גזברות המועצה

פטור מארנונה לנכסים עסקיים מסוימים
לחודשים מרץ-מאי  – 2020עקב משבר נגיף הקורונה
ביום  21/04/2020פורסם ונכנס לתוקף תיקון לתקנות הסדרים במשק המדינה
(הנחה מארנונה) ("תקנות ההנחה") ,בעניין מתן פטור מארנונה לנכסים עסקיים
מסוימים ,לתקופה שתחילתה ביום  01/03/2020וסיומה ביום .31/05/2020
אנו מבקשים להביא לידיעתכם את דרך הטיפול של מועצה אזורית שער הנגב
ביישום הפטור האמור:
 .1ראשית יודגש (להבנת הזכאות וההסדרים) שחיוב הארנונה הינו שנתי,
ומועד תשלום הארנונה לשנת  2020חל ביום  .01/01/2020ניתן לשלם
את הארנונה מראש ,או לשלמה בהסדר תשלומים הנושא הפרשי
הצמדה בלבד ,ב 6-תשלומים דו-חודשיים שמועדי ביצועם בתחילת כל
חודש אי-זוגי .ביצוע התשלום הדו-חודשי עד לסוף אותו חודש ,אינו
מחויב בתוספת ריבית ובהצמדה נוספת.
 .2אם הנכם זכאים לפטור מארנונה לפי התיקון לתקנות ההנחה ,תזוכו
בהתאם לאחת החלופות הבאות:
א .אם שילמתם מראש את מלוא הארנונה לשנת  ,2020יוחזר לכם
החלק היחסי של התשלום ( 25%מהתשלום השנתי).
ב .אם אתם משלמים את הארנונה לפי הסדר תשלומים (בהוראת
קבע או בהסדר אחר שאושר לכם ע"י המועצה) ,אולם טרם
ביצעתם את התשלום עבור החודשים מרץ-אפריל ,אינכם חייבים
בתשלום בגין חודשים אלה ,ובחודש מאי יוצא לכם חיוב בגין
חודש יוני בלבד.
ג .אם אתם משלמים את הארנונה לפי הסדר תשלומים ,וכבר
ביצעתם את התשלום עבור החודשים מרץ-אפריל ,כתוצאה
מתיקון תקנות ההנחה נוצרה לכם יתרת זכות בספרי המועצה.
יתרת זכות זו תקוזז ביום  ,21/04/2020כנגד תשלום הארנונה
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גזברות המועצה
לחודשים יוני-יולי ,בערכו במועד הקיזוז .בגין חודש מאי לא יוצא
לכם חיוב ,ובחודש יולי יוצא לכם חיוב בגין חודש אוגוסט בלבד.
ד .אם למרות האמור בפסקה ג .תבקשו לקבל החזר בסכום החיוב
ששולם על ידיכם עבור החודשים מרץ-אפריל ,תוכלו להגיש
למועצה בקשה לכך ,שתישלח למחלקת הגביה בדוא"ל לכתובת:
 kupa@sng.org.ilעד לא יאוחר מיום  05/05/2020בצירוף אישור
חשבון בנק או שיק מבוטל ,יש לאשר קבלת הבקשה בטל.
 0779802227/2211לא יאוחר מיום עבודה אחד לאחר הגשתה.
אם תוגש על ידיכם בקשה כאמור ,תושב לכם יתרת הזכות עד
ליום  14/05/2020ויחול עליכם האמור בפסקה ב .לעיל.
ה .המשלמים באמצעות הקיבוצים ,הפטור יטופל בהתחשבנות
החודשית לחודשים הרלבנטיים ,וכל קיבוץ יקבל פירוט לפי סוגי
הנכסים לגביהם חל הפטור.
האמור בפסקאות א ,.ג .ו-ד .לעיל הינו בכפוף לכך שאין לכם
חובות קודמים למועצה בגין תשלומי חובה .ככל שיש לכם חובות
קודמים כאמור ,תוצא לכם הודעה פרטנית על ביצוע קיזוז של יתרת
הזכות שתעמוד לכם בגין תשלום הארנונה לחודשים מרץ-אפריל ,'20
כנגד חובות אלה.
בברכה

שמעון קרן צבי
גזבר המועצה והממונה על הארנונה
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