
 נכבדים,  וידידים לקוחות 

וובינר בנושאי  (, ACCקיימנו, בשיתוף עם התאחדות התעשיינים בישראל וארגון היועצים המשפטיים ) 2020במאי  21ביום 
 . ארנונה בימי )פוסט( קורונה –מיסוי מוניציפלי 

במשרדנו, סקרה את החקיקה וההסדרים החדשים בנושאי מיסוי  מיסוי מוניציפלי, ראש תחום אסף-שגית אביטלעוה"ד 
 מוניציפלי בשל משבר הקורונה, לרבות: 

 נישומים   –ממשלה  – רשויות : הקונפליקט המשולש  •

 הבעייתיות בחקיקה הקיימת  •

 יתרונות, בעיות וקשיים  –הפתרון החקיקתי שנקבע  •
 כפל הנחות  -
 תנאי למתן ההנחה  -
 האם ניתנת לביטול בדיעבד?   -
 מה קורה במצב שנישום מצוי בהסכם פשרה מול הרשות  -
 מסלולי ההנחה השונים והמשמעות הכלכלית שלהם  -
 הקשיים  –נכס ריק ושאינו ראוי לשימוש   -

 הנחות נוספות לתעשייה  •

טק, מבני תעשיה, מפעלים, חברות בניה, מחצבות, חברות  -היי)הפחתות חיובים באמצעות שינוי סיווגים  •
 ( קבלניות, קניונים, בתי מלון, עסקים קטנים

 מצגת הוובינר מצורפת. 

 .כאןלחצו   – לצפייה בוובינר

  

ייצגה    ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח. –שנים בתחום המיסוי המוניציפלי  20– , בעלת ניסיון של כאסף-שגית אביטלעו"ד 
מיליוני ₪.  בין תפקידיה הקודמים, כיהנה חברות ענק במשק וכן רשויות מקומיות רבות בתיקים מורכבים ובהיקפים של מאות  

כיו"ר ועדת הערר לענייני ארנונה בעיריית הרצליה והייתה חברה בפורום הארצי לקביעת צו ארנונה אחיד, מטעם מרכז  
יחסי רשות    –כיום, במקביל לעבודתה, מרצה ומנהלת קליניקה במרכז הבינתחומי בתחום השלטון המקומי    .השלטון המקומי

 במסגרתה מייצגים נישומים בהתנהלות כנגד הרשויות. נישום, –

נותנת ייצוג משפטי כולל בתחום המיסוי המוניציפלי, לרבות בחינת חיובים יזומים ו/או  במשרדנו מחלקת מיסוי מוניציפלי
פחתת חיובים )ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח(. הייעוץ ניתן ללקוחות ממגוון רחב של סקטורים,  שוטפים וכן ניהול הליכים לה

 טק ובתי תוכנה, מפעלי תעשייה וחברות יצרניות, חברות תשתית, תחנות דלק ועוד.-לרבות: נדל"ן, היי

 ה,בברכ

 מיסוי מוניציפלי מחלקת 
 פישר בכר חן וול אוריון ושות' 

 

 הנדרש.  ככל  לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל  לרשותכם עומדים למידע נוסף אנו

 savital@fbclawyers.com 03-6944203   אסף-שגית אביטלעו"ד 

 ......................................................................................................................... 
חן  הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. כל הזכויות שמורות לפישר בכר

  news@fbclawyers.comלהירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:    וריון ושות'וול א

 

 2020 מאי                                                                                                                        מיסוי מוניציפלי מעו"דכן

https://youtu.be/GvU4A3atPxo
https://www.fbclawyers.com/lawyer/sagit-avital-assaf/
https://www.fbclawyers.com/practice-areas/municipal-tax/
mailto:savital@fbclawyers.com
mailto:news@fbclawyers.com


קורונה( פוסט)ארנונה בימי 
FBC

אסף-ד שגית אביטל"עו
2020, מאי21

.הוא אינו חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו, הכלול במצגת זו הוא מידע כללי בלבד



מבוא-קורונה ( פוסט)ארנונה בימי 

2|  |חסוי|



מבוא-קורונה ( פוסט)ארנונה בימי 
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לתקנות ההסדרים במשק המדינה  2' תיקון מס
(הנחה מארנונה)

שעניינו ' במסגרתו הוסף פרק ט
בשל משבר הקורונה2020בהנחות בשנת 

.  על פניו ההנחה על פי התקנות החדשות ניתנת באופן יעיל ושוויוני

?האמנם



מבוא–משבר הקורונה 
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-שאלות מהשטח 

