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הנחות נוספות בארנונה לעסקים נפגעי קורונה -
איך זה עובד?
מחזור העסקים ירד ב 60%-או יותר? יכול להיות שתוכלו לפחות לחסוך את רוב הארנונה,
רטרואקטיבית
דנה חגי-ארזי | 14:20 | 02.10.20

הוספת תגובה

"זריקה" נוספת לעסקים נפגעי קורונה  -בהמשך לפטור בארנונה שניתן לעסקים בחודשים מרץ-מאי  .2020תקנות חדשות
מאפשרות קבלת הנחה של  95%בארנונה לעסקים.
תקנות חדשות שפורסמו ב 16-בספטמבר [תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' ,)4
התש"ף ,]2020-מעניקות הנחה של  95%בארנונה לעסקים שמחזור עסקיהם נפגע בתקופת הקורונה ,רטרואקטיבית
מחודש יוני  .2020להלן עיקרי ההנחיות לצורך קבלת ההנחה.

מי זכאי להנחה?
תנאי מקדמי לקבלת ההנחה בארנונה (של  )95%הוא כי על מבקש ההנחה להיות זכאי למענק הוצאות קבועות לפי חוק
התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) ,התש"ף ,2020-ובנוסף  -להוכיח ירידה במחזור עסקאותיו.

אחוז הירידה במחזור העסקאות המזכה בהנחה
עסק שמחזור עסקאותיו בשנת  2020ירד ביותר מ 60%-לעומת התקופה המקבילה בשנת  ,2019ומחזור עסקאותיו עד 200
מיליון שקלים .לעסקים שמחזורם העסקי בין  200מיליון ל 400-מיליון שקל ,נדרשת ירידה של  80%לפחות במחזור
העסקאות.
לגבי עסקים שהחלו פעילות לאחר  ,2019נקבעה נוסחה לפיה מחזור העסקאות בתקופת הבסיס יחושב מ 1-לחודש שאחרי
פתיחת העסק ועד ל 29.2.2020-מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב.2-

תקופת הזכאות להנחה
מחזיק בנכס עסקי ,שנמצא זכאי למענק הוצאות קבועות לפי חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת
שעה) ,התש"ף ,2020 -לחודשים מאי-יוני  ,2020יהיה זכאי להנחה עבור שלושת החודשים יוני-אוגוסט  .2020בהמשך,
הזכאות היא לתקופה של חודשיים כל פעם  -קרי ,מי שזכאי למענק לחודשים יולי-אוגוסט  2020יהיה זכאי להנחה
לחודשים ספטמבר-אוקטובר  ;2020הזכאי למענק לחודשים ספטמבר-אוקטובר  ,2020יהיה זכאי להנחה לחודשים
נובמבר-דצמבר .2020

אופן הגשת הבקשה להנחה
יש להגיש את הבקשה על גבי טופס שאמור להימצא באתר האינטרנט של הסוכנות לעסקים קטנים .הגשת הבקשה
מותנית בהסכמת המבקש להעברת מידע לסוכנות מהעירייה ומרשות המיסים .נכון למועד כתיבת שורות אלה ,טרם הוקם
הטופס באתר .טלפונית נמסר לח"מ כי הטופס יהיה מונגש "תוך יומיים" .נקווה כי כך יהיה.

המועד להגשת הבקשה
יש להגיש את הבקשה לא יאוחר מיום .31.12.2022
דנה חגי-ארזי היא עו"ד.
האמור לעיל למידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי .יש לבחון כל מקרה באופן פרטני.
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