
הנחה בארנונה לעסקים

טטרוחנה 
ראש צוות מענה לרשויות פרויקט הנחת ארנונה

מעוף



, מהתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונהכחלק 

ניכרשנפגעו באופן לעסקים בארנונה 95%בהנחה של יינתן סיוע 

.2021יוני עד 2020מיוני 

מהות ההטבה



מקור חוקי



:תנאים מצטברים2



-₪ אלף 300עוסק פטור או עוסק מורשה עם מחזור של עד 

"מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן"

–או תאגיד ₪ אלף 300עוסק מורשה עם מחזור של מעל 
"מענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות"

:1' תנאי מס



:2' תנאי מס





במחזור25%פטור מלא מארנונה החל מירידה של 



פעימות לקבלת הנחה6



.הנחה בארנונה על נכס שהם לא משלמים עליומשכירים לא יוכלו לקבל *



הגשת בקשה לרשות המיסים  
למענק הוצאות קבועות  

קבלת אישור מרשות המיסים  
רלוונטי רק עבור עוסק מורשה עם מחזור של מעל  •

או תאגיד₪ אלף 300

מילוי טופס מקוון באתר הסוכנות  
לעסקים קטנים ובינוניים

בקשות של עסקים זכאים יועברו  
לרשויות המקומיות אחת לחודש

יעניקו את הרשויות המקומיות
ההנחה ויעדכנו את בעל העסק

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים  
תשפה את הרשויות כנגד ההנחה



אישור רשות המיסים

תקופת  

זכאות

מחזור  

שנתי

שיעור ירידה  

במחזור

מספר /שם

עוסק



תהליך העבודה

בקשת אישור זכאות לפטור מרשות המיסים
עסק\לקוח: גורם מבצע

SLA : 31.12.2022עד

וקובץ שכל השאר  300מורשים עד /קובץ פטורים-בדיקה מול רשות המס
(של תיק לקוחביישותכמסמך יתוייק)מרשות המסמסמףשצריכים לצרף 

EYמשרד הכלכלה ו: גורם מבצע
SLA :10לחודש

עיבוד הנתונים והעברת קובץ של העסקים הזכאים למעוף
(באחריות הסוכנות לוודא עמידה בזמנים)רשות המס: גורם מבצע

SLA : קלנדרישבוע



תהליך העבודה

העברת עסקים זכאים לשיפוי לרשויות

SLA : לחודש20עד

אישור זיכוי והצהרה גזבר
רשות מקומית: גורם מטפל
SLA :30לחודש

בקרה מדגמית של הודעות זיכוי

מעוף  : גורם מבצע
SLA : ימי עסקים מיום ההגשה14עד



תהליך העבודה

תקין

לא  

תקין

,  בירור, בחינה מחודשת של הדרישה
או  /מייל ו)טיפול והשלמות מול הרשות 

(טלפוני

מעוף: גורם מטפל

SLA : ימי עסקים7עד

בחינה מחודשת של  
טיפול  , בירור, הדרישה

והשלמות מול הרשות  
(או טלפוני/מייל ו)

מעוף: גורם מטפל

SLA : ימי עסקים7עד

העברת הנתונים לחשבות משרד הכלכלה
מעוף  : גורם מבצע

SLA : ימי עסקים מקבלת הדוח  7עד
מהרשויות והצהרת גזבר

העברת תשלום לרשויות
חשב משרד הכלכלה : גורם מבצע

SLA : ימי עסקים מקבלת הדוח7עד



צוות מענה מול רשויות

:פעילות הגדרת 
הקשר השוטף ובקרה על ביצוע מול הרשויות המקומיות בתהליך החזרת תשלומי  ניהול 

ובכפוף לכך לשפות אותן  .י  הרשויות המקומיות "הארנונה לרשימות עסקים הזכאים לכך ע
.מהפגיעה בהכנסותיהן

:צוות מענה מול רשויות
מחוזות  4-נציגי רשויות מקומיות בחלוקה ל257רכזים האחראים על 4הצוות ימנה 

י  "פרטי אנשי הקשר מטעם הרשויות ימולאו ע. צפון מרכז ירושלים ודרום: גיאוגרפיים
.רשות מקומית במערכת הסמבהיישותגזברי כל רשות ויופיעו גם תחת 

בקרת ביצוע לאחר  : רשויות בתחומו בהיבטים הבאים64-כל רכז יהיה אחראי על כ
מעקב חריגים והשלמות לדרישות התשלום  , העברת קובץ רשימת העסקים לרשויות

הדרכת הרשויות שבתחום הרכז ועדכונם בנהלי עבודה ומענה  , תמיכה טכנית במערכת,
.לשאלות מקצועיות



