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ג' בתשרי תשפ"א
בעלי עסקים במועצה האזורית דרום השרון,

הנדון :הנחות בארנונה לבעלי עסקים התש"ף 2020
כידוע לכם ,בעקבות המשך התפשטות נגיף הקורונה ועל מנת להקל על בעלי העסקים
המחזיקים בנכסים שאינם למגורים ,החליטה הממשלה ומשרד הפנים על מתווה נוסף
לסיוע בתשלומי ארנונה לעסקים שמחזור פעילותם נפגע משמעותית.
ההנחה תינתן במסגרת תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) (תיקון מס' )4
התש"ף  .2020-התקנות מצורפות למכתב זה ומסומנות כנספח א'.

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים קובעת מי העסקים הזכאים למענק סיוע מהמדינה
ועומדים בתנאים הבאים:

א .מחזור עסקאותיו בשנת  2019אינו עולה על  200מיליון  ₪ומחזור עסקאותיו בתקופת
הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בסכום העולה על  60%ממחזור
העסקאות בתקופת הבסיס.
ב .מחזור עסקאותיו בשנת  2019עולה על  200מיליון  ₪ואינו עולה על  400מיליון ₪
ומחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בסכום
העולה על  80%ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס.
בהתאם לאישור הסוכנות לעסקים כאמור לעיל המועצה תעניק הנחה בשיעור של 95%
התנאים לקבלת ההנחה מארנונה כמפורט להלן:
 .1על המחזיק בנכס (שאינו מגורים) המבקש לקבל הנחה זו בארנונה ,להגיש באופן
עצמאי בקשה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות טופס מקוון המצוי באתר
האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשיה
 .2בבקשת המחזיק לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים יש לפרט ,בין היתר ,את פרטי
הנכס שבגינו מבוקשת ההנחה מארנונה וכן את פרטי הרשות המקומית שבתחומה
נמצא הנכס.

 .3מבקש ההנחה יפרט בבקשה שהוא מגיש לסוכנות ,כי הוא מאשר את העברת
המידע בגין בקשתו לזכאות להנחה מארנונה ,מרשות המיסים ומהסוכנות לעסקים
קטנים ובינוניים למועצה האזורית דרום השרון שבתחומה נמצא הנכס עליו הוא מבקש
את ההנחה.
 .4תקופת הזכאות למענק סיוע הינה דו חודשית ( למעט "התקופה הראשונה" ראו
טבלת הסבר על תקופות הזכאות ) על כן לצורך קבלת הנחה בארנונה יש לקבל
אישור זכאות חדש מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בגין כל תקופה עוקבת עליה
מבוקשת הנחה מארנונה.
 .5טבלת המסבירה את התקופות כאמור לעיל.

•

מנגנון התקופות שפורט בטבלה מעלה יכול להשתנות בהתאם להחלטות
הממשלה

 .6לא ניתן להגיש בקשה להנחה מארנונה מתוקף תיקון זה לאחר תאריך .31.12.2022
 .7פירוט מדויק של המנגנון בין הרשות לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מפורט במסמך
שהוציא אגף התקציבים במשרד האוצר המצורף למכתב זה ומסומן כנספח ב'.

לפרטים ומידע נוסף אנו עומדים לרשותכם:
ציפי וקנין ,סגנית גזבר המועצה vaknin@dsharon.org.il ,03-9000550
ציפי אבגי ,מנהלת מחלקת הגבייהzipievgi@dsharon.org.il ,03-9000502 :

צוות מחלקת הגביה במועצה03-9000504/5/6/7/8/9 :
מוקד המועצה ,03-9000629 :או  ,03-9000677או ,053-2942154
moked@dsharon/org.il

בברכה,
אגף הגזברות ומחלקת הגבייה
המועצה האזורית דרום השרון

