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המלצות איגוד לשכות המסחר
מרבית העסקים במגזר המסחר והשירותים קיבלו הוראה בצו שעליהם להישאר
סגורים ,מרביתם עסקים קטנים שמחזור מכירותיהם אינו עולה על  1מיליון שח.
יש להבין כי כל עסק שלא יצליח לשרוד את הבעיות התזרמיות שנגרמו לו כתוצאה
מהסגירה הפתאומית ,עלול להסגר לתמיד!! הקמת עסק חדש קשה וארוכה יותר
מכל סיוע תזרימי שעל המדינה עכשיו לייצר לעסקים.
להלן הפתרונות שאנו מבקשים להחיל מיידית על העסקים :
 .1עסקים שנסגרו על פי צו -
 .1.1כיסוי הוצאות קבועות החל מיום 1.3.2020
 .1.2תמיכה תזרימית שוטפת לכל אלו שאיבדו מקום עבודתם ואינם שכירים.
 .2כיסוי הפסדים :החלה מיידית של מודל פיצויים על בסיס הפסד מחזורים,
כאשר באופן מיידי תינתן מקדמה לעסקים על בסיס נתוני חודש פברואר ומרץ.
פיצוי לעסקים – ירידה במחזורים
מסלול מבוסס על התפיסה כי הנזק העקיף מתבטא בירידה במחזור העסקאות.
ירידה במחזור עסקאותיו של העסק מלווה בירידה בהוצאות התפעול המשתנות.
עקב קיום הוצאות קבועות ,ההוצאות יורדות בשיעור נמוך יותר מהירידה
בעסקאות ,דבר המביא לירידה ברווחיות .במקרה של משבר הקורונה בחלק
ניכר מהעסקים  -בוודאי כאלה שלא הוגדרו כחיוניים ,הירידה במחזורים היא
בשיעור של  100%בשל עצירת פעילות.
חישוב הנזק לפי מסלול זה מבוסס אפוא על השוואת מחזורי העסקאות בין שתי
תקופות מקבילות .לענין זה אפשר לקבוע כי רק ירידת מחזורים של מעל 25%
תהיה רלבנטית )אפשר גם לקבוע מדרגות – למשל בין  0-5אין פיצוי; בין 5-10
פיצוי של  60%מהפיצוי שייקבע ,וכן הלאה(.
 .3כל העסקים  ,גם אלו שממשיכים לעבוד חלקית ,סובלים מבעיות תזרימיות
קשות  ,שעלולות להעמיד בספק את המשך קיומו של העסק.
 .3.1דחיית תשלומי מיסים
 .3.1.1מיסים  -מע"מ ,ביטוח לאומי ,מס הכנסה ,ניכויים
 .3.1.2הדחיה תהיה לתקופה של  4- 6חודשים ועסק שיבקש פרטנית יוכל
לקבל מעבר לכך בהתאם לשיקול דעת התחנה .הסיוע התזרימי
והפסיכולוגי במקרה זה עצום.

 .3.1.3הגשת דוחות  -בשל העובדה כי חלק גדול מהעוסקים פשוט סגורים,
ורמת הסיכון של גביה מעסק זה לא תשתנה אם הוא יגיש דוחות שוטפים
או לא – מוצע לדחות את הגשת דוחות המס לכל עסק שלא מוחרג בשל
תקנות לשעת חירום.
 .3.2ארנונה –דחיה  /פריסה ללא ריבית של תשלומי הארנונה לעסקים ולעצמאים
 .3.3המערכת הפיננסית –
 .3.3.1מחיר האשראי מניעת ניצול לרעה של עמלות מצד המערכת הפיננסית
– עמלות ,ריביות וכן הלאה – דוקא בימים אלה שהעוסקים נדרשים לכל
שקל תזרימי וכל פעולה בחסות "שעת חירום" דוחקת אותם לפינה.
המערכת מאד וולטילית ואנו מצפים מבנק ישראל לצמצם את אי
הודאות ולפקח על שיעור ההינוי במחיר האשראי במשק.
