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 הצעה להחלטה למליאה

 הנחות רטרואקטיביותאישור נוהל 

 רקע

 נדרשת המועצה לקבוע נוהל למתן הנחות רטרואקטיביות בארנונה.בהתאם להנחיות משרד הפנים 

בארנונה לנישומים להם חוב לרשות לבין  הנחיות משרד הפנים מבחינות בין מתן הנחה רטרואקטיבית
 נישומים ללא חובות.

 

 

 

 

 

 

 

 

, הכל כמפורט בארנונה לעדכון הנחות רטרואקטיביות נוהלהמועצה מבקשת לאשר במליאת המועצה 

 להלן.

  

 רטרואקטיבית הנחה

 חוב יתרת ללא נישום

 הארנונה כספי מלוא את שילם אשר נישום
 הכרה מבקש וכעת, ממנו דרשה שהרשות

 .בארנונה להנחה בזכאותו בדיעבד

 לרשות חוב בעל נישום

 הארנונה חיובי את פרע לא אשר נישום
מקצתם והוא  או כולם – עליו שהושתו

 מבקש הנחה רטרואקטיבית על חובותיו.

 

 

 נ



 

 21/06/15 560/9אג/אג ב/ 12.4822.5

 

  לרשות חוב בעל נישוםנוהל למתן הנחה רטרואקטיבית ל .א

במערכת הגבייה,  חוביתרת  ילבעל רטרואקטיבית הנחה עדכון תותר, הפנים משרד הנחיות פי על .1

 לנוהל בהתאם , וזאתשלא שילמו את חובות הארנונה שלהם, כולם או מקצתם, במהלך השנים

 ח"תשי(, אזוריות מועצות) המקומיות המועצות לצו 132 –ו  81 סעיף פי על הנעשה, חובות מחיקת

– 1958  

 והוא שנים משלוש פחות לא נתאחר שתשלומו למועצה המגיע סכום כל  .81

 עליו לוותר מיוחדת החלטה פי על המועצה רשאית, אבוד כחוב נראה

 בכל; הציבור לטובת שהדבר סבורה היתה אם מהפנקסים ולמחקו

 .השר של אישורו המועצה  החלטת טעונה, אחר מקרה

המקומיים יובהר כי הנהלים למתן הנחה רטרואקטיבית יחולו בהתאם על הוועדים 

 מחיקת חוב לוועד המקומי טעונה אישור של המועצה. במועצה.

לוועד המקומי יהיו בתחום הנהלתו, כל סמכויות המועצה, שבתחומה, . 132

, ככל שאצלה לו המועצה על פי החלטתה ובהתאם לתנאים 63לפי סעיף 

שנקבעו בה, לרבות התנאים והמגבלות בסמכויות אלה ובכפוף לסעיף 

הועד המקומי יהיה רשאי לעשות שימוש בסמכויותיו, ככל שלא )ה(; 63

יהיה בכך סתירה להחלטות המועצה שהודיעה עליהן לוועד ולחוקי 

 העזר שלה.

שנוצרו בתקופה שבה היה החייב זכאי להנחה על פי תקנות חובות ארנונה של חייבים )יחידים(  .2

 –ך לא מימש את ההנחה א 1993 -ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג  

המחיקה תהיה בגובה שיעור ההנחה שניתן היה לתת לפי התקנות אילו התקיימו במבקש תנאי 

 הזכאות במועד בו נוצר החוב.

 תותר בהתקיים התנאים הבאים:של יחידים בארנונה מחיקת חובות  .2.1

 החייב הינו יחיד או זוג )ואינו תאגיד או חבר בני אדם(. .2.1.1

ארנונה בגין מגורי החייב ו/או משקו החקלאי, למעט מפעל או עסק מקור החוב הוא  .2.1.2

 המנוהל בנחלה.

