בעדכון הנוכחי בחרנו להתמקד בשינויים הצפויים בחיובי הארנונה לשנת  2009ובשני סוגי
חיובים נוספים התופסים מקום הולך וגדל בהוצאות של כמעט כל חברה וארגון :אגרות
בניה והיטלי פיתוח וחיובי מינהל מקרקעי ישראל )ממ"י(.

עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2009
בהתאם לתיקון מס'  (2006) 9לחוק ההסדרים במשק המדינה – התשס"ג ,שיעור עדכון
הארנונה השנתית מחושב על פי הנוסחה 80% :מהסכום המתקבל מחיבור של מחצית
שיעור עדכון מדד המחירים לצרכן ומחצית שיעור עדכון מדד השכר הציבורי.
מדד המחירים לצרכן עלה בשנה החולפת בשיעור של  5.52%ואילו השכר הציבורי עלה
בשנה החולפת בשיעור של .5.9%
הצבת שני מספרים אלה בנוסחה מביאה לשיעור העלאה של  4.57%בתעריפי הארנונה
לשנת  .2009להלן תגובתנו לעניין זה כפי שפורסמה בעיתון דה-מרקר ב:30/10/08-
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חיובי אגרות והיטלי פיתוח שאינם קשורים בתוספת בניה או בהעברת זכויות
בשנים האחרונות ,מצאו הרשויות המקומיות דרכים נוספות ושיטות מקוריות להעשיר את
קופתן ,שהעיקרית בהן גביית חיובי אגרות והיטלי פיתוח עבור נכסים הקיימים זמן רב
בתחום שיפוטן ,מבלי שלדרישה קדם אירוע של תוספת בניה או העברת זכויות.
הרשויות עורכות סקרי נכסים בתחומן ,אשר במסגרתם נדרשים הנישומים לשלם סכומים
לא מבוטלים בגין היטלי פיתוח עבור תוספות בניה שנמצאו בסקר ,או בגין בניה וקרקע
שלטענת הרשויות לא חויבו מעולם.
במידה ונדרשתם או תדרשו לשלם אגרות והיטלי פיתוח ,אנו ממליצים לפנות אלינו באופן
מידי על מנת שנוכל לסייע בהקטנת החיובים או אפילו להביא לביטולם המוחלט!
לנושא המועדים משמעות רבה היות שערר על דרישת היטל הביוב יש להגיש תוך  30יום
ממועד קבלת ההודעה.

חיובי מינהל מקרקעי ישראל
מינהל מקרקעי ישראל )ממ"י( מנהל  93%מן הקרקעות שבשטחה של מדינת ישראל,
וממונה על מלאי המקרקעין ,שימושי קרקע ,טיפול בחוכרים ובמשתכנים ,יצירת עתודות
קרקע בבעלות ציבורית למטרות לאומיות ,שיווק קרקעות והקצאתן לייעודים שונים.
מדי שנה גובה ממ"י מלקוחותיו – חוכרי הקרקעות ,מיליארדים של שקלים כאשר ניתן
לחלק את התשלומים ל 3 -קבוצות:
תשלום בתקופת חכירה ראשונה ) 49שנים ראשונות(
תשלום בחידוש יובל חכירה ) 49שנים שניות(
תשלום בארוע מיוחד )מכירה  /תוספת בניה(
מקור הקושי להבנת חיובי ממ"י הוא חוק יסוד מקרקעי ישראל שנחקק ב ,1960 -אשר
קובע מפורשות שמקרקעי ישראל לא ימכרו לעולם ,אלא ימסרו בחכירה בלבד )חכירה –
שכירות ארוכה בדרך כלל  49או  99שנים(.
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כיום אנו נתקלים במספר בעיות בהתנהלותו של ממ"י:
בעיה  – 1ממ"י הוא מונופול בתחום משאב הקרקע ופועל ככזה.
בעיה  – 2מדיניות שונה למגזרים שונים על אותה קרקע )חקלאי ,ציבורי ועירוני(.
בעיה  – 3הקצאת קרקע בעבר לפי קיבולת בניה בפועל .ממ"י מחכיר ולא מוכר וגביית
התשלומים נעשתה לפי מה שחוכר בנה בפועל.
בעיה  – 4רוב התשלומים נעשים על בסיס שווי בעלות הקרקע ללא מבנה וללא פיתוח.
אם כך -

כיצד יש לבדוק את נכונות ותקפות חיובי ממ"י שמגיעים אלינו?
מי יודע על בסיס איזה אלגוריתם חושב החיוב בממ"י?
מי יודע על בסיס איזה מקור נורמטיבי )חוק  /תקנה( נעשה החיוב?

במידה ונדרשתם לשלם חיובים לממ"י ו/או ביצעתם שינויים בנכס ונדרשת הסכמת ממ"י
ו/או מסתיים יובל החכירה על הנכס ,נשמח לעמוד לרשותכם לסייע בבדיקה וטיפול
בהפחתת החיוב או בביטולו.

בברכה,
סיגל וולפמן,
מנהלת קשרי לקוחות
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