י'סיוןתשע"ו
61יוני6161


לכל מאן דבעי

שלוםרב,

הנדון :דברי הסבר להחלטה על הטלת ארנונה לשנת הכספים 2710
א.

כללי ושיעור העדכון לשנת הכספים 2710
משרד הפניםפרסםאתשיעורהעדכוןהאוטומטיבארנונהלשנת ,6161המחושבלפישיעור
השינוי במדד משולב הכולל  01%ממדד המחירים לצרכן ו 01%-ממדד השכר הציבורי,
בתקופה שבין  61במאי  6160ל 61-במאי  6161(מדד ידוע) .שיעור ההתייקרות המחושב
מסתכם ב .1.00%-בהתאםלכךעודכנותעריפיהארנונהבצוהמיסיםלשנתהכספים.6162

ב.

השמטת הגדרת "יחידת שטח" מצו הארנונה – פרק  2לצו הארנונה 2710
עדוכוללשנת6161כללפרק6לצוהארנונההגדרהלמונח"יחידתשטח"בנוסחשלהלן:

"יחידתשטחפירושהכלמטררבוע(להלן:"מ"ר")שלנכס.חלקממ"רהעולהעל 1.0מ"ר
יחושבכמ"רשלם".
בפסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א  6502362אלעזר עמר נ' עיריית חדרה נקבע כי
"עיגול"שטחיםהינואסורוכיעלהרשותהמקומיתלחייבנכסלפישטחוהמדויק.
היינו,ישלחשבאתהארנונהלתשלוםבגיןהנכסיםשבתחום הרשותעלפיהשטחהמדויק,
כוללחלקימטריםרבועיםעדשנימקומותלאחרהנקודההעשרונית.
לפיכך ,יש להשמיט את הגדרת "יחידת שטח" שבצו הארנונה ,אשר איננה מתיישבת עם
פסיקתו המחייבת של בית המשפט העליון כמפורט לעיל ,ולחייב נכסים על פי שטחם
המדויק.
יצוין,כיהמועצהנוהגתהלכהלמעשהלחייבלפיהשטחהמדויק.
יובהר,כישינויזהאינודורשאתאישורשריהפניםוהאוצר.

ג.

מסדרים–תת פרק  4.3א ( )2לצו הארנונה 2710 -תת פרק  4.3א ( )2לצו הארנונה 2710
"מסדרים -לרבות שנאים/טרנספורמטורים ,קווי תשתית עיליים ותת קרקעיים להובלת
חשמל ,תיבות הסתעפות ,עמודי חשמל ,עוגנים ,אביזרים ומתקנים אחרים שאליהם
מחוברים קווי תשתית – ובלבד שאינם מבנה – העלאהמתעריףבסךשל  26.51 ₪לתעריף
בסךשל82.08.₪


במסגרתהליכיםמשפטייםשנוהלובמשךתקופהארוכהמולחברתהחשמללישראלבע"מ,
באשר לחיובי הארנונה שהושתו על שתי תחנות משנה של חברת חשמל (באזור סדום צפון
ובתחנת המשנה שבמפעל רותם אמפרט) אשר כללו ,בין היתר ,הליכים בפני בית משפט
לעניינים מנהליים והליכי השגה וערר בפני וועדת ערר לענייני ארנונה ולאחר מו"מ ארוך
שנוהלביןהצדדים,הגיעוהצדדיםלהסכםפשרה.

במסגרת הליכי הפשרה נבחן התעריף הקיים בצו הארנונה של המועצה בצד הסיווג
"מסדרים".


לפי פסיקת בית המשפט העליון (עע"מ  8682312חברת החשמל לישראל בע"מ נ' מועצה
אזורית גולן (פורסםבנבו)(,))66.8.6161נקבע,כימתקניחשמלבתחנתמשנה,שהםעמודים
ומסדרים ,הם בגדר "מבנים" .כן נקבע ,כי מה שבא בגדר מבנה הוא כל מסדר ומסדר וכל
עמודועמודלחוד,להבדילמכללשטחהקרקעעליההוקמו,וכךישלחשבאתשטחם.

