
ההנחה תינתן רק בגין נכסים המוחזקים על ידי העסק ומשולמת עליהם ארנונה שלא למגורים, תנאי ההטבה להנחה 
בארנונה בגובה של 95%

הכלכלה. במשרד  ובינוניים  קטנים  לעסקים  הסוכנות  של  הממוחשבת  במערכת  להגיש  יש  להנחה  הבקשה  את 
במידה והעסק עומד בתנאי הזכאות, הבקשה תועבר לעירייה אשר תזכה את העסק בפועל.

אילו עסקים זכאים להנחה בארנונה?
בכדי לקבל את ההנחה יש לעמוד בשני תנאים:

1. זכאות ל"מענק הוצאות קבועות" מרשות המיסים.
2. פגיעה בהכנסות לפי הפרמטרים הבאים:

• עסקים שמחזורם עד 200 מיליון ₪  והוכיחו פגיעה של 60% בהכנסות, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019
• עסקים שמחזורם 200 מיליון ₪ עד 400 מיליון ₪ והוכיחו פגיעה של 80% בהכנסות, לעומת התקופה המקבילה בשנת 

2019
תקופות זכאות למענק המזכות בהנחה בארנונה

ההנחה בארנונה תינתן חודשיים קדימה על בסיס זכאות למענק הוצאות קבועות מרשות המסים בחודשיים הקודמים.
ההנחה הראשונה תהיה לתקופה של 3 חודשים, על בסיס חודשים מאי-יוני.

החל מתקופת הזכאות השניה, הזכאות תהיה לתקופה של חודשיים.

איך מקבלים את ההנחה?
• מקבלים אישור על "זכאות למענק הוצאות קבועות" מהמערכת הממוחשבת של רשות המיסים. לכל שאלה בנושא 

המענק וקבלת האישור יש לפנות למוקד רשות המיסים: *4954
• לאחר קבלת המענק, או אישור מרשות המיסים על זכאות למענק יש להגיש את הבקשה להנחה בארנונה לסוכנות 

לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות הטופס הממוחשב.
• המידע בנוגע לעסקים שזכאים להנחה בהתאם לתקנות יועבר לרשויות המקומיות אחת לחודש והרשויות יעניקו 

הנחה באופן אוטומטי לזכאים ויעדכנו את העסקים על כך

דגשים להגשת הבקשה
בהתאם לתקנות, המועד האחרון להגשת בקשות להנחה בארנונה הוא 31.12.2022

לכל  קטנים  לעסקים  לסוכנות  להנחה  ובקשה  המיסים  מרשות  קבועות  הוצאות  למענק  זכאות  אישור  להגיש  יש   •
תקופה בנפרד

בגובה  תלות  (ללא  רשומות  ושותפויות  תאגידים  או  אלש"ח,   300 מעל   (2019) שנתי  מחזור  עם  מורשים  עוסקים   •
המחזור השנתי), נדרשים לצרף את אישור רשות המיסים על זכאות למענק הוצאות קבועות לתקופה הרלוונטית

• על מנת לקבל את ההנחה בארנונה, יש לאשר בטופס העברת מידע מרשות המיסים, ללא הסכמה זו לא ניתן יהיה 
לקבל את ההנחה בארנונה

שאלות ופניות
• מוקד פניות טלפוני: 3569* שלוחה 2

לשרותכם,
אגף תעסוקה

הנחה בארנונה לעסקים
אגף תעסוקה

היקף ההכנסות שלכם נפגע בצורה משמעותית בעקבות משבר הקורונה?בעלי עסקים,
אל תפספסו את ההזדמנות לקבל הנחה בסך 95% בארנונה על העסק.


