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14.4.20
לכבוד
שר המשפטים אמיר אוחנה
שר הפנים אריה מכלוף דרעי
יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס
הנדון :טיוטת תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)
נכבדי,
בשם סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק ,הרינו להגיש לכם את המלצותינו בנוגע לטיוטת
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה).
תהליך הכנת ניירות העמדה על ידנו ,משתף את הדרג המקצועי הבכיר ביותר בחברות בישראל
( CFOsהחברות המובילות במשק) .התהליך פתוח ורב משתתפים ובמהלכו נסקר הנושא שבנדון,
מתקיים דיון עומק בו מועלות נקודות מרכזיות לנייר העמדה ,והוא נשלח להערות ותגובות כלל החברים
לגיבושו של הנייר הסופי המוצג בפניכם .כך שנייר העמדה שבפניכם הוא המצרף המקצועי של כלל
המשק על ענפיו השונים.
עיקרי הדברים
.1
.2

.3

.4

.5

.6
א.

אנו מברכים על ההנחה.
לאור הצורך הבהול של החברות במשק בתזרים מזומנים מידי ,מוצע לציין בתקנות כי ינתן פטור
מארנונה למשך שלושה חודשים .זאת חלף הנחה כללית של  25%מהארנונה השנתית למחזיק
בנכס (שאינה מקלה בתזרים המידי).
פטור לשלושה חודשים גם פותר בעיות במקרה שיש שינויים בהחזקת הנכס .כך למשל משרדים
שמצטמצמים בשטחם (עם או ללא קשר למשבר הקורונה) ,איך יבוצע החישוב של ההנחה  /פטור
במקרה כזה? כך גם במצב שחברה עוברת משרדים לעיר אחרת  /רשות מקומית אחרת?
מוצע שלא להחריג של החברות הממשלתיות ,לפחות העסקיות שבהן .אין הגיון שחברה
ממשלתית ,הפועלת כעסק ,משרתת ציבור או מייצאת תוצרת ,לא תקבל הטבות דומות לאלו של
מתחריה בארץ ובעולם .הציפיה מהחברות היא שהן תהיינה עסקיות לחלוטין ,כך יש גם לאפשר
להן ליהנות מהנחות עסקיות .זאת ועוד ,יש חברות ממשלתיות שבחלק מהפריסה הארצית עמדו
מושבתות כתוצאה מהמשבר ומהצווים הממשלתיים ,וכך יש לאפשר להן ליהנות מהפטור בהתאם.
מוצע שלא להחריג מוסדות להשכלה גבוהה ,שרובם ככולם עומדים שוממים בעת הזו .ראוי להזכיר
שמרבית המוסדות כלל אינם מקבלים שירותים מהרשויות המקומיות ,אלא המוסדות הם
שמשקיעים בתשתיות ,מנהלים את ההיבטים התברואתיים וכו׳ ולמרות זאת משלמים ארנונה.
כעת ,המשבר כבר נותן אותותיו בתרומות שלא מגיעות ובמקורות הכנסה נוספים ומוצע לאפשר גם
להם ליהנות מהפטור.
תיקונים מוצעים להחרגת רשתות פארם ומזון:
החרגה מלאה של בתי מרקחת ,כמו גם מרכולים וחנויות שעיקר עיסוקן במכירת מוצרי היגיינה
אינה סבירה .ישנם בתי מרקחת (ויתכן שגם מרכולים וחנויות טואלטיקה) שפעילותם נסגרה עקב
נייר עמדה זה גובש ע״י העמותה לאחר התייעצויות החברים המשתתפים במסגרות הדיון השונות.
אין בנייר זה משום ייצוג עמדתו של כל חבר וחבר באופן אישי.
ע"ר מס' 580567451
בר כוכבא  ,23בני ברק
טל'  03-5104555פקס 03-5170918
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ב.

ג.

המצב .מדוע להפלות נכסים אלו ,בהן פועלות חנויות שנסגרו ולא לתת להם פטור כמו לחנויות
אחרות שנסגרו?
חנויות אופטיקה ,או חנויות אחרות שפועלות במתכונת משלוחים ,שפעילותן מותרת על פי
תקש"ח (כמו פעולתם של בתי המרקחת ,חנויות המזון וחנויות הטואלטיקה) ,כן נהנות מההטבה
הניתנת במסגרת התקנות .מדוע אופטיקה כן ובתי מרקחת לא?
התקנות בנוסח הנוכחי מתעלמות מכך שישנם בתי מרקחת (ויתכן שגם מרכולים וחנויות
טואלטיקה) שממוקמים בקניונים ומרכזי קניות ,וסופגים מכה כלכלית עקב ירידה דרמטית
בפדיונות .מוצע להקל במיסוי העירוני גם לגבי עסקים שהמשיכו לפעול ,אך סופגים ירידה
משמעותית בהכנסות בעקבות המצב.

בברכה בריאות,
מיכל קורן ,עו"ד (חשבונאית)
מנכ"לית עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק
העתקים :חברי העמותה
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