לכבוד  :הגזברים ברשויות המקומיות

ו' ניסן תש"פ
 31מרץ 2020

שלום רב,

הנדון  :הנחה מארנונה לעסקים בעקבות משבר הקורונה
א .לאור המשבר התקציבי והתזרימי אליו נקלע המגזר העסקי החליטה הממשלה
לקדם מתווה סיוע לעסקים ,המתבסס על הנחה מארנונה ,המשקף פטור לשלושה
חודשים .ההנחה תינתן באופן גורף לכלל העסקים שבתחומה המשתייכים לסיווגים
הראשיים הבאים ,וזאת על פי צו המיסים לשנת :2020
 .1משרדים שירותים ומסחר
 .2תעשיה
 .3בתי מלון
 .4מלאכה
 .5קרקע תפוסה
 .6קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח
 .7קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים
 .8חניונים
ב .לצורך בחינת השיפוי הממשלתי שיינתן לרשויות ,הנכם מתבקשים להעביר לידנו
בדחיפות ,תחשיב ,אשר מפרט את החיובים נטו (בניכוי הנחות ופטורים) של
הרשות בכל אחד מהסיווגים המנויים בסעיף א' לעיל ,כפי שהוצאו על ידי הרשות
בשנת  2020ובהתאם לשיטת הדיווח בנספח א' לדוח המפורט.
מתוך סיווגים אלו ,יש לרשום את החיובים בגין הנכסים הבאים בנפרד ,משום
שעל פי כוונת משרדי הפנים והאוצר בשלב זה שלא לזכותם בהנחה:
 מרכולים ובתי מרקחת  -לא יהיו זכאים להנחה ולכן יש לרשום את החיוב בגינם
בנפרד.
 משרדי הממשלה ,צה"ל ומשרד הביטחון  -לא יהיו זכאים להנחה ולכן יש
לרשום את החיוב בגינם בנפרד.
ג .ביחס לנכסים המוחזקים על ידי זרועות המדינה ושאינם משרדי ממשלה (תאגידים
סטטוטוריים כגון המוסד לביטוח לאומי ,בנק ישראל ,רשות ניירות ערך ועוד ,וכן
ביחס לחברות ממשלתיות כדוגמת  :חברת חשמל ,מקורות וכדומה) ,ישנה כרגע אי
בהירות ,ועל כן ,נבקשכם להוסיף פירוט בגינם בנפרד.
ד .עוד נבקש ,כי תציינו ביחס לנכסי המדינה שאינם זכאים להנחה ,לאילו סיווגים
ראשיים (בדומה לשיטת הדיווח בנספח א' לדוח המפורט) הם משויכים ובאילו

סכומים( .כך לדוגמא ,ידוע לנו כי חלק מהרשויות המקומיות מסווגות משרדי
ממשלה בסיווג "משרדים ,שירותים ומסחר" ובחלק אחר בסיווג "נכסים אחרים").
ה .את הנתונים יש להעביר לגב' ענת לובזנס ,לא יאוחר מיום חמישי זה 2 ,באפריל
 ,2020בשעה  ,16:00בדוא"ל .anatl@masham.org.il :
ו .את הנתונים הנכם מתבקשים להעביר בקובץ האקסל המצורף בלבד.
בברכה,
תומר ביטון
גזבר עירית באר שבע
ויו"ר איגוד הגזברים

איתי חוטר
סמנכ"ל כלכלה
מרכז השלטון המקומי

העתקים:
מר חיים ביבס – ראש עירית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי
מר שי חג'ג' – ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות
מר שלמה דולברג – מנהל כללי ,מרכז השלטון המקומי
מר רם סידיס –משנה למנהל הכללי ,מרכז השלטון המקומי
מר ענת לובזנס – סגנית מנהל היחידה הכלכלית ,מרכז השלטון המקומי