 .3.3.2הגדלת קרן ההלוואות בערבות המדינה ושינוי הקריטריונים לפיהם
היא עובדת– קבלת הלוואות אינה דרך יעילה לסייע לעסקים אלו כיוון
שבסופו של דבר העסק יידרש להחזיר את ההלוואה.
יחד עם זאת ,יש לשפר את תנאי הקרן בערבות המדינה ולהגדיל את רמת
הסיכון שהמדינה לוקחת על עצמה .הקרן נותנת היום הלוואת למי שגם
כך יכול לקבל ולא לוקחת בחשבון הגדלת סיכונים ובכך יוצרת בעיות
תזרימיות נוספות על עסקים.
 .3.4חובות המדינה -תשלום תוך  15יום מהצגת החשבונית של כלל חובות המדינה
והרשויות לעוסקים ובכלל זה גם בתחומים שחוק מוסר התשלומים ובעיקר
בתחומי הבריאות שהוחרג מהחוק.
 .3.5הקטנת עלויות חיבור של עוסקים לשירותים משירותי המדינה – שע"מ,
מכס ,רשויות מקומיות ,וכן הלאה.
 .4עצמאים ועובדים :נוכח הפיגור השורר במערך מתן תשלומי ביטוח לאומי ובמתן
התשלום – אנו ממליצים להשתמש במנגנון מס הכנסה שלילי )שיש בידו את
המידע על כלל העובדים במשק( ולקבוע קצבת בסיס חודשית המשתנה לכלל
העובדים שיצאו לחלם ובכלל זה גם עצמאים.
יותר ממיליון עובדים הוצאו לחלת ,ויותר מ  150אלף עצמאים נדרשו לסגור את
העסק שלהם .כיום כל מי שיצא לחל"ת או פוטר זכאי לדמי אבטלה )עם שיפור
בתנאים בשל קיצור תקופת הבסיס( .ישנה אוכלוסייה לא קטנה שלא תהיה
זכאית לסכומים אלה ,כלהלן:
 .4.1חייבים לקבוע קצבת בסיס שתהווה משענת סבירה לקיום בסיסי ומינימלי,
והיא תופעל במקביל למסלולי דמי האבטלה בשל פיטורין או חל"ת .קצבה זו
יכולה להיות מופעלת הן על ידי הביטוח הלאומי והן על ידי רשות המיסים -
כתלות ביכולת התפעולית .העדיפות היא לביטוח הלאומי בשל האפשרות
למנוע כפילויות ביתר קלות.
 .4.2יקבעו מנגנונים מסודרים למניעת כפילויות  -כך למשל ,תוגש בקשה אחת
לביטוח הלאומי שתנותב בראש ובראשונה למסלול הקיים של דמי אבטלה
ורק לאחר מכן לקצבת בסיס.

 .4.3יקבעו מנגנונים מסודרים המתבססים על מערך ההכנסות של משקי בית
שקיים ברשות המיסים במסגרת "מענק עבודה" במסגרתו קיימת ההכנסה
של משקי בית ובכלל זה מספר הנכסים העומד לרשותם .כך למשל אפשר
לקבוע שלמי שיש  Xנכסים יוחרג מגדר קצבת הבסיס שכן יש הערכה כי יש
באפשרותו לקיים את עצמו מנכסים פסיביים).במס הכנסה שלילי  /מענק
עבודה ההחרגה היא ל 2-נכסים ומעלה (.
מנגנוני ההחרגה חייבים להתבסס על מידע קיים כבר היום ולא מחייב
הערכות נוספת )מס הכנסה שלילי/מענק עבודה זה בסיס מעולה לכך – אין
שם נכסים פיננסיים אבל הפרצה קטנה שכן רק למי שיש נכסים פיננסיים
בהיקפים גדולים ללא נדל"ן בכלל יעבור את תנאי הסף(.
מנגנונים אלה נועדו לצמצם את קצבת בסיס למי שבאמת זקוק לה
 .4.4מכיון שבמס הכנסה שלילי יש גם התייחסות ברמה של איסוף המידע -
לעצמאים וגם שיש כלל תנאי הנדל"ן רלבנטי ,אפשר בקלות להחריג את
העצמאים ולכלול אותם במסגרת קצבת בסיס.

