
 1993-לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, תשנ"ג 33הנחה לפי תקנה 

לצו הארנונה, שכותרתו "נכסים אחרים", כמפורט להלן, זכאי להנחה  12מחזיק בנכס המסווג בסיווגים לפי פרק 

 מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בעד התקופה שמיום ה' באדר התש"ף 100%להנחה בשיעור של 

 לאמור להלן: בכפוף(. 2020במאי  31( עד יום ח' בסיון התש"ף )2020במרס  1)

 הוא החזיק בנכס בתקופה הרלוונטית; .1

)א( לתקנות שעת חירום 5הפעילות שבשלה הנכס מסווג כנכס אחר, מנויה בשימושים המפורטים בתקנה  .2

דעתו של היועץ המשפטי של וניתנה על כך חוות  2020-הגבלת פעילות(, התש"ף –)נגיף הקורונה החדש 

 הרשות המקומית;

 בהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי, מדובר בנכסים המסווגים בסיווגים הבאים: .3

 

 ימים; 21בהתאם לתקנה האמורה, וזאת לתקופה העולה על  הנכס אתלא היה ניתן להפעיל  .4

ימים קלנדריים ממועד  30 בתוךוהחלטת הגזבר תינתן  31/5/20עד ליום  הינולהגשת בקשה להנחה  המועד .5
  ;הבקשה קבלת

 להנחה בקשה
 

ארנונה  לצרכי ומספרו _________________ שכתובתו בנכס חזיק___ מ"מ ______________הח אני

מבקש בזאת הנחה בשיעור של  ,בצו הארנונה המסווג בסיווג ________ _________________________

( ומצהיר 2020במאי  31( עד יום ח' בסיון התש"ף )2020במרס  1בעד התקופה שמיום ה' באדר התש"ף ) 100%

 בזאת כדלקמן:

 _____________________. הינה בנכס הפעילות .1

 -החדש קורונה)נגיף  חירום שעת לתקנות)א( 5 בתקנה מנויהמאשר כי פעילות  הנכס נשוא הבקשה  אני .2

)א( לתקנות 5ניתן היה להפעיל את הנכס בהתאם לקבוע בתקנה  לא וכי 2020-"ףהתש(, פעילות הגבלת

 .ימים 21 על העולה לתקופה אתזו 2020-"ףהתש(, פעילות הגבלת -שעת חירום )נגיף קורונה החדש

 

                         תאריך                                                     + חותמת  חתימה                                                 המבקש           שם                  

 
 לשימוש פנימי בלבד 

 חוות דעת

אני מאשר, לבקשת המחזיק ועל סמך הצהרתו, כי הפעילות שבשלה הנכס מסווג כ"נכס אחר", מנויה בשימושים 
 .2020-הגבלת פעילות(, התש"ף –)א( לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 5המפורטים בתקנה 

 
 

 חתימת עורך דין                             

 33זכאות להנחה מכוח תקנה  תיאור סעיף

12.1 
 לפי  ר"מלכ( רווח למטרות שלא ציבוריים מוסדות

 )משלטונות המס אישור
 ככלל אין זכאות

 אין זכאותככלל  פרטיים חולים בתי 12.2

 ככלל אין זכאות סעודיים חולים בתי 12.3

 לפי בדיקה פרטנית מחסנים 12.4

 ככלל יש זכאות  במקום למכירה גם המשמש,  משתלה מבנה 12.5

12.6 
 מסחריות למטרות המשמשים מקורים מבנים

 ספורט או משחקים ,שעשועים כמקומות
 ככלל יש זכאות 

 ככלל יש זכאות בריכות שחיה 12.7


