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 7102ארנונה כללית לשנת : הנדון

 

 7102שיעור העלאת הארנונה לשנת : כללי .5

 

הוקדם המועד הקבוע לקבלת החלטה בדבר  -6152בהתאם לתיקון לפקודת העיריות משנת 

ביולי של שנת הכספים הקודמת לשנה נשואת החלטת  5בדצמבר ל  5 -הטלת ארנונה מה 

המועצה ולפיכך שונתה גם נוסחת העדכון השנתי של הארנונה והותאמה לתאריכי המדדים 

כך ששיעור עדכון המדד : שיאפשרו למועצה לקבל את החלטתה על סמך השיעור המעודכן

ידועים בחודש מאי במקום בחודש ושיעור עדכון מדד השכר הציבורי נקבעים לפי המדדים ה

 .6152אוקטובר כפי שהיה קבוע עד לשנת 

 

תיקוני חקיקה להשגת יעדי ) לחוק הסדרים במשק המדינה  9ובהתאם להוראות סעיף , לפיכך

הקובע כי שיעור העלאת הארנונה נעשה מדי "( חוק הסדרים: "להלן) 5996 -ג"התשנ( התקציב

לחוק והמורה על עדכון הארנונה  7העדכון הקבועה בסעיף שנה באופן אוטומטי בהתאם לנוסחת 

בשיעור של הסכום המתקבל מחיבור של מחצית שיעור עדכון המדד ומחצית שיעור עדכון מדד 

 .%0722בשיעור של  6157תעודכן שומת הארנונה לשנת , השכר הציבורי

 

העלאה ות החליטה מועצת העיר להעל, כאמור לעיל 5.77%בנוסף לשיעור ההעלאה  של 

 .הטעונה אישור שרי הפנים והאוצר, בהתאם לתוכנית ההבראה , 6152על בסיס תעריף  חריגה

 

 שינויים בצו הארנונה 77

 

 קביעת פריט חיוב חדש

 

 416חניון לסוג נכס  - 412סוג נכס  .א

 

, תחבורה :בצו הארנונה קבוע פריט חיוב המסדיר את אופן חיובם של שטחים המשמשים

 .חברות הסעה והובלה, מוניות, רכבת, תחנות אוטובוס

החנייה  דרוש / לשטחי החניון בשנה הקרובה תחל לפעול רכבת העמק ומסוף התחבורה

 .חיוב מתאים

 

 מסוף מטענים - 411סוג נכס  .ב

 

חלק מהערכות כוללת לתחילת פעילותה של רכבת  ,קביעת פריט חיוב חדש מסוף מטענים

 .תוכנית משרד התחבורהבהתאם ל העמק

 

 

 



 

 

 משטחים פוטו וולטאים למטרות ייצור חשמל שאינו למגורים -412סוג נכס  .ג

 

           (ארנונה כללית ברשויות המקומות)בהתאם לתיקון לתקנות הסדרים במשק המדינה 

מיום , 7155פורסם בקובץ התקנות ),6/56/51 ב שהתקבל, 6151 -ו"התשע( תיקון) 

ולקבוע את , נדרשת הרשות לקבוע פריט חיוב חדש למערכות סולאריות( 57/56/51

שלא יפחתו מהסכום המזערי ולא יעלו על , תעריפי הארנונה שיחולו על מערכות כאמור

 . הסכום המרבי הקבוע בתקנות

ח חשיבות עידוד כנולו, משכך: מדובר בסמכות שבחובה להטיל ארנונה על מערכות כאמור

, מוצע לאמץ את תעריפי המינימום הקבועים בתקנות , הקמתן של מערכות סולאריות

. ות הממוקמות על גגות נכסים שאינם למגוריםיכי בכל הנוגע למערכות סולאר, כשיודגש

מוענק פטור מלא כמו כן , ( דונם פטור 1.6עד ל ) ,דונם 1.6מעל  ר"החיוב מוטל על כל מ

 .ארנונה למערכת סולארית הממוקמת על גג נכס המשמש למגוריםמ

 

 .466, 465נגרע סעיף  -'ה 7סעיף  .ד

 

 .תוספת חיוב קרקע תפוסה במרכזי קניות -' ה 56סעיף  .ה

 

 הנחות בארנונה 37

 

בשיעורים ובתנאים , ץ את מכלול ההנחות המנויות בצו הטלת הארנונה מוצע לאמ .א

 :בשינוי כמפורט להלן,  המפורטים בצו

 

 .בכפוף ובאישור ועדת הנחות -נגרע -55בסעיף 

 

 .שאינו חדש -הנחה לבנין ריק :הבהרה

             

  2מחזיק של בנין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת שאינה עולה על . 5                    

 הנחה לתקופה  6157תינתן לשנת , שתחילתה ביום שחדלו להשתמש בו, חודשים      

 511%בשיעור  האמורה      

 כל עוד לא שונתה , תינתן לגבי נכס פעם אחת בלבד( 5.א) הנחה כאמור בסעיף משנה  .6  

 ובלבד שלא ניתנה לאותו מחזיק הנחה לבניין חדש ריק לתקופה העולה על , הבעלות בו      

 .חודשים 2      

 תינתן, חודשים 2היה וניתנה לאותו מחזיק הנחה לבניין חדש ריק לתקופה הקצרה מ . 4                   

  2שלא תעלה במצטבר על  ,ליתרת התקופה( 5.א) למחזיק הנחה לפי סעיף משנה       

 .חודשים      

 

 תשלום הארנונה  47

 

 .אין שינוי

 ,בברכה

 

 , מרסל לוי

 מחלקת הגבייהמנהלת 

 :העתקים

 ראש העיר, מר רפאל שטרית

 ל העירייה"מנכ, מר שוקי פורטל

 ש"ד יועמ"עו, אביבי -מיכל אפרים' גב


