
סקירה בנושא צו הארנונה

חריגהוהגשת בקשה 

מועצה אזורית בני שמעון

2019ינואר 



צו ארנונה



שיעור העלאה על פי החוק  

שיעור העדכון השנתי של תעריפי הארנונה היו בגדר –1992עד שנת ➢

.   רשות ולא חובה

שיעור העדכון השנתי של תעריפי הארנונה –ואילך 1993החל משנת ➢

.  הינם בגדר חובה

במאי20שיעור העדכון מבוסס על שינוי מדדים נכון ל ➢



2007משנת –שיעור העלאה על פי החוק 



סוג הנכס ותעריפי מינימום ומקסימום

בתקנות נקבעו סוגי הנכסים הנדרשים בתשלום ארנונה➢

סיווג ראשי➢

תת סיווג➢

.לכל סוג נכס הוגדרו תעריפים מינימליים ותעריפים מקסימליים➢

תעריפים לרשות עצמאית ולרשות  קיימות שתי טבלאות 2014מאז שנת ➢

.אזורית בני שמעון מוגדרת כרשות עצמאיתמועצה , עצמאיתשאינה 



תיקוני חקיקה  )חוק הסדרים במשק המדינה 

1992-ג"תשנ, (להשגת יעדי התקציב



הסיווגים הראשיים

וטבלת תעריפי מינימום ומקסימום לרשות עצמאית



הנחות ופטורים

החלטת הרשות על הגבלת מתן הנחות➢

אי הגדרה כלשהיא בצו משמעותה מתן ההנחה המקסימלית➢

2%עד –הנחת תשלום מראש ➢



2019עיקרי השינויים בצו 

0.32%עלו בשיעור של 2019תעריפי הארנונה לשנת ➢

2019שינויים בתעריפים כפי שיפורטו בדברי ההסבר לבקשה חריגה ➢

מועד הגשת בקשה להנחה אכיפת הגבלת ➢

1%לשיעור של 2%תיקון שיעור הנחת תשלום מראש משיעור של ➢

1%-ל2%-הקטנת אחוז ההנחה למשלמים בהוראת קבע מ➢
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בקשה חריגה



תקנות ההסדרים במשק המדינה



בקשה חריגה

נדרש אישור משרד הפנים והאוצר➢

תת סיווג  או /סיווג ושינוי ➢

חריגה הפחתה / העלאה➢

מועדים➢

פרסום טיוטת הצו ודברי הסבר במועצה ובאתר האינטרנט  ➢

20.2.19-יאוחר מההמועצה לא הצו במליאת אישור ➢

ימים לאחר  15-במועצה ובאתר האינטרנט ( הצו המבוקש)פרסום החלטת המליאה ➢

ישיבת המליאה

6.3.19והאוצר עד הגשת בקשה חריגה למשרד הפנים ➢



בקשת אישור חריג למועצה-קווים מנחים 



שנת 

כספים
אחוז שאושרמהות בקשה חריגה

תוספת בחיוב הארנונה 

לאותה שנת כספים  באש"ח

2012

2.5% למשרדים שירותים ומסחר, 

תעשיה ומלאכה

הבקשה אושרה
315

2013

2.5% למשרדים שירותים ומסחר, 

תעשיה ומלאכה

הבקשה אושרה
308

2016

העלאה ב-10% תעריפי תעשיה, 

משרדים שירותים ומסחר

הבקשה נדחתה

2017

העלאה ב-5.7% תעריפי תעשיה, 

משרדים שירותים ומסחר

אושרה העלאה 

של 3.17%
525

2018

העלאה ב-5.2% תעריפי תעשיה, 

משרדים שירותים ומסחר

אושרה העלאה 

של 2.76%
617

2019

העלאה ב-4.07% תעריפי תעשיה, 

כ-450?משרדים שירותים ומסחר

בקשה להעלאת תעריף על פני השנים האחרונות



2019-בקשה חריגה בני שמעון 

העלאת תעריפים שלא אושרו בתעריף המבוקש –אשרור בקשה ➢

ובקשה חוזרת של תעריפים  7.18%באזור פארק חצרים בשיעור של 

אשר לא אושרו כלל

העלאת תעריפי הארנונה של סיווגים ראשיים  –אשרור בקשה ➢

4.07%-משרדים שירותים ומסחר ב-תעשיה ו



ועד מקומי

י הרשות"אשר סמכותה מואצלת ע, וענייןמוניציפלית לכל דבר ישות ➢

הפנים והאוצרי משרד "מכן עולאחר י המועצה "בקשת הועד תאושר ע➢

מתעריף  30%והתעריף שיקבע יהיה עד , בלבדמיועד לנכסי מגורים ➢

וסכום שניהם יחד לא יעבור את תעריף המקסימום, הארנונה למגורים

וכן כל הכללים האחרים  , מקומיהעדכון על פי חוק חל גם על מס ועד שיעור ➢

כגון שומה והנחות

לאישור בקשה יש לאשר בישיבת ועד ואחרי כן במליאת המועצה➢



מקומילועדבקשת אישור חריג -קווים מנחים 



2019-בקשה חריגה ועד מקומי תאשור

₪  7.39ועד מקומי תאשור מבקש להעלות את תעריף הארנונה מתעריף ➢
פ התקנות של  "פ שיעור העלייה ע"מאושר ע2019תעריף )ר "למ

.  ר"למ₪ 10.08לתעריף של ,  (0.32%



!תודה ובהצלחה