צוות מענה לרשויות

:ניהול מידע

.  לנציגי הרשות המקומית ולרכזי הצוותבוידאוצ המוקד תבנה הכשרה ראשונית "ר•

תעדכן את ההכשרות ותדאג להדריך ולהטמיע עדכונים שוטפים במייל עם  , בהמשך

.  התקדמות התוכנית

.  יייעודהקשר השוטף בין צוות המוקד לנציגי הרשות יתקיים במייל •

גם באמצעות  יבוצע העדכון , שיתקבלו עדכונים שמשנים את נהלי העבודה מיסודםככל •

.נציגי רשות בהתאם לחלוקת המחוזות הגיאוגרפיים64עד הכשרת וידאו תכלול . וידאו



צוות מענה לרשויות

צ המוקד לשלוח קובץ שאלות ותשובות אחת לחודש בהתאם לפניות  "באחריות ר•

במקרה של פניות בנושאי נהלים או תהליך על המוקד לתת  . שהתקבלו מנציגי הרשות

.שעות מקבלת הפניה24מענה עד 

ימי עסקים בהתאם  5במקרה של פניה הדורשת בדיקה מעמיקה המוקד יענה תוך •

.למורכבותה



צוות מענה לרשויות

:קלנדרילוחות זמנים כלליים בפרויקט במהלך חודש 

קבצי רשימות לקוחות בחלוקה למחזור מכירות לאישור רשות  2שליחת לכל חודש 10
.המיסים 

שליחת רשימת עסקים זכאיים להחזר לרשויות המקומיות לביצוע החזר  לכל חודש  20
ארנונה

בהתאם לקובץ שנשלח לה  -הרשות המקומית שולחת קובץ ביצוע החזרלכל לחודש 30
באותו חודש

י חשב משרד הכלכלה  "מזוכה עהרשות לחודש עוקב לאחר קבלת קובץ מאת הרשות 21
(י הרשות"לתקינות הקובץ שהוגש עבהתאם )שברשותה בהתאם לסכום שהחזירה לעסקים 

.ח"אש300עסקים עם מחזור מכירות מעל 1000בקרת לכל חודש 17-19



תהליך עבודה מול צוות מענה לרשויות

:1שלב 
שליחת רשימת עסקים זכאיים להחזר לרשויות המקומיות לביצוע  לכל חודש  20

:ארנונההחזר 



תהליך עבודה מול צוות מענה לרשויות

:2שלב 
בהתאם  -קובץ ביצוע החזרממלאת ושולחת המקומית הרשות חודש לכל 30עד 

לקובץ שנשלח לה באותו חודש



תהליך עבודה מול צוות מענה לרשויות

:3שלב 
לינק וקוד הזדהות שבו ניתן יהיה  SMSאיש הקשר מטעם הרשות יקבל במייל ו ב

:להזין את הקובץ מטעמה

:כדי להזין את הקובץ במערכת ישלח מייל עם פרטי הזדהות

(ישלח מתיבת צוות מעוף: )המייל עם קוד הזיהוינוסח 

קוד הזדהות לצורך הגשת קבצים לרשות מקומית:  נושא

,שלום רב

:להלן קוד ההזדהות לצורך מילוי טופס שליחת קבצים לרשות מקומית

[קוד]

,בברכה

צוות מעוף

[סמל הסוכנות]



תהליך עבודה מול צוות מענה לרשויות

:4שלב 
:נציג הרשות יקבל מייל אישור קליטת דיווח

".צוות מעוף"הפלטים ישלחו מהתיבה הכללית של 

<<שם איש קשר>>: לכבוד 

<<שם הרשות המקומית>>-קבלת דיווח לשיפוי ארנונה : נושא

עבור תקופת ארנונה  << החודש בו נשלח הדיווח>>הדיווח לחודש : תוכן המייל

.התקבל והועבר לטיפול<< התקופה המדווחת>>

,בברכה

צוות מעוף

סמל סוכנות



תהליך עבודה מול צוות מענה לרשויות

:5שלב 
:בקרה וחריגות דיווח

לאחר קבלת הקובץ מהרשות תבוצע השוואה בין הקובץ שנשלח לרשות לבין  

.הקובץ שהתקבל

45עד לרשות ניתן . ויעברו לבדיקה מול הרשותישולמו לא , כל החריגות בקובץ

.להשלמת החריגים יום 

.השלמהקובץ -חריגים יש לבחור בדיווח של הקובץבעת הזנת קובץ 

.זהה לשלב דיווח חדש,תהליך העלאת הקובץ שאר,מכןלאחר 



(1)טופס מקוון 



(2)טופס מקוון 



(3)טופס מקוון 



(א4)טופס מקוון 

עוסק מורשה עם מחזור של 

תאגידאו ₪ אלף 300מעל 



(ב4)טופס מקוון 

עוסק פטור או עוסק מורשה  

₪  אלף 300עם מחזור של עד 



www.sba.org.il


