
 
 

 

 

 

 

 כ"ח כסלו, תשפ"א 

 2020דצמבר,  14

 לכבוד  

  גפני  משה הרב הכנסת, ברח
 הכספים ועדת יו"ר

 

 נכבדי, 

לתקנות ההנחות בארנונה על ההנחות    16סעיף דחופה לביטול החלת בקשה הנדון : 
 עקב משבר הקורונה 2020שנתנו בשנת 

אני פונה אליך בדחיפות, רגע לפני שהשנה מסתיימת ומאות אלפי עסקים עלולים  

הארנונה   הנחות  כלל  לביטול  המקומיות  הרשויות  מצד  איום  בפני  עצמם  למצוא 

 שנתנו להם השנה, להלן ההסבר:

 

תשנ"גל  16בסעיף   .א מארנונה(,  )הנחה  המדינה  במשק  הסדרים    1993-תקנות 

זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס   "נאמר:

יום   לו    31בשנת הכספים, עד  בדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה 

 . "בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה 

ת  , מותני2020מחודש יוני   בארנונה בשל משבר הקורונהות הזכאות להנח  .ב

לדוגמה:    -רשות המיסים לזכאות למענק הוצאות קבועות  "י בהנפקת אישור ע

מותנית   20 דצמבר-נובמברבארנונה עבור החודשים :  95%הזכאות להנחה  של  

 . 20 אוקטובר-ספטמבר באישור של רשות המיסים עבור  

משך הזמן שלוקח לרשות המיסים לשלוח את האישורים לעסקים על הזכאות   .ג

)הנדרשים קבועות  הוצאות  בארנונה(,    למענק  להנחה  הבקשות  הגשת  לצורך 

ימים מיום הגשת הבקשה למענק וכן משך הזמן שלוקח    100שיכול להגיע גם עד  

הזכאים   העסקים  רשימת  את  להעביר  ובינוניים  קטנים  לעסקים  לסוכנות 

לרשויות המקומיות )לוקח יותר מחודש מיום הגשת הבקשה(, מביאים למצב בו  

סוף   להיפר  2020עד  תוכל  בספרי  לא  הרשומה  הארנונה  חוב  יתרת  במלואה  ע 

המקומיות,   שעהרשויות  הקיימות  ל  מה  התקנות  כל    -פי  את  בסיכון  יעמיד 

שנת   במהלך  לעסקים  שניתנו  מעט2020ההנחות  לא  שישנן  העובדה  רקע  על   ,  

זכאותם   )למרות  הארנונה  של  מלא  לתשלום  העסקים  על  שלוחצות  רשויות 

ולא   ניתנו.  –להנחות(  שכבר  להנחות  זכאותם  להיום    תבוטל  שנכון  לציין  )יש 

עדיין לא נפתחה באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים האפשרות להגשת  

 דצמבר(.-בקשה להנחה בארנונה עבור החודשים : נובמבר 

 



 
 

 

 

 

 

התקנות    שעל פיגם עסקים    -בגלל שהשנה היא שנה חריגה בכל קנה מידה כמו כן,   .ד

יוני   מחודש  בארנונה  להנחה  זכאים  חוב    2020לא  מלא  את  לפרוע  יוכלו  ולא 

יבוטל להם הפטור שניתן כמעט לכל העסקים לתקופה   –  2020הארנונה עד סוף 

 .  2020מאי  -מרס

  16ה ולקבוע כי סעיף  ההנחה בארנונ  תקנות  על כן, אודה להתערבותך לתיקון .ה

בעקבות משבר הקורונה או   2020לא יחול על ההנחות בארנונה שניתנו בשנת  

כי יש להסדיר את יתרת החוב    כך שיקבע לתקנות    16סעיף    לתקן את   לחלופין  

 .(2021עד סוף השנה העוקבת )דהיינו סוף 

 

 

 

 ,  דובי אמיתי

 

    ר נשיאות המגזר העסקי"יו

 

 

 

 

 

 

 

  

 עתקים : ה
 

 . ש ועדת הכספים"ש הכנסת ויועמ" אפיק, מ"מ יועמעו"ד שגית 
 .נשיאות המגזר העסקי

  

 

 

 