?שיוויוניהאם כל הרשויות מיישמות את הפטור באופן •

?המנחה בעניין זההעקרוןמהם הנכסים שהוחרגו ומהו •

?מה קורה למחזיקי נכסים שיש להם הנחות או פטורים אחרים? האם יש כפל הנחות•

-( השגה וערר)או שיש לגביהם מחלוקת ? מה קורה עם נכסים שיש לגביהם חובות קודמים•

?האם תשלום מלוא הדרישה מהווה תנאי לקבלת ההנחה

?(למשל במקרה של אי תשלום)האם הרשות תוכל לבטל לי את ההנחה בדיעבד •

?מה קורה לגבי נכסים שהחיוב בגינם שנוי במחלוקת והגישו לגביהם השגה או ערר•

?ממה נגזרת ההנחה–מה קורה במצב של הסכמי פשרה •

?מה קורה במצב שנישום מצוי בהסכם פשרה מול הרשות•



נושאים מרכזיים–משבר הקורונה 
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?  על מה נדבר 

[נישומים–ממשלה –רשויות ]הקונפליקט המשולש -השחקנים המרכזיים ▪

הבעייתיות בחקיקה הקיימת▪

.בעיות וקשיים, יתרונות–הפתרון החקיקתי שנקבע ▪

כפל הנחות➢
תנאי למתן ההנחה➢
? האם ניתנת לביטול בדיעבד➢
מה קורה במצב שנישום מצוי בהסכם פשרה מול הרשות➢
מסלולי ההנחה השונים והמשמעות הכלכלית שלהם➢
הקשיים  –נכס ריק ושאינו ראוי לשימוש ➢

הנחות נוספות לתעשייה  ▪

פתרונות ודרכי התמודדות▪

הפחתות חיובים באמצעות שינוי סיווגים  ▪
[עסקים קטנים, בתי מלון, קניונים, חברות קבלניות, מחצבות, חברות בניה, מפעלים, מבני תעשיה, טק-היי]



קורונה( פוסט)ארנונה בימי 
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הקונפליקט הזוגי שהפך למשולש

נישומים רשויות

שואפות להגדלת 

הכנסותיהן מארנונה 

בדרכים יצירתיות

-בעמדת התגוננות 

מבקשים להדוף  

ולהפחית

אינטרסים ברורים ומנוגדים



קורונה( פוסט)ארנונה בימי 
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הקונפליקט הזוגי שהפך למשולש

ממשלה

נישומים רשויות

מהכנסות  80%-כ 
הרשויות הן מארנונה



קורונה( פוסט)ארנונה בימי 
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-הפתרון הראשוני
(ל"חוזר מנכ)דחיית תשלומי הארנונה 

חוסר שוויון מוחלט ביישום ההנחיה  
בין הרשויות השונות

!דרישה לפטור מוחלט



קורונה( פוסט)ארנונה בימי 
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:הבעייתיות בחקיקה הקיימת

פטור בגין נכס "נכס ריק"הנחת 
"שאינו ראוי לשימוש"

(העיריות' לפק330סעיף )(לתקנות ההנחה מארנונה12תקנה )

מתייחס למצב פיזי של הנכס  "ריק מאדם וחפץ"

נהרס בנין שמשתלמת עליו ארנונה לפי  ]"

או שניזוק במידה שאי אפשר , הוראות הפקודה
.."[ואין יושבים בו, לשבת בו

.  העדר פתרון בחקיקה הקיימת

נדרשת התערבות חקיקתית



הפתרון החקיקתי

בעיות ושאלות, ניתוח, סקירה



החקיקה הקיימת
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-הפתרון החקיקתי 

2020-ף"התש, 2' תיקון מס-(הנחה מארנונה)תקנות הסדרים במשק המדינה 

'  הוספת פרק ט
:1993–ג"התשנ, (הנחה מארנונה)לתקנות ההסדרים במשק המדינה 

.בשל משבר הקורונה2020הנחות בשנת 



החקיקה הקיימת
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"נכסים"לההנחה תינתן 

–לפקודת העיריות 269כמשמעותם בסעיף 

"  בניינים וקרקעות שבתחום העירייה"

:בכלל זה

...  חניונים ועוד, בתי מלאכה, בתי מלון, תעשייה, שירותים ומסחר, משרדים

31תקנת משנה 



חריגים-החקיקה הקיימת 
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.חריגים שאינם זכאים להנחהאולם בחוק נקבעה שורה של 

–ונשאלת השאלה 
?מהו העיקרון המנחה בקביעת החריגים

מבחן  
כלכלי

מבחן  
השימוש  

נכסים שהמשיכו להרוויח  
?יחובו–הקורונה ' בתק

?                                     שם במרכז את שאלת השימוש בנכס
[ארנונאימבחן ]מי שהשתמש לא יהיה זכאי להנחה 



