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 בשל משבר הקורונה 2020הנחות בארנונה בשנת  

 לקוחות וידידים יקרים,

תיקון הותקן הלילה והפגיעה הכלכלית הקשה שנגרמה עקב המגבלות השונות שהוטלו במשק,  נוכח משבר הקורונה

. במסגרת התיקון הוסף,  ("יקון"הת להלן: ) 2020 –מארנונה(, התש"ף לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה  2מס' 

פרק ט'  (,"תקנות ההנחה", להלן: 1993 –בין היתר, לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג 

 להלן.ף התקנות מצורנוסח    .בשל משבר הקורונה   2020הנחות בשנת שעניינו 

משרדים, שירותים לפקודת העיריות ובכלל זה  269נכסים כמשמעותם בסעיף לההנחה מארנונה תנתן התיקון, לפי 

בנקים, נכסי מגורים, אדמה חקלאית ומבנה חקלאי,  ולמעט, ומסחר, תעשייה, בתי מלון, בתי מלאכה, חניונים ועוד

שעיקר עיסוקן הינו מכירת  חנויות , בתי מרקחת, חנויות אופטיקהמערכות סולאריות, מקום למכירת מזון, חברות ביטוח, 

אשר ניתן להפעילם בהתאם לתקנות שעת חירום, מחשבים, מוצרי תקשורת ומעבדות לתיקון כן גיינה ומוצרי הי

כמו כן לא תחול ההנחה על נכס שהמחזיק בו הוא המדינה, גוף מתוקצב או תאגיד בריאות, כהגדרתם  כמפורט שם.

)ז( לפק' הפיטורין,  5ור לפי סעיף נכסים שהמחזיק בהם קיבל פטשם, חברה ממשלתית ותאגיד מים וביוב. כך גם לגבי 

יהיה זכאי   –שפועלים כמלכ"ר. נכס המוגדר כ"נכס אחר"  הבתי חולים, מרפאות וכד' ומוסדות להשכלה גבוהקרי 

. מפורט שם כקריטריונים , בהתאם לחוות דעת היועמ"ש של הרשות על פי להנחה לפי שיקול דעת גזבר הרשות 

לפק'  330נהרסו או ניזוקו )סעיף שנקבע כי י ההנחה לא תנתן אף לנכסים ( נקבע כ7) –( ו 6) 31בתקנות משנה 

 .ההנחה(לתקנות  13 –ו  12העיריות( או לנכסים שניתנה להם הנחת "נכס ריק" )תקנות 

   –זכאות להנחה  

קרי  , על פי החלטת מועצת העיר שיקבעו יקון נקבעה הזכאות להנחה, על פי אחת משתי אפשרויות, לת  32תקנה ב

 כדלקמן:, לפי שיקול דעת הרשות

יהיה זכאי  , 2029.2.20למעט מחזיק שחדל להחזיק עד יום , כי מחזיק בנכסבמסגרתה נקבע  (א)32תקנה  .1

חודשים, החל   3מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בגין תקופה של  100%הנחה בשיעור של ל

 . 31.5.2020ועד  1.3.2020מיום 

אף האמור בתקנת משנה א', רשאית המועצה להחליט, לגבי כלל הנכסים הזכאים  על נקבע כי  (ב)32תקנה ב .2



 

 

2 

מסכום הארנונה  25%הנחה בשיעור של להנחה, כי במקום הנחה כאמור בתקנת משנה א', תינתן למחזיק 

 . 2020שהוטלה על הנכס בשנת 

 ולפרסמה.מיום פרסום תקנות אלו ימים  10דרש לקבל החלטה באיזה מסלול הנחה היא בוחרת בתוך מועצת הרשות ת 

לא תנתן הנחה לפי תקנות אלו, לתקנות ההנחה, לפיה  20קנה ת התווספה הבהרה ללתיקון  1נוסיף ונציין כי בתקנה 

בתשלום אחד מראש, בהוראת  אלא אם כן שולמה יתרת הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס באותה שנת כספים, 

 .דעתה של הרשות המקומית  קבע או לפי הסדר תשלומים אחר להנחת 

מסויימות מתקנות ההנחה, ובכלל זה התקנה  הוראות הובהר כי על ההנחה לפי התיקון לא יחולו )א( 34בתקנה 

. כן לא על פי תקנות ההנחה  הנחה זו יכולה להנתן במקביל להנחה אחרתכי  -, משמע הקובעת מניעת כפל הנחות 

 .בנסיבות( ות רלבנטי ן)אשר אינ  וטופס פרטים נוספים ות בדבר הנחפרסום ההחלטה יחולו ההוראות לגבי 

, לא  להחלטה בהלהגשת בקשה להנחה ולתקנות ההנחה שעניינה בקביעת מועדים  21נקבע כי תקנה )ב( 34בתקנה 

מועד להגשת הבקשה  המועצה לא נדרשת לקבועקרי, . תחול על הנחות לפי פרק זה )למעט לעניין "נכס אחר"(

יוזנו במחשבי ו ללא צורך בהגשת בקשה לקבלתן ינתנו ההנחות ייתכן שנוכח האמור, . לטה בה להנחה ואף לא להח

עקוב אחר עניין זה ולבחון את ההנחיות הפנימיות של כל  אנו מציעים לאולם,  העירייה באופן אוטומטי לכל נכס זכאי.

 רשות בנושא.

קבלת החלטה בדבר מיתווה ההנחה )קבלת לשם התקנות יכנסו לתוקף מיד עם פרסומן ברשומות ויועברו לרשויות 

 החלטת מועצה בדבר אחת מאפשרויות ההנחה שלעיל(, וביצועה בפועל.

 .בהתאם, יש לעקוב ולבחון איזה מתווה הנחה נבחר ברשות המקומית הרלבנטית לכל מחזיק, ולוודא קבלת ההנחה 

 

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

 
 בברכה, 

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'
 

 savital@fbclawyers.com 03-6944203 ית אסף אביטל גשעו"ד 
 akraiz@fbclawyers.com 03-6944203 אנה קרייז  עו"ד

............................................................................................................................... 
רשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:  להי כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
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