 ומתגורר דרך קבע בנכס בגינו נצבר חוב הארנונה.החייב הינו תושב המועצה  .2.1.3

החייב עומד בתנאים שנקבעו בתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(,  .2.1.4

 .("תקנות ההנחה מארנונה")להלן:  1993 –התשנ"ג 

לקת הרווחה של המועצה אישרה כי מצבו הכלכלי ו/או החברתי של החייב מח .2.1.5

במהלך הצטברות החוב, היה קשה והמליצה ליתן לחייב הנחה רטרואקטיבית 

 בארנונה.
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חובות ארנונה שנוצרו בתקופה בה החייב היה זכאי להנחה על פי תקנות ההנחה  .2.1.6

שבו ניתן  בשיעוריה המחיקה תה -מנסיבות חריגות  מארנונה, וההנחה לא נוצלה

תת הנחה לפי תקנות ההנחה מארנונה, או בהתאם לקבוע לפי כל דין, והכל ל

 בהתחשב במצבו החומרי של המבקש בעת הגשת הבקשה למחיקת החוב.

 מחיקת החוב מותנית בהסדרת תשלום של יתרת חוב הארנונה של החייב. .2.1.2

 :תקופת החלת ההנחה .2.2

למעט מקרים שנים ממועד הגשת הבקשה,  3התקופה המקסימאלית להחלת ההנחה תהיה 

 חריגים באישור הגזבר והיועץ המשפטי.

אשר במועד הגשת הבקשה חלים עליהם תנאי זכאות להנחה חובות ארנונה של חייבים )יחידים(  .3

א התקיימו , אף של1993 -על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג  

 .במועד היווצרות החוב 

 מחיקת חובות של יחידים בארנונה תותר בהתקיים התנאים הבאים: .3.1

 החייב הינו יחיד או זוג )ואינו תאגיד או חבר בני אדם(. .3.1.1

מקור החוב הוא ארנונה בגין מגורי החייב ו/או משקו החקלאי, למעט מפעל או עסק  .3.1.2

 המנוהל בנחלה.

 ומתגורר דרך קבע בנכס בגינו נצבר חוב הארנונה.החייב הינו תושב המועצה  .3.1.3

  ההנחה מארנונה.  החייב עומד בתנאים שנקבעו בתקנות .3.1.4

תת הנחה לפי תקנות ההנחה מארנונה, או בהתאם שבו ניתן ל בשיעורהמחיקה תהיה  .3.1.5

לקבוע לפי כל דין, והכל בהתחשב במצבו החומרי של המבקש בעת הגשת הבקשה 

 למחיקת החוב.

 בעתמחלקת הרווחה של המועצה אישרה כי מצבו הכלכלי ו/או החברתי של החייב,  .3.1.6

הגשת הבקשה קשה )הכנסות נמוכות, הוצאות גבוהות במיוחד בשל מצב בריאותי או 

 אירוע חד פעמי, מצב סוציו אקונומי קשה(.

 המלצת מחלקת הרווחה למתן הנחה רטרואקטיבית. .3.1.2

 :תקופת החלת ההנחה .3.2

למעט מקרים שנים ממועד הגשת הבקשה,  3ת להחלת ההנחה תהיה התקופה המקסימאלי

 חריגים באישור הגזבר והיועץ המשפטי.

 הפרשי הצמדה וריבית .4

ככלל תשולם יתרת חוב הארנונה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד התגבשות  .4.1

החיוב. אל אף האמור, תהיה המועצה רשאית ) קביעת כללים(, לבחון אפשרות למחיקת 
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ריבית ההפרש בין ריבית הפיגורים שהצטברה על הקרן לפי חוק הרשויות המקומיות )

צטברת על מ, לבין ריבית החשב הכללי ה1980 –והפרשי הצמדה על תשלומי חובה( התש"ם 

 למצבו החומרי של החייב. הקרן באותה תקופה, כולו או חלקו, בהתאם 

, תהא המועצה רשאית לבחון אפשרות למחיקת ריבית פיגורים בשיעור במקרים חריגים .4.2

העולה מן האמור לעיל כולה או חלקה. החלטה כאמור לא תתקבל אלא לאחר שניתנה חוות 

של מחלקת הרווחה והמלצה מנומקת של מנכ"ל המועצה, הגזבר והיועץ המשפטי, בדבר דעת 

 מחיקת הריבית כאמור. 