התעריף אשר נקבע לסיווג "מסדרים" שבצו הארנונה  6160היה בסך של  26.51 ₪(בערכי
 )6160והיה נמוך מהתעריף המינימאלי הקבוע בתקנות ההסדרים לנכסים מסוג "משרד,
שירותיםומסחר"אשרלפיתקנותאלוכוללבהגדרתוגםנכסמסוג"מתקןחשמל"("משרד,
שירותיםומסחר"– לרבותמיתקןחשמל,תחנתאוטובוס,מסעדה,ביתקולנוע,תחנתדלק,
חנות,רשתשיווק,דוכן,מרכול,ביתמרקחת,סניףדוארוסוכנותדואר,שבהםניתןשירות
לציבורולמעטבנקוחברתביטוח")ואשרעמדעלסךשל10.10₪בתעריפי.6161

לאור האמור ובהתאם לתקנות ההסדרים ,ומשלא ניתן לחייב נכס מסוג "מתקן חשמל"
בתעריףהנמוךמהתעריףהמינימאליהקבועבתקנות,החליטההמועצהלהעלותאתהתעריף
בצוהארנונהלשנת 6161שבצדהסיווג"מסדרים"לתעריףהמינימאלילנכסיםמסוג"מתקן
חשמל"ולסךשל10.10₪ולשם כך אף לא נדרש אישור השרים.

מבלילגרועמהאמורלעילולאחרשהמועצהערכההשוואהביןהחיובהמוטלעלנכסיםמסוג
"מסדרים"בצוהארנונהשלהמועצהלביןהחיובהמוטלעלנכסמסוג"מסדרים"ברשויות
אחרות דומות (הן מבחינה גיאוגרפית והן מבחינה סוציו אקונומית) ,הוחלט בהסכמה עם
חברת חשמל עלהעלאהבצוהארנונה 6161של התעריףשעומדבצדהסיווגשל"מסדרים"
באופןשהתעריףיעמודעלסךשל 82.08₪באופןשיהיהזההלתעריףהחלעלנכסיםמסוג
"משרדים,שירותיםומסחר"שבתתפרק 2.6ב()6שבצוהארנונהשלהמועצה.(מצ"בכנספח
ב' לדברי ההסבר ההשוואה שנערכה בין הרשויות כאמור ומיקום המועצה בטווח תעריפים
המוטליםעלנכסיםמסוג"מסדרים"ברשויותדומות).

בנוסף ,לאור פסיקת בית המשפט העליון כאמור לעיל ובהסכמת חברת החשמל ,הוחלט כי
ייגרעו מהגדרת הסיווג "מסדרים" המילים "קווי תשתית עיליים ותת קרקעיים להובלת
חשמל" אשר יש לחייבם לפי הפסיקה בתעריפי קרקע תפוסה שבתת פרק  2.5א ( )2לצו
הארנונה.
הבקשה אותה הגישה המועצה בעניין זה ,לא אושרה ע"י שרי הפנים והאוצר לשנת ,2712
ועל כן בכוונת המועצה ,בכפוף לאישור המליאה ,להגיש בקשה זו בשנית לשנת .2710

יובהר ,כי העלאה בתעריפי הארנונה של הסיווג "מסדרים" מתעריף של  10.10 ₪לתעריף
המבוקש  81.62 ₪וכן השינוי בהגדרת הסיווג כאמור לעיל ,תלויים ומותנים באישור שרי
הפניםוהאוצר.עםקבלתאישורהמליאהלאמור,תפעלהמועצהבהתאםלמועדיםהקבועים
בדיןותגישבקשהלאישורחריגלשרים.
ד.

הטלה לראשונה  -סיווגים ותעריפים למערכות סולאריות – תת פרק  4.3לצו הארנונה 2710
מוצעלאמץאתהגדרתהמונח"מערכתסולארית"כלשונהבתקנה 6לתקנותהסדריםבמשק
המדינה(ארנונהכלליתברשויותהמקומיות(התשס"ז–6112(להלן:"התקנות"):
"מערכת סולארית" – מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש בטכנולוגיה
פוטו-וולטאית או תרמו-סולארית ,אשר אינה עושה שימוש בדלקים פוסיליים מעבר לקבוע

בפסקה ( )2להגדרה "מיתקן אנרגיה מתחדשת" שבסעיף  1לכללי משק החשמל (עסקאות
עם ספק שירות חיוני) ,התש"ס;2777-
כמוכןמוצעלאמץאתתעריפיהמקסימוםכפישנקבעובתקנותלשנת 6161כמפורטלהלן,
בתוספתשיעורההעלאהלשנת:6162
סיווג

