
 

 

 2020מרץ                                  ניציפלימיסוי מומעו"דכן 

 

 קורונהארנונה בימי 

 לקוחות וידידים יקרים,

עסקים קורסים תחת בכל היבט אפשרי, ובין היתר בהיבט הכלכלי. , שלא ידענו כמותם, אנו מצויים בימים טרופים

תגרת ומשתנה באופן תדיר. ישנה ות מאהמציאהנטל, ותשלומי החובה לרשויות הופכים לקשים מנשוא בנסיבות אלו. 

דרישה לבטל את תשלומי החובה בעיתות אלו, ומאידך הרשויות כבולות לחובתן שבדין לגבות וכן לצורך להמשיך 

 לתפקד וליתן שירותים לתושבי הרשות. 

ים משתנאלו  גם, אשר לשעת חירוםותקנות הממשלה צווים התקינה בנסיבות קשות וחריגות אלו, על מנת לסייע, 

משתנה מרשות  ,, בהיבט של תשלומי החובהשל הנהלים החדשים םיישומ. ודינאמיים בהתאם למצב המתפתח

, מתעוררות סוגיות מורכבות וחדשותלרשות, וקיימת תחושה כללית של חוסר בהירות ואחידות במשק. בהתאם, 

 . המחייבות מענה משפטי

בקשר לשינויים ו/או לאפשרויות הקיימות בנושא  ינותלקוחוינו מלבהמשך לשאלות רבות שהופנו או כח האמורנו

נוכח הדינמיות של ימים אלו,  ,, נבקש להעלות על הכתב את הדברים כפי שהם, נכון להיום. כאמורתשלומי החובה

 .והקלותשינויים ייתכן ויהיו התפתחויות, 

הרשויות המקומיות יערכות וגע להיות בנהמקומ מנכ"ל משרד הפנים לרשויות חוזרפורסם  2020למרץ  15ביום 

בחוזר המנכ"ל הוקם צוות משותף למשרד הפנים, משרד האוצר ונציגי השלטון על פי האמור . להשפעות נגיף הקורנה

ושאים וכן הוצאת הנחיות מסודרות לאור משבר הקורונה, ביחס לנ לרשויות לבחון מתן סיועהמקומי וזאת על מנת 

 . לרשויותחובה התשלומי ו התנהלות כספית לל זה, ובכהמרכזיים בהם עוסק המטה

הצרכים היחודיים של  נבחנות הקלות שונות לרשויות המקומיות בנוגע להתנהלות הכספית. נבחניםהובהר כי 

גורים בית פיבחינת ביטול הצורך בתשלומי רי, מגוון אפשרויות להקלות תזרימיות לרשויות מוחלשות, הרשויות

מלש"ח  150להעברת האפשרות מול משרד האוצר וכן נבחנת  ,ארנונה ואגרות לבעלי עסקיםכתוצאה מדחיית תשלומי 

 .2020החסרים במסגרת מענקי איזון לשנת 

יש לאפשר לכלל הרשויות המקומיות לדחות את תשלום הארנונה לבעלי כי  אף נקבעבמסגרת חוזר המנכ"ל 

  .2020במאי  1-העסקים עד ליום ה

מאז חקיקת ההקפאה ויות המקומיות לגבות מס בהתאם לדין. ה על רקע החובה של הרשיודגש, כי הבהרה זו בא

 הקלות ו/או הנחות שלא לפי הדין. ןהרשויות אינן מוסמכות לקבוע על דעת עצמ, (80 –)שלהי שנותה  השוררת בארץ

, בשלב אפשר להוממס חובה לגבות פשר לרשות לסטות מהמשרד הפנים בעצם מאבחוזר מנכ"ל זה, למעשה, ברי, כי 

 .2020מאי ב 1 –יום ה את הארנונה לבעלי עסקים עד לדחות לזה, 
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ובוודאי אין בכך בתשלום הארנונה חובה של הרשויות ליתן דחייה על חשוב להבהיר, כי אין ללמוד מכך יחד עם זאת, 

אפריל? -מרץתשלומי את ק אילו תשלומים ניתן לדחות? האם ראין קביעה לגבי ל זה התחולה. בכללגבי משום אמירה 

הדחייה ? האם נהוגם אם מועד היווצרם הוא בתקופה קודמת למשבר הקורחובות קיימים או שבכלל ניתן לדחות 

 ? וכיו"ב.היקף הכנסותרק על עסקים? מכל סוג שהוא? בכל סדר גודל ו/או חלה 

 

שויות אשר הוציאו הנחייה לדחיית ר נןההנחייה. ישמשלה לעניין יישום  פנימייםהלים קבעה נ רשותכל בהתאם, 

. חלק כלל חובות הנישומיםביחס לגבייה הקלות הנחייה לגבי  ישנן רשויות אחרות שנתנואפריל בלבד,  –תשלומי מרץ 

היקף מחזור הכנסות ו/או ו/או לרשויות הגבילו את דחיית התשלומים לעסקים מסוג מסויים ו/או גודל מסויים מה

  ., וכיו"בשנתי וב ארנונהילהיקף מחזור ח

 

ברשות  בהנחיות הפנימיותלהתעדכן נישום נדרש כל  ,בהתאםביישום ההנחיות הוא רב. עיננו הרואות כי השוני 

יש ש להגוככל הנדרמות באתר האינרנט של הרשות[,  הנחיות אלו בד"כ מפורס] הרלבנטית בו מצוי הנכס שבאחזקתו

 .השגות ו/או בקשה להקלות ודחיית תשלומים

 

ישנה דרישה לבטל כליל את תשלומי הארנונה בגין חודשים מרץ אפריל לעסקים, אולם טרם  ,ור בראשית דברינוכאמ

ידה, ביו היתר, גם  נראה כי עיני כולנו נשואות לממשלה ולסל הסיוע שיוצע על .מחייבת בעניין זהכל החלטה ניתנה 

 זה.בהקשר 

 

 הקרובים ונעדכנכם.ההנחיות בימים ות יואנו נמשיך לעקוב אחר התפתחו

 

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו

 בברכה,

 מחלקת מיסוי מוניציפלי
 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 

 fbclawyers.comsavital@ 03-6944203 ית אסף אביטלגשעו"ד 
 akraiz@fbclawyers.com 03-6944203 אנה קרייז עו"ד
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