 חוות דעת של מחלקת הרווחה והמלצה למחיקת הריבית תצורף לבקשה למחיקת החוב.  .4.3

 הליך: .5

 את המסמכים הבאים:הנישום הזכאי להנחה יגיש למחלקת הגבייה  .5.1

 .()בקשה למחיקת חוב יחידבקשה למתן הנחה רטרואקטיבית  .5.1.1

)ובמקרה של שני בני הזוג ע"י שני בני הזוג( ומאומת ע"י עו"ד בו תצהיר חתום על ידו  .5.1.2

 פירוט מלא על נכסיו, הכנסותיו ומצבו, בנוסח שייקבע ע"י גזבר המועצה.

הסדרת התשלום של יתרת חוב הארנונה של החייב בהתאם לתחשיב מעודכן של  .5.1.3

 מחלקת הגבייה.

תשלומים חודשיים שווים ורצופים  12היה זכאי לפרוס את החזר החוב לעד הנישום י .5.1.4

 . 5%של ובמקרה כזה תתווסף לסכום החוב שבהסדר ריבית שנתית בשיעור 

תשלומים )או יותר( שמסר החייב במסגרת מתן ההנחה  2לא התקבלו ו/או בוטלו  .5.1.5

ה שניתנו לו הרטרואקטיבית יבוטלו במלואן כל ההפחתות, ההנחות, ויתור או הקל

במסגרת מתן ההנחה הרטרואקטיבית וינקטו נגדו הליכי גבייה כדין על כל החוב 

 המקורי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין.

לאישור הגזבר והיועץ הבקשה תיבדק על כל מרכיביה על ידי מחלקת הגביה ותועבר  .5.1.6

  המשפטי.

ויעבירו את המלצתם  הגזבר והיועץ המשפטי יתנו את אישורם לאחר בדיקת הבקשה .5.1.2

 ועדת ההנחות.ול

 הבקשה תועבר לאישור ועדת ההנחות.  .5.1.8

 הבקשה תועבר לאישור הממונה על המחוז במשרד הפנים. .5.1.9

 ו של הנישום.לאחר אישור מתן ההנחה הרטרואקטיבית יתעדכן חשבונ .5.1.10

 ההנחות יתועדו במערכת הגבייה לצורכי בקרה ופיקוח.: דיווח .6
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 חוב יתרת ללא לנישום רטרואקטיבית הנחה למתן נוהל .ב

על פי הנחיות משרד הפנים, רשות המעוניינת להעניק הנחות רטרואקטיביות לנישומים ללא יתרת  .2

חוב, אשר שילמו את מלוא כספי הארנונה שהרשות דרשה מהם, תקבע נוהל, לרבות קריטריונים 

 קבועים מראש לזכאים להנחה.

 קריטריונים לזכאים להנחה: .8

 .1993 –תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, תשנ"ג הנחה בהתאם להזכאים ל .8.1

 .החייב הוא יחיד או זוג )ואינו תאגיד או חבר בני אדם( .8.2

מקור החוב הוא ארנונה בגין מגורי החייב ו/או משקו החקלאי למעט מפעל או עסק המנוהל  .8.3

 בנחלה

 :תקופת החלת ההנחה .9

למעט מקרים שנים ממועד הגשת הבקשה,  3התקופה המקסימאלית להחלת ההנחה תהיה  .9.1

ל לא תאושר הנחה רטרואקטיבית מעבר  באישור הגזבר והיועץ המשפטי, בכל מקרה חריגים

  .שנים ממועד הגשת הבקשה 2 -

למעט , התקופה המקסימאלית להחלת הנחה בגין נכס ריק תהיה שנה ממועד הגשת הבקשה .9.2

 . חריגים באישור הגזבר והיועץ המשפטימקרים 

 הליך: .10

 1ס מס' רטרואקטיבית )טופנישום הזכאי להנחה יגיש למחלקת הגבייה בקשה למתן הנחה  .10.1

 (.של המועצה על הטלת ארנונה כללית ומיסים הלהחלט

ועבר לאישור הגזבר והיועץ על ידי מחלקת הגבייה ותעל כל מרכיביה הבקשה תיבדק  .10.2

 המשפטי.

 יועברו לאישורה הסופי של ועדת ההנחות, לרבות המקרים החריגים.כל הבקשות  .10.3

 תוזן בחשבון הנישום יתרה לזכותו. לאחר אישור מתן ההנחה הרטרואקטיבית  .10.4

 ההנחות יתועדו במערכת הגבייה לצורכי בקרה ופיקוח. :דיווח .11

 

 

 