חריגים-החקיקה הקיימת 

14|  |חסוי|

-ולמעט

[פרמטר השימוש]נכסי מגורים •
[פרמטר השימוש]אדמה חקלאית ומבנה חקלאי •
[מבחן כלכלי]חברות ביטוח , בנקים•
מערכות סולאריות•
מקום למכירת מזון•
בתי מרקחת•
חנויות אופטיקה•
חנויות שעיקר עיסוקן הינו מכירת מוצרי היגיינה•
,  אשר ניתן להפעילם בהתאם לתקנות שעת חירום]מעבדות לתיקון מוצרי תקשורת ומחשבים •

[כמפורט שם
לאו דווקא  ]כהגדרתם שם , גוף מתוקצב או תאגיד בריאות, נכס שהמחזיק בו הוא המדינה•

[?מבחן כלכלי,עשו שימוש בנכס
[מבחן כלכלי. ]חברה ממשלתית ותאגיד מים וביוב•
'  מרפאות וכד, קרי בתי חולים, הפיטורין' לפק( ז)5נכסים שהמחזיק בהם קיבל פטור לפי סעיף •
[?מבחן כלכלי]ר "שפועלים כמלכמוסדות להשכלה גבוהה •

(5)עד ( 1)31תקנת משנה 



חריגים-החקיקה הקיימת 
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:  " נכס אחר"להתייחסות נפרדת 

גזבר ]לשיקול דעת הרשות לגבי נכסים מסוג זה השאירו את מתן ההנחה •
[.ש"יועמ+

–נטל ההוכחה על מחזיקי הנכסים •
'  לתקבהתאם , עליהם להוכיח שלא ניתן היה להפעיל ולעשות שימוש בנכס

.ימים21לתקופה העולה על , שעת חירום

(8)31תקנת משנה 



כפל הנחות-החקיקה הקיימת 
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!יש כפל הנחות
הנחת הקורונה יכולה להינתן במקביל להנחה אחרת

...לא בדיוק? האם בכל המקרים

:התקנות מחריגות באופן מפורש את מתן ההנחה במקרים של
"נכס ריק"1.
"נכס שאינו ראוי לשימוש"כנכס שהוכר 2.

?האם יש לכך משמעות אופרטיבית
...הרי הנכסים הללו ממילא מצויים בפטור מתשלום

(7)-ו( 6)31תקנת משנה 



נכס ריק–החקיקה הקיימת 
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:"ריקנכס".1

.מהחיוב100%שלבשיעור,חודשים6שללתקופהשניתנתהנחה

?מסתכנוןלעשותלגיטימיהאם-
?הכיצד-

?שהוגשובקשותלמשוךהאם-

(7)-ו( 6)31תקנת משנה 



נכס שאינו ראוי לשימוש–החקיקה הקיימת 
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['לפק330סעיף)"לשימושראויאינו"שנכס.2

:תקופות3–למחולקזהסעיףלפיהפטור

.שנים3למשךמלאפטור–ראשונהתקופה1.

,האחרוןהשימושפיעל,ההסדריםבתקנותהמזעריהתעריףלפיחיוב-שניהתקופה2.

."התשלוםתקופת"-שנים5למשך

.מלאפטור–שלישיתתקופה3.

?האם אינו זכאי להנחת הקורונה? התשלום' מה קורה למי שנמצא בתק

בהלהלחםבחוק שאפשר וצריך לאקונה

(7)-ו( 6)31תקנת משנה 



הזכאות להנחה-החקיקה הקיימת 
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הזכאות להנחה

להנחהזכאייהיה,29.2.2020יוםעדלהחזיקשחדלמחזיקלמעט,בנכסמחזיק-(א)32תקנה.1

החל,חודשים3שלתקופהבגיןהנכסעלשהוטלההכלליתהארנונהמסכום100%שלבשיעור

.31.5.2020ועד1.3.2020מיום

הזכאיםהנכסיםכלללגבי,להחליטהמועצהרשאית',אמשנהבתקנתהאמוראףעל-(ב)32תקנה.2

מסכום25%שלבשיעורהנחהלמחזיקתינתן',אמשנהבתקנתכאמורהנחהבמקוםכי,להנחה

.2020שנתבכלהנכסעלשהוטלההארנונה

32תקנת משנה 



הזכאות להנחה-החקיקה הקיימת 
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?האם שווה ערך

32תקנת משנה 

חודשי 12
הנחה של  

25%

חודשי  3
פטור מלא

100%

אינטרס הרשות מול אינטרס הנישום•
שיוויוןבעייתיות וחוסר •



תנאי לקבלת ההנחה–החקיקה הקיימת 
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תנאי לקבלת ההנחה

–תשלום יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים 
<=הסדר תשלומים/ הוראת קבע / בתשלום מראש 

הסדרת התשלום השנתי

[20תקנה ]



ביטול ההנחה בדיעבד–החקיקה הקיימת 
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:ביטול ההנחה בדיעבד

נישום שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה  
–2020עליו עד סוף שנת שהוטלה

תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה

[16תקנה ]



