אוקטובר 2020
לקהל לקוחותינו,

הנדון :הנחה בארנונה לעסקים
כחלק מתוכנית הסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה תוענק הנחה בהיקף של כ 95% -בארנונה
לעסקים עד יוני .2021
משרד הכלכלה והתעשייה -הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פרסמו את התנאים לקבלת ההנחה
בארנונה ונפתחה המערכת להגשת הבקשות להנחה בארנונה.
ההנחה תינתן רק בגין נכסים המוחזקים ע"י העסק ומשולמת עליהם ארנונה שלא למגורים.
העסקים הזכאים להנחה:
בכדי לקבל את ההנחה יש לעמוד בשני תנאים ,זכאות ל"מענק הוצאות קבועות" מרשות המיסים ופגיעה
בהכנסות לפי הפרמטרים הבאים-
 עסקים שמחזורם עד  200מיליון  ₪והוכיחו פגיעה של  60%בהכנסות ,לעומת התקופה המקבילה
בשנת .2019
 עסקים שמחזורם  200מיליון עד  400מיליון  ₪והוכיחו פגיעה של  80%בהכנסות ,לעומת
התקופה המקבילה בשנת .2019
 בתקופת ההגשה נובמבר -דצמבר  2020גם עסקים שמחזורם ירד בכ 25% -יהיו זכאים -הנושא
עדיין בהסדרת חקיקה.
אופן חישוב ההנחה:
ההנחה בארנונה תינתן חודשיים קדימה על בסיס זכאות למענק הוצאות קבועות מרשות המיסים
בחודשיים הקודמים-
הנחה בארנונה לחודשים

שיעור ירידה במחזור בחודשים

יוני -אוגוסט 2020

מאי -יוני 2020

ספטמבר -אוקטובר  2020יולי -אוגוסט 2020
נובמבר -דצמבר 2020

ספטמבר -אוקטובר 2020

ינואר -פברואר 2021

נובמבר -דצמבר 2020

מרץ -אפריל 2021

ינואר -פברואר 2021

מאי -יוני 2021

מרץ -אפריל 2021

שימו לב -יש להגיש אישור זכאות למענק הוצאות קבועות מרשות המיסים ובקשה להנחה לסוכנות
לעסקים קטנים לכל תקופה בנפרד.
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דרך קבלת ההנחה:
תהליך קבלת ההנחה כולל שני שלבים,
שלב הראשון -נדרש לקבל דרך אתר רשות המיסים אישור זכאות למענק הוצאות קבועות ,האישור הוא
בנוסח קבוע ורק נוסח זה יתקבל (הנוסח כולל את הנתונים הבאים -מס' עוסק ,מחזור עסקאות לשנת
 ,2019תקופת המענק ,שיעור הירידה במחזור העסק לתקופת המענק).
עסקים עם מחזור הכנסות ב 2019 -של עד  300אלפי  ₪יש להגיש בקשה למענק הוצאות עסק קטן.
תאגידים (ללא תלות במחזור) ועוסקים עם מחזור הכנסות ב 2019 -של מעל  300אלפי  ₪יש להגיש
בקשה למענק הוצאות קבועות.
לכל שאלה בנושא המענק וקבלת האישור יש לפנות למוקד רשות המיסים *4954
שלב שני -הגשת הבקשה להנחה בארנונה באמצעות טופס מקוון ,אליה יש לצרף את האישור מרשות
המיסים למענק הוצאות.
כל הבקשות של העסקים שזכאים להנחה בהתאם לתקנות יועברו לרשויות המקומיות אחת לחודש,
הרשויות המקומיות יעניקו את ההנחה באופן אוטומטי ויעדכנו את בעל העסק.
בהתאם לתקנות ,המועד האחרון להגשת בקשות להנחה בארנונה הוא  31בדצמבר .2022
דגשים:
 בטופס המקוון יש לבחור את כל הרשויות המקומיות בהן העסק מחזיק בנכסים ומשלם עליהם
ארנונה שלא למגורים (ההגשה לכלל הרשויות היא בטופס אחד).
 על מנת לקבל את ההנחה בארנונה ,יש לאשר בטופס העברת מידע מרשות המיסים -ללא
הסכמה זו לא יהיה ניתן לקבל את ההנחה בארנונה.
 עוסקים מורשים עם מחזור שנתי ( )2019מעל  300אלפי  ₪או תאגידים ושותפויות רשומות
(ללא תלות בגובה המחזור השנתי) ,נדרשים לצרף את אישור רשות המיסים על זכאות למענק
הוצאות קבועות לתקופה הרלוונטית.

להגשת טופס בקשה להנחה בארנונה באתר משרד הכלכלה והתעשייה הסוכנות לעסקים קטנים-
לחצו כאן
חוזר זה הנו למידע בלבד .אין לעשות שימוש בתוכן חוזר זה מבלי לקבל יעוץ ספציפי.
בברכה,
הרשקו פרקש ושות'
רואי חשבון

חוזר 37.20
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