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עיקרי מנגנון ההנחה מארנונה

-בעלי העסקים 

נגיף הקורונה  )במסגרת חוק התכנית לסיוע כלכלי מענק הוצאות קבועות רשות המסים בוחנת את זכאות עסק לקבלת 1.

.זכאות אשר תוכר לו בהמשך גם להנחה בארנונה, 2020-ף"התש( הוראת שעה()החדש

ולא מול הרשות  )ומתנהלים מולה בלבד סוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לבעלי העסקים מגישים בקשות להנחה מארנונה 2.

(. המקומית כלל

-הרשות המקומית 

.במסגרת החלפת מידע דיגיטלי פעם בחודש, הרשות המקומית מתנהלת מול הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בלבד1.

.על ידי הרשות** משליחת דרישת תשלוםיום14משרד הכלכלה מעביר לרשות המקומית את השיפוי בגין העסקים בתוך 2.

-ובינוניים על ידי הסוכנות לעסקים קטנים בקרה 

.לעסקעל בסיס הודעות חיוב דוגמאות לחישוב ההנחה בארנונה 2עד הסוכנות תבקש מכל רשות 1.

.לכתבי הודעות הזיכוי שנשלחו לעסקים4%בדיקה מדגמית של תבצע הסוכנות 2.

(2020אוגוסט -מלבד לתקופה הראשונה בחודשים יוני, בהתאם למועדי ספחי הארנונה, כל חודשיים)התהליך חל על כל תקופת הנחה בנפרד *

.קובץ הכולל את פרטי העסקים וחיובי הארנונה שלהם בצירוף אישור גזבר בדבר זיכויים-דרישת תשלום ** 
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מנגנון ההנחה בארנונה  

*הזכאי למענק הוצאות קבועות מרשות המסים, בעל עסק

בקשה לסוכנות לעסקים  ** יגיש בגין כל תקופת זכאות. 1

.קטנים ובינוניים לקבלת הנחה בארנונה

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

הרשות,חודשבכל30-העד.3

אתלסוכנותתחזירהמקומית

שכולםשבדקהלאחרהקובץ

בשטחבנכסמחזיקיםאכן

הצהרתאתותשלחשיפוטה

.העסקיםזיכויעלהגזבר

אתתזכההרשות,במקביל

.כךעללהםותודיעהעסקים

הרשות המקומית

תבצעהסוכנות,ימים7בתוך.4

.פ.החמספריעלבקרה

הסוכנות,***תקיןיימצאשהקובץככל

משרדלחשבותתשלוםבקשתתעביר

.הכלכלה

אתתעבירהכלכלהמשרדחשבות

7תוךבהמקומיתלרשותהכספים

הקובץמשליחתיום14כ"סה)ימים

.(לסוכנותהרשותידיעל

בכל20-העד.2

הסוכנות,חודש

רשותלכלתעביר

עםקובץמקומית

העסקיםרשימת

להנחההזכאים

הפועליםבארנונה

.הרשותשלבשטחה

.ורק לאחר אישור הזכאות העסק יוכל להגיש בקשה להנחה בארנונה, הזכאות של כל עסק תיבחן על ידי רשות המסים* 

.תוגש בקשה אחת2020אוגוסט -החודשים יוני3-ל** 

יחל הליך ברור מהיר של הסוכנות מול הרשות המקומית כמפורט במתווה, במקרה שלא*** 
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יתרונות המנגנון

.לעסקים הנפגעים בצורה המשמעותית ביותר מהמשברסיוע ממוקד 1.

(.ללא השתתפות הרשות)בגין כל ההנחה הניתנת לעסקים שיפוי מלא2.

.המקומית ולא לעסקיםלרשות הכספים מועברים ישירות 3.

להנחה כלל ואיננה נדרשת להתנהל אל מול העסקים לא בוחנת זכאות המקומית הרשות4.

.לצורך בחינת הזכאות ומתן ההטבה

.לרשויותלאחר העברת התשלום של הסוכנות לעסקים קטנים תבוצע בקרה מדגמית 5.

התהליך מול הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים הוא ממוכן –אין טפסים ואין ניירות 6.

.מתחילתו ועד סופו

ולהגיע לשיעורי גביה  , (31.12.2022עד )ניתן לממש את ההליך באופן רטרואקטיבי 7.

.מקסימליים
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!לתשומת לבכם

התכנית לסיוע כלכלי בכפוף לחוק , רשות המסים מפעילה את מנגנון הזכאות לעסקים•

. 2020-ף"התש( הוראת שעה()נגיף הקורונה החדש)

תקופות זמן ממושכות לצורך  , ניתנו לעסק וכן לרשות המיסים, בהוראת השעה כאמור•

.הגשת הבקשה ולצורך אישורה

אישור הזכאות תלוי בהגשת הבקשה על ידי בעל העסק לרשות המסים ובתהליך  •

וכן בהליך הגשת הבקשה על ידי העסק לסוכנות  , האישור של רשות המסים עצמה

.  לעסקים קטנים ובינוניים

יש לקחת בחשבון כי עלול להיווצר פער זמנים רב בין תקופת הזכאות של עסק , לפיכך•

.לבין ההודעה שתינתן לרשות המקומית בדבר זכאותו


