לקוח נכבד,
לקראת סו שנת הכספי  2006ופתיחת השנה הבאה ,אנו שמחי להביא בפני עדכו נוס לגבי
נושאי חשובי והישגי של חברתנו:
כבישי ומסלולי המטוסי בתחו שדה תעופה פטורי מארנונה
בעקבות ממצאיה של חברת דראל פעלה רשות שדות התעופה )רש"ת( באמצעות עו"ד עדי
מוסקובי"' לתיקו שומת הארנונה שהוטלה על שדה התעופה בהרצליה על ידי עירית הרצליה
וכמפורט להל:
כבישי ,דר היקפית ומסלולי המטוסי בשדה התעופה  ייחשבו לצור חישוב הארנונה
כרחובות ,ולכ יהיו פטורי מתשלו ארנונה .כ פסק בית המשפט לענייני מנהליי בתל
אביב .בית המשפט קיבל את ערעורה של רש"ת נגד החלטת ועדת הערר בעיריית הרצליה,
לחייבה בתשלומי ארנונה בגי הדרכי שבשדה התעופה בעיר.
עיריית הרצליה הטילה על רש"ת חיובי ארנונה בגי החזקתה בשטח של כ' 82אל מ"ר בשדה
התעופה בעיר .הודעות החיוב כללו ייקור תעריפי החיוב ואת החלת הרטרואקטיבית .רש"ת
טענה כי בדרכי שבשטח שדה התעופה עוברי גופי אזרחיי שוני ' ובהסתמ על "הלכת
דשני " )שימוש הציבור בדרכי ( נופלות דרכי אלה תחת הגדרת "רחוב" הפטור מארנונה.
סגנית נשיא בית המשפט ,השופטת ד"ר דרורה פלפל ,קיבלה את טענת רשות שדות התעופה ,כי
על א שהרשות הינה תאגיד כלכלי הנושא רווחי  ,המדובר בגו בעל מאפייני ציבוריי
שהדרכי בשטחו משמשות מעבר לשירות הציבור.
השופטת קבעה כי השטחי נשואי העניי הינ רחובות ומשו כ פטורי מארנונה על פי
חוק.
לפסק הדי משמעות רוחבית לגבי כל נישו המחזיק בשטחי בה משתמש הציבור הרחב.
חיובי אגרות והיטלי פיתוח שאינ קשורי בתוספת בניה או בהעברת זכויות
אחרי שבשני האחרונות נתקלנו בהגדלות חיובי ארנונה רטרואקטיביות ,עברו הרשויות
המקומיות לדרישות יזומות של היטלי פיתוח ,היטלי סלילת כבישי  ,מדרכות ,היטלי ביוב,
תיעול ואגרות הנחת צינורות מי .
המאפיי של ההגדלות הללו שה אינ באות בעקבות "אירוע מס" )אירוע מגבש חבות בהיטל לפי
חוק העזר( ,אלא ה תיקו טעות שהינה בבחינת הוצאת חיוב באיחור עבור תשתיות שהונחו
בעבר ע"י הרשויות.
לקוחותינו שחוו לאחרונה הגדלות בחיובי ארנונה בגי תוספת שטח ,מהווי יעד פוטנציאלי
לקבלת חיובי נוספי ג בגי היטלי פיתוח.
לאור האמור אנו ממליצי להיות ערניי לחיובי מסוג זה ולפנות אלינו בהקד האפשרי מיו
קבלת .
תשומת ליבכ כי המועד להגשת ערר בגי היטלי ביוב הוא  30ימי מיו קבלת ואילו המועד
לתקיפת יתר החיובי הוא  45ימי ממועד קבלת .

