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 (2020מאי -מרץ)ארנונה לעסקים בשל משבר הקורונה  בתשלום   הנחהבנוגע לעדכון  
 
 

בהמשך להחלטת משרד הפנים, משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי במסגרת הסיוע 

 הפניםעל ידי משרד   21/4/2020הכלכלי לעסקים על רקע משבר הקורונה, אושרו ביום 

שיאפשרו  2020  - ף"התש (  2מס'  קוןתי) (בארנונה המדינה )הנחה במשק ההסדרים תקנות 

אפריל , מרץ :חודשים 3 לתקופה שללעסקים מתשלום ארנונה   100%בשיעור של מתן הנחה  

 לחצו על קישור הבאלעיון בתקנות    .2020 ומאי

 

 זכאים כהגדרתם בתקנות הנ"להנכסים  בגין הלעסקים   במסגרת התקנות עודכנה ההנחה

ללא צורך בהגשת הבקשה או פניה   את וז  1/5/20203ועד ליום   1/3/2020לתקופה שמיום 

 למועצה.

 

 

   לידיעת בעלי העסקים הזכאים להנחת קורונה:

 

 . 3-4/2020חשבונכם בארנונה זוכה בגין הנחת קורונה עבור חודשים  .1

 

תקבלו אותו  ש  5-6/2020בחשבון תקופתי  עיתופ  5/2020הנחת קורונה עבור חודש  .2

 בימים הקרובים.

 

ארנונה החשבון שילם את שקורונה וה בארנונה בשל משבר האשר זכאי להנח עסק  .3

, יקבל ספח באמצעות הוראת קבעפן מלא או חלקי ובא  2020אפריל -ץמר עבור 

הבא ארנונה החשבון .  ביתרת זכותכאשר הוא    5-6/2020של החודשים תקופתי 
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שוטפות עד למיצוי יתרת הזכות התקוזז מהוראות הקבע   יתרההו יחושב בהתאם

  במלואה. 

 יובחה סכוםעם   ספח יישלח אליכםביוב ומים, יש חיובים נוספים כגון אגרת שבמידה 

 לתשלום באמצעות הוראת קבע.

 
-מרץעבור החודשים תקופתי החשבון הושילם את  'הנחת קורונה'עסק אשר זכאי ל .4

 יקבל ספח תקופתי, באמצעות הוראת קבע לאשאו חלקי באופן מלא    2020אפריל 

-7 עבור תקופתי החשבון תקוזז ב. היתרה  זכותיתרת  ב 5-6/2020 של החודשים

8/2020. 

 
,  2020נונה שנתית מראש בעבור שנת אר ושילם ' קורונההנחת 'עסק אשר זכאי ל .5

תבקש להגיש בקשה יוביתרת זכות   5-6/2020של החודשים יקבל ספח תקופתי 

 כסף. להחזר  

שבו   סניףאישור על ניהול חשבון בנק מהאו   ,קשל הצ'צילום בצירוף   ,את הבקשה 

ברשימת ים המופיעים  מיילאחד האמצעות  בלהעביר למחלקת הגביה ניתן  – ןחשבוה מתנהל

 .הקשר של אנשי מחלקת הגבייה

 

או    3-4/2020בגין תי תקופהחשבון האת ולא שילם  'קורונההנחת 'עסק אשר זכאי ל .6
שנים  בגיןעסקים שיש להם חוב כמו כן, ו  ;2020שנת החשבון עבור מחלק א שילם של

 .םחובמיתרת בגין משבר הקורונה יקוזז  של הנחת הארנונהסכום  ה –קודמות 
כפוף מתן ההנחה   בהקדם. חוב הארנונהעליכם להסדיר את ת ליבכם: לתשומ

במידה   .  2020שנת  הארנונה השוטפת של  או כוללוחוב הארנונה במל  לתשלום
 בוטל ההנחה ולא תהיו זכאים לה.ת - חוב  שיישאר 
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 לחצו על הקישור הבארה ניתן לפנות אל מחלקת הגביה: ההבלשאלות  
 שעות המענה הטלפוני של מחלקת הגביה הן:

 ה-בימים א
08:30-12:30  
13:30-15:30 
 13:30-12:30ים: הפסקת צהרי
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