תעריף מינימום

תעריף מקסימום

מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס:
לכלמ"רשמעל1.6דונםועד6דונם
לכלמ"רשמעל6דונםועד6דונם
לכלמ"רשמעל6דונם
מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס:
בשטחשלעד61דונם
לכלמ"רמשעל61דונםועד211דונם
לכלמ"רשמעל211דונםועד201דונם
לכלמ"רשמעל201דונם
קרקע תפוסה המשמשת למכרת סולארית:
בשטחשלעד61דונם
לכלמ"רשמעל61דונםועד211דונם
לכלמ"רשמעל211דונםועד201דונם
לכלמ"רשמעל201דונם


1.11₪
1.12₪
1.160₪

1.60₪
1.66₪
1.11₪
1.12₪

1.60₪
1.66₪
1.11₪
1.12₪


1.11₪
1.21₪
1.60₪

6.01₪
6.61₪
1.11₪
1.21₪

6.01₪
6.61₪
1.11₪
1.21₪


יובהר ,כי לעניין סיווג זה מדובר בהטלת ארנונה לראשונה בצו הארנונה ,ועל כן לא נדרש
אישורשריהפניםוהאוצר.
ה.

כללים ומועדי תשלום -פרק  3לצו הארנונה 2710
ה .1.ביטול הנחת תשלום מראש
בהתאם להוראות תקנה  62לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות
המקומיות) ,תשס"ז)6112-מועצהשלרשותמקומיתרשאיתלקבועהנחהבשיעורשלאיעלה
על  6 אחוזים למי שמשלם ארנונה כללית בתשלום אחד בתחילת שנת הכספים ולא יאוחר
מיום60בפברוארשלאותהשנה.
עדוכוללצוהארנונהלשנת 6161ובהתאםלהוראותתקנה 62הנ"ל,העניקההמועצההנחה
בשיעור6%בכפוףלתשלוםמלואהארנונהעדליום26לינואר.
לאור מיעוט המנצלים הנחה זו בקרב תושבי המועצה ,ופניות אשר הגיעו אל המועצה
בטענות לפיהן לא היה די זמן לביצוע מלוא התשלום מהמועד בו נתקבלו השומות השנתיות,
ודרישות למתן הנחה זו באופן רטרואקטיבי ,הוחלט על ביטולה כליל .כמו כן שיקול נוסף
שהביא להחלטה זו הינו תנודות השוק בכל נושא הריביות והתשואות על ההשקעות אשר
מייתרות את הערך המוסף מקבלת הכספים מראש.
ה .2.ביטול אפשרות תשלום הארנונה בהפקדת שישה שיקים מראש
מתוךרצוןלהקלעלהנישומיםשבשטחשיפוטה בענייןאופןתשלוםחיוביהארנונה,הכניסה
המועצה החל משנת המס  ,6161אפשרויות תשלום של חיובי הארנונה ,בין היתר ,בכרטיסי
אשראי וכן באמצעות הוראות קבע בבנק ובאמצעות העברה בנקאית בכפוף להעברת
אסמכתאלמועצהמידלאחרביצועהתשלום,כמפורטבפרקזהבצו.



לאורמגווןאפשרויותהתשלוםכמפורטלעיל,הוחלטלבטלאתהאפשרותאשרפורטהבסעיף
 0לפרקזה,בדברהפקדתשישהשיקיםבגזברותהמועצהעדליום 61לינואר,אשרהביאה
לסירבולרב,ומשבמסגרתהנותרהלתושבבסוףהשנהיתרתחובבשלהפרשיהצמדהוריבית
אשרהתווספובמהלךהשנהבהתאםלדין.

משהוחלטלבטלאתאפשרותהפקדתהשיקיםמראש ,יתוקןבהתאםגם נוסחושלסעיף 1
בפרקזה,בהשמטתהמלים:"והסדרתשלומיםבשקיםכאמורבסעיפיםג'ו–ה'לעיל"
יובהר,כיהשינוייםבמסגרתפרקזהאינםדורשיםאתאישורשריהפניםוהאוצר.


יצוין,כילדבריהסבראלומצורפתכנספח א'טיוטאשלצוהארנונהלשנתהכספים6162הכוללת
את האמור בדברי ההסבר .בגוף הטיוטה מסומן באדום נושאים אשר יושמטו מהצו ומסומנים
בצהובנושאיםחדשיםאשריתווספולצו.

לאישורכםאודה.



בברכה,

ארז בדש
מנכ"ל ומנהל כספים
העתק:
מנהליאגפים
רןאורפני,מבקרפנים
עו"דטלישטיין,יועמ"ש