–החקיקה הקיימת 
ביטול ההנחה בדיעבד/ התניה 
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:בעיות ושאלות

?(ערר/ השגה )מה קורה במצב שמתקיימים הליכים •

?האם סביר לדרוש מהנישומים לשלם את כל הארנונה שהוטלה כתנאי לקבלת ההנחה•

??ההנחה שלו תבוטל-מי שלא שילם את כל הדרישה שהוטלה עליו •

–והשאלה הגדולה 

ביחס לכל מי שחלק על דרישת  , גל של ביטולי הנחותיהיה לנו 31.12.2020–האם ב •
??  ולכן לא שילמה( וערריםכל מי שהגיש השגות )התשלום שקיבל 

ניתן לבטל את ההנחה–על פי לשון החוק < =
היה צריך להתנות את ביטולה בתשלום הסכום שאינו שנוי –והשכל הסביר ההגיוןלפי < =

במחלוקת ולא בתשלום סך הדרישה המקורית



הסכמי פשרה-החקיקה הקיימת
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?מה קורה במצב של הסכמי פשרה

?נגזרת ההנחהמאיזה סכום 
?או מסכום הפשרה? האם מהסכום המקורי

.והוא הסכום ממנו תיגזר ההנחה–הוא סכום החיוב –סכום הפשרה 



ההנחה תוזן באופן אוטומטי-החקיקה הקיימת
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–מהוראות התקנות עולה כי 

לקבלתן  ללא צורך בהגשת בקשה ההנחות יינתנו 
ויוזנו במחשבי העירייה באופן אוטומטי  

.  לכל נכס זכאי

, יחד עם זאת
,  אנו ממליצים להקפיד לעקוב אחר החלטת הרשות בנושא

ולוודא יישום  

(ב)34תקנת משנה 



הנחה נוספת לתעשייה-החקיקה הקיימת
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הנחה נוספת לתעשייה

"חלון הזדמנויות"

:תנאי סף

"תעשיה"נכסים שמסווגים כ•

הוקמו בשלוש השנים האחרונות•





שינוי סיווג
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האגרות והיטלי הפיתוח הפך בשנים האחרונות לעול כלכלי של ממש על מחזיקי  , תשלום הארנונה

ומהווה מרכיב מרכזי ומהותי שיש לקחת בחשבון במסגרת  ( במיוחד עסקיים ותעשייתיים)נכסים 

.התקציב השנתי

בעמדת התגוננות  פועלות להגדלת החיובים  

פועלים להפחתהוהשאת ההכנסות ממסים

הנישומים



שינוי סיווג
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-לכל רשות צו ארנונה שונה 

(נטו/ברוטו)שיטות מדידה ➢

סיווגים וסיווגי משנה➢

תעריפים➢

מקום לפרשנות ויצירתיות הדדית



שינוי סיווג
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-פוטנציאליותלהפחתותדוגמאות

שלוהפחתה[תוכנהוייצורפיתוח]יצרניתלחברההסיווגתיקוןטק-היחברות•
מהחיוב50%-כ

המהותפיעלוחיובסיווגיםאיחודיצרניותוחברותמפעלים,תעשיהמבני•
הכללית

"תעשיהמבנה"בתעריףהקרקעחיובומחצבותבניהמפעלי•

מעטפתבמצבנכס,בניהגמרמועד,פטורים,הנחותקבלניותחברות•

המשותפיםהשטחים,המעבריםקניונים•



שינוי סיווג
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המהותפיעלסיווגמלוןבתי•

גישהמסלולי,קרקעשטחידלקתחנות•

"וכיובמחסנים,והנהלהמשרדיםשטחיביןאבחנהובנקיםביטוחחברות•
בנקאיתלפעילותהמשמשיםשטחיםלעומת

...פלאפוניםלתיקוןמעבדה,מאפיות,תכשיטיםעיצוב,מספרותקטניםעסקים•



מועדים-ארנונה
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!!שימו לב למועדים



סיכום-קורונה ( פוסט)ארנונה בימי 

33|  |חסוי|

,  לסיכום
[.הרשויות והנישומים]הצדדים 2את המשחק הברור בין •

.הפרצות בחקיקה הקיימת•

.וכיצד ניתן להתמודד איתם, בפתרונות שניתנו–קשיים וחוסר שוויון מהותי וטכני •

.השנים האחרונות3–חלון הזדמנויות עקב משבר הקורונה לתעשייה שהוקמה ב •

.באמצעות שינוי הסיווגים, האפשרויות הרבות הקיימות להפחתה של הארנונה•

.  להתייעץ ולבחון את האפשרויות השונות ביחס לכל נכס, צריך לבדוק
.הן רבות ומגוונות



ד שגית אביטל אסף"עו
03-6944203

savital@fbclawyers.com

.הוא אינו חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו, הכלול במצגת זו הוא מידע כללי בלבד


