
*ההנחה בארנונה בחודשים מאי עד יוני 2021 הינה בכפוף לכך שתתקיים הזכאות למענק הוצאות קבועות כפי שיקבע על ידי שר האוצר ו-ועדת הכספים

מענק סיוע 
לעסקים בעד 

המשך העסקתם 
של עובדים בעבור 

החודשים ספטמבר 
אוקטובר. 

סיוע בתשלומי ארנונה לעסקים

סיוע בתשלומי 
ארנונה לעסקים 

©הוכן ע"י לשכת רואי חשבון בישראל

הזכאים למענק בעד 
הוצאות קבועות:
עצמאים, חברות 

מלכ"רים
*למעט גופים שהוחרגו 

לעסקים שמחזורם עד 200 מיליון 
₪ ירידה במחזורים של לפחות 

60% בגין החודשים מאי-יוני 2020 
אל מול החודשים המקבילים 

ב-2019

לעסקים שמחזורם 200 מיליון ₪ 
עד 400 מיליון ₪ ירידה במחזורים 

של לפחות 80% בגין החודשים 
מאי-יוני 2020 אל מול החודשים 

המקבילים ב-2019

בעבור עסקים חדשים שנפתחו במהלך 
החודשים ינואר-פברואר 2020 - ירידה 

כלשהי בחודשים מאי-יוני 2020 מול 
ינואר-פברואר 2020

לעסקים שמחזורם עד 200 מיליון 
₪ ירידה במחזורים של לפחות 

60% בגין החודשים יולי-אוג' 2020 
אל מול החודשים המקבילים 

ב-2019

לעסקים שמחזורם 200 מיליון ₪ 
עד 400 מיליון ₪ ירידה במחזורים 

של לפחות 80% בגין החודשים 
יולי-אוג' 2020 אל מול החודשים 

המקבילים ב-2019

בעבור עסקים חדשים שנפתחו במהלך 
החודשים ינואר-פברואר 2020 - ירידה 

כלשהי בחודשים יולי-אוגוסט 2020 מול 
ינואר-פברואר 2020

ירידה של לפחות 25% 
בחודשים ספטמבר-אוקטובר 

2020 אל מול החודשים 
המקבילים ב-2019

בעבור עסקים חדשים שנפתחו 
במהלך החודשים ינואר-פברואר 

 - 2020
ירידה כלשהי בחודשים 
ספטמבר-אוקטובר מול 

ינואר-פברואר 2020

קבלת הנחה של 95% 
בתשלום הארנונה 

הגשת בקשה מיום 
1.10.20 עד 31.12.22

עבור תשלום 
הארנונה לחודשים 

יוני-אוגוסט
(שלושה חודשים)

עבור תשלום הארנונה 
לחודשים 

ספטמבר-אוקטובר

עבור תשלום הארנונה 
לחודשים 

נובמבר-דצמבר

לא רלוונטי

קבלת הנחה של 
100% בתשלום 

הארנונה

הופחת שיעור הירידה – עבור עסקים 
שמחזורם הוא עד 100 מיליון ₪ שיעור 

ירידה במחזורים של לפחות  25% 
בגין חודשים נוב'-דצמ' 2020 אל מול 

החודשים המקבילים ב-2019.

עבור עסקים שמחזורם 100 מיליון ₪ 
ועד 200 מיליון שיעור ירידה במחזורים 

של לפחות  40% בגין חודשים 
נוב'-דצמ' 2020 אל מול החודשים 

המקבילים ב-2019.

עבור עסקים שמחזורם 200 מיליון ₪ 
ועד 400 מיליון שיעור ירידה במחזורים 

של לפחות  60% בגין חודשים 
נוב'-דצמ' 2020 אל מול החודשים 

המקבילים ב-2019.

בעבור עסקים חדשים שנפתחו 
במהלך החודשים ינואר-פברואר 
2020 - ירידה כלשהי בחודשים 

נובמבר-דצמבר 2020 מול 
ינואר-פברואר 2020

עבור תשלום הארנונה 
לחודשים 

ינואר-פברואר

עודכן

קבלת הנחה של 95% 
בתשלום הארנונה

הופחת שיעור הירידה – עבור עסקים 
שמחזורם הוא עד 100 מיליון ₪ שיעור 

ירידה במחזורים של לפחות  25% 
בגין חודשים ינו'-פבר' 2021 אל מול 

החודשים המקבילים ב-2019.

עבור עסקים שמחזורם 100 מיליון ₪ 
ועד 200 מיליון שיעור ירידה במחזורים 

של לפחות  40% בגין חודשים  
ינו'-פבר' 2021 אל מול החודשים 

המקבילים ב-2019.

עבור עסקים שמחזורם 200 מיליון ₪ 
ועד 400 מיליון שיעור ירידה במחזורים 

של לפחות  60% בגין חודשים  
ינו'-פבר' 2021 אל מול החודשים 

המקבילים ב-2019.

בעבור עסקים חדשים שנפתחו 
במהלך החודשים ינואר-פברואר 
2020 - ירידה כלשהי בחודשים  

ינו'-פבר' 2021
 מול ינואר-פברואר 2020

עבור תשלום הארנונה 
לחודשים 

מרץ-אפריל

קבלת הנחה של 95% 
בתשלום הארנונה


