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 :2019להלן השינויים אשר אנו מבקשים להחיל בצו המיסים  ❖

ע"פ שיעור העדכון אשר פורסם ע"י , 0.32% עלו בשיעור של 2019תעריפי הארנונה לשנת  .1
לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי  9משרד הפנים. )ע"פ סעיף 

 (.1992 –תקציב(, התשנ"ג 

 .2019חריגה בדברי ההסבר לבקשה  ופורטישינויים בתעריפים כפי ש .2

כיום צו המיסים מגביל את המועד להגשת בקשה  – ההנחמועד הגשת בקשה להגבלת  .3
לצו המיסים(. יחד עם זאת מדיניות המועצה הייתה שלא  7.13)סעיף  30/6/19-להנחה עד ל

 להגביל את מועד הגשת הבקשות, כל עוד הבקשות הוגשו במסגרת שנת הכספים. 

ות גדולה מאוד של אנו סבורים כי מתן אפשרות זו יוצרת חוסר יכולת שלנו לתכנון תקציבי )כמ
בקשות להנחה בסוף שנת הכספים אינה נלקחת בחשבון בעת עריכת עדכוני התקציב, ועשויה 

 לגרור חוסר תקציבי(. 

, כך שכל בקשה שתוגש לאחר מועד זה, תאושר על כן הצעתנו היא לאכוף את הסעיף כאמור
 (.ותעודכן במערכת הגביה רק מיום הגשתה )תחילת תקופת החיוב שבה הוגשה

 השינוי כאמור ילווה בדיוור לכלל תושבי המועצה בערוצים הבאים:

 בכל אמצעי המדיה )אתר מועצה, עלון מועצה, עלון אגף הכספים, פייסבוק(. ✓

 תצורף הערה לטפסיי הבקשה להנחה.  ✓

בכל שנה נשלחות הודעות לכלל התושבים שהיו זכאים להנחה בשנת הכספים שחלפה  ✓
א עודכנה להם אוטומטית )זכאותם לא דווחה ע"י משרד והנחה לשנת הכספים החדשה ל

 הביטחון ו/או ביטוח לאומי(. נציין ונחדד בהודעות אלו את השינוי כאמור.
 

כמו כן על מנת לייצר הדרגתיות מסוימת, במידה ויוגשו בקשות באיחור, נאפשר אישור ההנחות 
כשם שמאושרות כיום עו, ע"פ קריטריונים שיקבהללו רטרואקטיבית באישור וועדת הנחות, 

הנחות ע"פ קריטריונים המוגשות בגין שנים קודמות, בתנאי שאין יתרות חוב ארנונה בגין 
 הנכס.

בצו המיסים,  7.05ע"פ סעיף  – %1שיעור של להנחת תשלום מראש  תיקון שיעור .4
, זכאי להנחה בשיעור 31/1/19נישום אשר שילם את חיוב הארנונה השנתית במזומן עד ליום 

 .מסכום הארנונה השנתית 2%של 

 , ישנה עליה לאורך השנים בכמות המשלמים מראש. בע"פ בדיקה שנערכה על ידינו

 120אש"ח ) 66סך ההנחה עמדה על  2017אש"ח, בשנת  59ניתנה הנחה בסך כולל של  2016שנת 
 נכסים ששילמו מראש(. 145אש"ח )בגין  86הגיעה לסך של  2018נכסים ששילמו מראש( ובשנת 

ניתן לעסקים בתחום המועצה. יחד עם זאת יש לציין כי  2018מסך ההנחה שניתנה בשנת  91%
עסקים  מתוך מספר הנכסים שהיו זכאים להנחת תשלום מראש, מספר המשלמים שהינם

נכסים המשמשים עסקים שילמו  30מסך כל הנכסים ששילמו מראש )סך של  20%-מהווה  כ
 (.2018מראש בשנת 

 .1%-ולעדכן את גובה ההנחה בגין תשלום מראש כאמור, לאת הסעיף תקן אנו מבקשים ל



לצו המיסים  7.04סעיף  – %1-ל 2%-הקטנת אחוז ההנחה למשלמים בהוראת קבע מ .5
לתושבים אשר משלמים בהוראת קבע )בנקאית, בכרטיסי אשראי  2%מאפשר מתן הנחה של 

 או באמצעות שכר(.

