ"רים.
- ועדת חריגים למתן מקדמות על חשבון כספי תמיכה אישרה מתן מקדמות,

ושוקלת הקלות נוספות לקבלת מקדמות על חשבון כספי תמיכה.
- הקפאת ביקורות על מוסדות ציבור על ידי אגף החשב הכללי שבמשרד האוצר.

- נבחנת אפשרות לאישור חריגה מהשיעור המרבי להוצאות הנהלה וכלליות
ומשיעור הגירעון המרבי.

להודעת אגף החשב הכללי במשרד האוצר לחץ כאן.

3. רשות המיסים

רשות המיסים הודיעה על דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי במס הכנסה
לחברות ולמלכ"רים, עד יום חמישי ה- 30.7.2020.

 
להודעת רשות המיסים לחץ כאן.

4. משרד האוצר

משרד האוצר פרסם מסלול הלוואות ייעודי לסיוע לעמותות שנקלעו לקשיים תזרימיים
כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף. המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן
ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. ההלוואות הן בהיקף של עד

500,000 ₪ או עד 8% מהמחזור השנתי האחרון, לפי הגבוה מבניהם.

להודעת משרד האוצר לחץ כאן.

5. תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף- 2020.

לפי סעיף 2(י)(2) בתקנות, עמותות שמסייעות לבתי חולים ומרפאות אינן כפופות
לעבודה במתכונת של 30%, ובלבד שצומצם, ככל האפשר, מספר העובדים למספר

הדרוש לצורך הבטחת פעילותה החיונית של העמותה.

לתקנות המלאות לחץ כאן.

6. השולחן העגול במשרד ראש הממשלה

במסגרת הפעילות של השולחן העגול הבין מגזרי במשרד ראש הממשלה, נעשה
מאמץ מרוכז לסייע בהקדמת תשלומים ממשרדי ממשלה לעמותות וחברות ללא כוונת

רווח.
אם קיימת חשבונית שכבר הוצאה (לפני 30 ימים או יותר) וטרם שולמה, יש לענות על

שאלון בנושא לשם טיפול במקרה בקישור המצורף.
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הסר | דווח כספאם

לשאלון לחץ כאן.

7. משרד הפנים

בעקבות משבר הקורונה, הוארך המועד להגשת פטור מתשלומי ארנונה ל"מוסד
מתנדב" לתאריך 01.05.2020.

לחוזר משרד הפנים לחץ כאן.

בכל שאלה פרטנית הנוגעת לחל"צ או לעמותה שלכם מוזמנים לפנות אלינו.
 

פרטי קשר 

מובהר, כי האמור לעיל הינו מידע כללי, אין בו התייחסות לנסיבות ועובדות ספציפיות ואין לראות בו
משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי לעניין קונקרטי.

להצטרפות לעדכוני לקוחות לחץ כאן

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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