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  :על סדר היו
  
ובהנחיית ,  ברשויות המקומיותמשפטיי
היועצי
 ה
 ורוקבות סיכו
 דיו� בפבע


קבעה ועדת ההנחות מארנונה תבחיני
 לצור% מת�  ,מחוז המרכז במשרד הפני

הנחה (מכוח תקנות הסדרי
 במשק המדינה , הנחה רטרואקטיבית במסי ארנונה

הל מחיקת חובות  עליה
 נובמקרי
, )התקנות": להל� (1993 –ג "התשנ, )מארנונה

י נוהל מחיקת חובות הזכאות "עפ . לנישו
 אי� חוב בגי� מסי ארנונה, קרי, איננו חל

 
למחיקת חוב מכח הכרה בזכאות להנחה רטרואקטיבית חלה לגבי חייבי
 שקיי

לא (י התקנות וההנחה לא נוצלה "לגביה
 חוב ובמועד שהיו זכאי
 להנחה עפ

  ).'ת הכספי
 וכולא שולמה יתרה בשנ/ הוגשה בקשה 

ההתייחסות של היוע� המשפטי של משרד הפני
 נקבעה לגבי אות
 נישומי
 שהיו 

זכאי
 להנחה ולא נוצלה א% ע
 זאת שולמו את מלוא הארנונה ללא הפחתה מכח 

  .הזכאות

 ממציא הנישו
 אישור ,מקרי
 בה
 במהל% שנת המס השוטפתאות
 המדובר ב

מבלי שנצבר חוב כלשהו בגי� , מות לשנת המסבדבר זכאות להנחה עבור שני
 הקוד

אישור לעניי� , כגו� אישור מאת המוסד לביטוח לאומי באשר לאחוזי נכות, הנכס

שהוגשה ,  במקרי
 הנוגעי
 לבקשה לפטור בגי� נכס ריקוכ�, הזכאות לקבלת גמלה

  , חודשי
6לתקופה כמוגדר בחוק שלא תעלה על , קודמת לשנה השוטפת בשנת מס 

  . הטיפול בה הסתיי
 בשנת המס העוקבתואשר

   



  

  

  : החלטה 

 לעלתקופה שלא תעלה רטרואקטיבית מת� הנחה  על הועדה המליצה .1


ו של הנישו
 זכאותאישור מסמ% המעיד על במקרי
 בה
 יוצג , שנתיי

  . על פי התקנותהנחהלקבלת 

) ו�ב )(4)(א(2אישורי
 בדבר זכאות לגמלה מכוח תקנה  הנ
 ,יוצא מ� הכלל

מקבלי )BEG( מקבלי גמלה ממשלת גרמניה נכי רדיפות הנאצי
(לתקנות 

)  WUV(מקבלי גמלה ממשלת אוסטריה ,) OFG( גימלה ממשלת הולנד 

ניצולי שואה  , 1957מקבלי גמלה ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 

ניצולי שואה  שמקבלי
 קצבה לפי ההסכ
 , ששהו במחנה ריכוז או בגטו 

מת� ההנחה רטרואקטיבית לגביה
 הוחלט על , ) "2הסכ
 קר� "
 הידוע בש

 .זכאיכל  שני
 ל7עד לתקופה של 

נישומי
 הועדה המליצה שלא לית� הנחה רטרואקטיבית במסי ארנונה ל .2

 
 .לתקנות) 10(2מכוח תקנה , הורה יחידשהינ

ל שיחול בטיפו, כדי לגרוע מהאמור בנוהל מחיקת חובות, אי� באמור לעיל .3

בקשות . קיי
 חובבגי� נכסי
 בגינ
 , הנחה רטרואקטיביתמת� ל ותבקשב

חובות ויועברו בהתא
 לנוהל מחיקת , ועדת ההנחותכאמור יובאו לאישור 

 .למשרד הפני
 לאישור סופי נוהל מחיקת חובות

  .21.9.2011ב סיכו
 דיו� פורו
 יועצי
 משפטיי
 בשלטו� במקומי מיו
 "מצ. 4 

  

  

  

  .עדנה כה�: רשמה

  

 __________________מר ממה שיינפיי�     ר ועדת ההנחות "לאישור יו