 מתושבי המועצה משלמים בהוראת קבע.  80%-כיום כ

נכסים בהם מעודכנת  3,339-כ-ו 2017אש"ח לשנת  611סך של  היקפי ההנחה הניתנת הינם:
 נכסים בהם מעודכנת הו"ק.  3,649-וכ 2018"ח לשנת אש 621הו"ק(, סך של  

 .1%-להצעתנו היא להקטין את ההנחה הניתנת 

 אש"ח. 311-עמוד על כי 2019לשנת של הקיטון המשמעות הכספית 

 

 מועצה -2019בקשה חריגה  ❖
 

 ליאת המועצה תתבקש לאשר את השינויים הבאים:מ 2019בצו המיסים לשנת 
 

העלאת תעריפים שלא אושרו בתעריף המבוקש באזור פארק חצרים ובקשה חוזרת של  .1
 תעריפים אשר לא אושרו כלל )יציעים( 

-משרדים שירותים ומסחר ב-העלאת תעריפי הארנונה של סיווגים ראשיים תעשיה ו .2
 .2019ע"פ הקווים המנחים של , 7.5%העלאה כוללת של   . אשר מהווים4.07%

 
 

 פארק באזור המבוקש בתעריף אושרו שלא תעריפים העלאת –אשרור בקשה  .1
 כלל אושרו לא אשר תעריפים של חוזרת ובקשה חצרים

המועצה הגישה בקשה לאישור אזור פארק חצרים, והתקבלה תשובת השרים אשר  2017בשנת 
 אישרה את האזור.

אר שבע, בהגשת הבקשה החריגה שאושרה, ושנקבעה בשיתוף עם השותפים לפארק, עיריית ב
חולקו התעריפים למדרגות בכל סיווג ראשי, מדרגה אשר תעריפיה נמוכים ודומים לתעריפי בני 
שמעון, ותעריפים גבוהים יותר ושואפים להידמות לתעריפי צו המיסים של עיריית באר שבע, 

 במטרה למנוע זליגת עסקים למתחם הפארק.
 

התבקש, וכן ישנם סיווגים אשר לא עם זאת, חלק מהתעריפים שאושרו לא אושרו בתעריף ש
 אושרו כלל. 

לאור זאת אנו מבקשים להעביר בשנית את התעריפים שאושרו בתעריף חסר לעומת הבקשה 
וכן להשלים את תעריפי היציעים תחת סיווג  %7.18המקורית, בשיעור המקסימלי שניתן, והוא 

 המחויבים נכון לעכשיו.ראשי קרקע תפוסה. לא צפויה תוספת חיוב שכן אין נכסים 
  

 

-ו תעשיה ראשיים סיווגים של הארנונה תעריפי העלאת –אשרור בקשה  .2
  4.07%-ב ומסחר שירותים משרדים

 . סיווג בכל המינימום לתעריפי נושקים  שמעון בבנישל צו המיסים  הארנונהמרבית תעריפי 
 

ואושרה על ידה, להעלות את  2016בהמשך לבקשה שהוצגה בפני חברי המליאה בבקשה לשנת 
מצטברים, המועצה מבקשת להמשיך ולהעלות את תעריפי  10%תעריפי הארנונה בשיעור של 

 . 4.07%משרדים שירותים ומסחר, בשיעור של  -הארנונה תחת סיווגים ראשיים תעשיה ו
 . 3.17%אך אושרו ע"י השרים  5.7%ה של המועצה ביקשה העלא 2017בשנת 



 .2.76%, אך אושרו 5.21%המועצה ביקשה העלאה של  2018בשנת 
 

 אש"ח. 450-סך כל התוספת הצפויה המוערכת הינה כ

 

 ועדים מקומיים -2019בקשה חריגה  ❖

 אישור העלאת תעריף ארנונה לוועדים המקומיים: 2019לאשר עבור שנת  תתבקשמליאת המועצה 

 

 העלאת תעריף -ועד מקומי תאשור

 

למ"ר מגורים, בשונה ₪  4.80אושרה הטלת ארנונה לוועד מקומי תאשור בסך של  2014בשנת 

 מהאישור שניתן ליתר הוועדים המקומיים במועצה.

 

 ש"ח למ"ר. 7.21של אושרה העלאה נוספת לתעריף  2017בשנת 

 הבקשה נדחתה.  2018 בשנת

 

וידועים לנו כיום, ככל שהועד מקבל החלטה  2018ע"פ הקווים המנחים שפרסם משרד הפנים לשנת 

מתעריף הארנונה  30%פה אחד, ניתן להעלות את תעריף הארנונה לוועד מקומי, עד שיעור של 

 למגורים במועצה.

 

מקומי תאשור מבקש להעלות את על מנת ליצור אחידות עם יתר הוועדים בתחום המועצה, ועד 

מאושר ע"פ שיעור העלייה ע"פ התקנות של  2019)תעריף  למ"ר₪  7.39מתעריף תעריף הארנונה 

, ועומד בקווים המנחים שפורסמו 36%-. מדובר בעליה של כלמ"ר₪  10.08(,  לתעריף של 0.32%

 ע"י משרד הפנים.

 

 

 