שיעורי הארנונה בשנת 2007
עד למועד כתיבת דברי אלה עדיי לא התקבלה החלטה על ידי ועדת הכספי של הכנסת בעניי
הארנונה לשנת  .2007במסגרת החלטתה אמורה הועדה לאשר תקנות ארנונה רב שנתיות של
סוגי הנכסי השוני .
יצוי כי עוד בשנת  ,1998הוסמכו שרי הפני והאוצר ,מתוק חוק ההסדרי לקבוע תקנות,
באופ שבכל שנה יעודכנו סכומי הארנונה אוטומטית בהתא לנוסחה שיקבעו השרי בתקנות.
בפועל ,עד לשנת  2000הותקנו ,בכל שנת כספי  ,תקנות ארנונה לאותה שנת כספי באישור
ועדת הכספי  .בשני  2001עד  2005אומצו מדי שנה ,בהוראות שעה ,תקנות שנת  2000בחוקי
הסדרי למיניה בשינויי המחויבי .
בחוק ההסדרי לשנת  2006בוטלה סמכות השרי לקבוע בתקנות כללי בדבר עדכו סכומי
הארנונה ובמקביל נקבעה נוסחת עדכו בגו החוק .ע זאת סמכות השרי לקבוע בתקנות
כללי לעדכו הסכומי המזעריי והמרביי נותרה בעינה.
על פי נוסחת העדכו ,הסכומי שתטיל רשות מקומית לא יפחתו מהסכו המזערי ולא יעלו על
הסכו המירבי שיקבעו השרי בתקנות.
על מנת לייש את נוסחת העדכו יש לקבוע קוד את הסכומי המזעריי והמרביי בתקנות.
על פי ההצעה לתקנות ההסדרי ועל פי נוסחת העדכו ,תעריפי הארנונה לשנת  2007צפויי
לעלות בשיעור של .2.73%
מבצע הנחות על חובות ארנונה
ביו  31.10.2006חת שר הפני על תקנות ההסדרי במשק המדינה )הנחות מארנונה( שעניינ
מבצע לגביית חובות'עבר בארנונה ,תו מת הנחה בשיעורי ניכרי לאלה הפורעי את יתרת
החוב באחד המסלולי המפורטי להל .המבצע בכללותו יתקיי בשני שלבי :
שלב ראשו :מבצע לתשלו חובות העבר בארנונה ,בשיעורי הנחה ובתנאי המפורטי
א.
בתקנות.
שלב שני :אכיפה מוגברת של הליכי הגבייה למי שבתו תקופת מבצע ההנחות בארנונה
ב.
טר הסדיר את חובותיו.
עיקרי המבצע:
.1

המבצע יתקיי בתקופה .19/11/06 – 28/2/07

.2

המבצע יחול על נכסי מגורי ונכסי שאינ למגורי בגי חובות עבר בארנונה בלבד
שנצברו עד .31/12/2004

.3

זכאי ליהנות מהמבצע רק חייב שהסדיר יתרות חובו לשני .2006 – 2005

.4

חייב כנ"ל ,שהסדיר חובו לשני  ,2006 – 2005יקבל הנחה של  45%על כל יתרת חובו
שהצטברה עד  ,31/12/2004זאת בא יבצע הסדר תשלומי כמפורט בתקנות.
בא ישל יתרת חוב זו במזומ' יקבל הנחה של  50%על יתרת חובו כנ"ל.

.5

בא כל החוב שנוצר עד  31/12/2004מקורו א ורק בשני  ,2004'2003תהא ההנחה
בשיעור של  30%בלבד במקרה של הסדר תשלומי כמפורט בתקנות.
בא ישל יתרת חוב זו במזומ יקבל הנחה של .35%

.6

המבצע לא יחול על חובות של מוסדות מדינה ,חברות ממשלתיות ,תאגידי סטטוטוריי
או מי שזכאי להנחה מארנונה לפי סעיפי  4ו' 5לפקודת מסי העירייה ומסי ממשלה
}פיטורי{.1938 ,

על'פי ההבהרה בחוזר מנכ"ל משרד הפני  ,אי כפל הנחות' קרי ,חייב שהיה זכאי להנחה
.7
בשנה מסוימת ולא שיל את יתרת החיוב ,היה על הרשות ,עפ"י התקנות ,לבטל את
ההנחה שניתנה באותה השנה.
חשוב לציי כי לכל רשות נתונה הזכות להחליט הא להשתת +במבצע ,למעט רשויות הנמצאות
בהסדר הבראה אשר מחוייבות להשתת +במבצע האמור .יצויי כי עירית תלאביב ומספר
רשויות נוספות כבר הודיעו כי אי בכוונת להצטר +למבצע.

חיובי הארנונה לשנת 2007
בימי אלו הינכ מקבלי את חיובי הארנונה לשנת  .2007אנו מזכירי לכ את החשיבות
שבהעברת החיובי לבדיקתנו בתחילת כל שנה כדי לבחו מחדש אפשרויות לחסכו.
בדיקת החיובי מידי שנה הינה חשובה מאוד ג א לא היו שינויי בחיוביכ או שינויי
פיזיי בנכסי  .השינויי החלי בחקיקה ,פסקי הדי הרבי הנתני בנושא הארנונה
וההישגי הרבי שאנו מניבי ללקוחותינו יכולי לסייע להשגת חסכונות נוספי לארגונכ ,
א א חיובי הארנונה כבר נבדקו וטופלו על ידנו בעבר!
החל מתחילת השנה הבאה ,אנו נעביר את כל העדכוני ללקוחותינו במייל בלבד ולכ,
נבקשכ בהזדמנות זו להעביר לנו את פרטי האי'מייל שלכ כדי שנוכל להמשי ולעדכ
אתכ .
נית להעביר את האי'מייל למייל marketing@darel.co.il :או לפקס 03'6372550 :ע ציו
הפרטי המלאי .
נשמח להמשי ולעמוד לרשותכ ולסייע בהתמודדות ע נטל המיסוי העירוני ג בשנה הבאה
עלינו לטובה.
בברכה,
דראל נכסי בע"מ

