הנחה לעסקים בשל משבר הקורונה
העירייה מביאה לידיעת ציבור בעלי העסקים בעיר דבר אישור הממשלה למתן
הנחה מחיובי הארנונה בשיעור של  95%לעסקים שנפגעו משמעותית ממשבר
הקורונה המתמשך.
בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' ,)4
התש"ף ,2020-אשר פורסמו ביום  ,16.9.2020בחינת הזכאות להנחה
בארנונה בשיעור של  95%תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
במשרד הכלכלה והתעשייה.
אין צורך לפנות לרשות המקומית .העירייה תעניק את ההנחה עם קבלת
האישור מהסוכנות לעסקים כאמור.

פרטים נוספים
העסקים שזכאים להנחה:
 עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם הוא עד  200מיליון שקלים וחלהירידה של יותר מ 60%-במחזור העסקאות שלהם ביחס לאותה תקופה
אשתקד.
 עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם נע בין  200מיליון שקלים ל400-מיליון שקלים וחלה ירידה של יותר מ 80%-במחזור העסקות שלהם ביחס
לאותה תקופה אשתקד.
 עסקים שהחלו את פעילותם לראשונה בתקופה :מיום ד' בטבת התש"ף (1בינואר  )2020עד יום ד' באדר התש"ף ( 29בפברואר  - )2020אם יימצאו
כזכאים למענק סיוע מהממשלה.
השלבים להגשת בקשה להנחה:
 .1הגשת בקשה מקוונת למענק הוצאות לעצמאיים באתר רשות המסים
בקישור הבא:
/https://govextra.gov.il/taxes/rachelku/taxes-corona
 .2לאחר קבלת האישור למענק מרשות המסים ,יש להגיש אותו באופן מקוון
לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה ,להלן הקישור:
https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx

 .3באחריות הסוכנות לעסקים קטנים להעביר לרשות המקומית את רשימות
הזכאים להנחה ואין צורך לפנות לעירייה באופן ישיר לשם קבלת ההנחה.
 .4הרשות תעניק הנחה לזכאים לכך עם קבלת האישור מהסוכנות לעסקים
כאמור ותעדכן את בעלי העסקים על כך בכתב.
מומלץ להתחיל בהקדם את תהליך הגשת הבקשה לרשות המסים
כדי לקבל את האישורים המתאימים.
עסקים שיימצאו כזכאים להנחה כאמור:
 יידרשו להסדיר את תשלום יתרת ה 5%-מחיוב הארנונה וכן את היטלהשמירה.
 עסקים שכבר שילמו את הארנונה בעבור התקופה :יוני -2020אוקטובר 2020כולל ,יקבלו החזר בקיזוז חובות ארנונה המגיעים לעירייה באותה עת ,ככל
שישנם.

* הפירוט המלא והמחייב בהתאם לנוסח התקנות כמפורט בקישור להלן:
https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-8761.pdf
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