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 לכבוד       לכבוד
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 הנחה בארנונה למפעלי התעשייה בעקבות משבר נגיף הקורונההנדון : 

הקורונה, בימים האחרונים אנו עדים למגוון צעדים המבוצעים ע"י ממשלת ישראל   בעקבות מגיפת
ראשי רשויות רבים יזמו מהלך  שמשמעותם עצירת הפעילות הכלכלית בענפים שלמים. לאור זאת

, ובעקבות כך הוציא השבוע משרד הפנים הנחייה מחמם לב של דחיית תשלומי ארנונה לעסקים
 במאי השנה. 1המאפשרת את דחיית תשלומי הארנונה עד ל גורפת לרשויות המקומיות 

שמירה על המשכיות התעשייה וסיוע להתמודדותה עם הקשיים, היא בעלת חשיבות עליונה על מנת 
התעשייה מטבעה להבטיח את המשך הייצור המקומי והבטחת שרשרת האספקה במדינה. 

כעתירת שטח מספקת מקור הכנסה חשוב לרשויות מקומיות רבות, והתכווצותה תהווה מכה 
 ם לאחר שהמשבר הנוכחי יסתיים. להכנסות הרשויות המקומיות ג

לתעשייה בישראל תעריפי ארנונה גבוהים בהשוואה לעולם ולמגזרים אחרים במשק. עלות הארנונה 
מכבידה במיוחד על מפעלים, שכן מדובר בעלות קבועה, שאינה תלויה כלל במחזור ההכנסות או 

הכנסות או תזרים מזומנים הרווחיות של העסק. בימים אלו בהם עסקים רבים נותרים למעשה ללא  
מספק, הפחתת העלויות הקבועות, הגבוהות ממילא, תהיה הקלה מבורכת ותחזיר את עצמה 

 כשהמשק יחזור לשגשג ולצמוח.

בהתאם לכך, ומכיוון שאין זה בסמכותם של ראשי הרשויות המקומיות לאשר הנחות בארנונה 
ליכם בבקשה לאשר באופן חריג מתן אנו פונים אהחורגות מההנחות שנקבעו ע"י משרד הפנים, 

הנחות גורפות בחיובי הארנונה לתעשייה. על מנת שהרשויות המקומיות יוכלו להמשיך ולספק 
שירותים חיוניים לתושבים ולעסקים מתחייב כי במקביל משרד האוצר יפצה את הרשויות 

 המקומיות על האובדן הזמני בהכנסות.

מתבקש שיהווה שותפות אמיתית מצד משרד הפנים ומשרד לאור המצב הקשה במשק, זהו צעד 
האוצר ויהווה הקלה ממשית לתעשייה אשר מצד אחד מגויסת להספקת מוצרים חיוניים ושימור 

 הכלכלה הישראלית , ומצד שני נדרשת להמשיך ולשאת בעלויות קבועות

 

  בברכה,
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