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 תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון), התשם״ה-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ו(ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
 יעדי התקציב), התשנ״ג-1992ו, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 1 1. בתקנה ו לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ״ג-21993 (להלן -
 התקנות העיקריות), לפני ההגדרה ״ארנונה כללית״ יבוא:

 ׳״׳אזרח ותיק״ - כמשמעותו בחוק האזרחים הותיקים, התש״ן-989וג.״

 תיקון תקנה 2 2. (א) האמור בתקנה 2 לתקנות העיקריות יסומן(א) ובה -

 (ו) בפסקה (ו) -

 (א) ברישה, במקום ״גבר שמלאו לו 65 שנים או אישה שמלאו לה 60
 שנים״ יבוא ״אזרח ותיק״;

 (ב) בפסקת משנה (א), במקום ״אם הם מקבלים״ יבוא ״המקבל״, ובמקום
 ״25 אחוזים״ יבוא ״15 אחוזים״;

 (ג) בפסקת משנה (ב), במקום ״הם מקבלים״ יבוא ״הוא מקבל״;

 (2) בפסקה (6), המילים ״לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכם״ -
 יימחקו;

 (3) בפסקה (6ב), המילים ״לגבי 100 מטרים רבועים״ - יימחקו:

 (4) בפסקה (סו), לפני ״הנחה עד 20%״ יבוא:

 ״או שהוא הורה יחיד לילד המתגורר איתו המשרת שירות סדיר כהגדרתו
 בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-41986, כל עוד הוא משרת

 כאמור, ובתנאי שגילו אינו עולה על 21 שנה:״:

 (5) בפסקה (11), המילים ״לגבי 100 מטרים רבועים משטח הנכם״ - יימחקו.

 (ב) אחרי תקנת משגה (א) יבוא:

 ״(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא תקבע המועצה הנחה -

 (ו) העולה על שיעורי ההנחות המפורטים להלן:

 (א) למחזיק שהכנסתו החודשית הממוצעת עולה על השבר
 הממוצע ואינה עולה על פעם וחצי מהשכר הממוצע - 75 אחוזים
 משיעורי ההנחה המרביים הקבועים בתקנת משנה (א), לפי הענין:

 (ב) למחזיק שהכנסתו החודשית הממוצעת עולה על פעם וחצי
 מהשכר הממוצע ואינה עולה על שלוש פעמים מהשכר הממוצע -
 50 אחוזים משיעורי ההנחה המרביים הקבועים בתקנת משנה (א),

 לפי הענין-,

 (ג) למחזיק שהכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 3 פעמים
 מהשכר הממוצע ואינה עולה על 4 פעמים מהשכר הממוצע - 25

 סייח התשנ״ג, עמי 10.
 ק״ת התשנ״ג, עמי 14: התשס״ד, עמי 42 ועמי 139

 סייח התש״ן, עמי 26.
 סייח דזתשמ׳׳ו, עמי 107.
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 אחוזים משיעורי ההנחה המרביים הקבועים בתקנת משנה (א), לפי
 הענין.

 (2) למחזיק שהכנסתו החודשית הממוצעת מעל 4 פעמים מהשכר
 הממוצע.

 בתקנת משנה זאת, ״השכר הממוצע״ - השכר הממוצע לעובדים ישראלים
 בלבד הידוע בחודש נובמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, כפי

 שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 (ג) תקנת משנה (ב) לא תחול על הנחות לפי תקנת משנה (א), (ו),(4), (7), (8)
 ו־(9).

 (ד) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא תקבע המועצה הנחה למחזיק, לפי
 תקנת משנה זו, לגבי שטח הנכס העולה על 80 מטרים מרובעים, ואם עלה מספר
 בני המשפחה של המחזיק הגרים איתו על ארבעה - תיקבע ההנחה ל־110

 מטרים מרובעים בלבד.״

 3. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום "3 אחוזים״ יבוא ״2 אחוזים״. תיקון תקנה 3

 4. בתקנה 2 ו לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 2ו

 (ו) בתקנת משנה (א), במקום ״על אף האמור בתקנה 3ו״ יבוא ״בכפוף לאמור
 בתקנה 13(3)״.

 (2) תקנת משנה (ב) - בטלה.

 5. בתקנה 14 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא: תיקון תקנה 4ו

 ״(א) רשאית המועצה לקבוע הנחה בשיעור המרבי המפורט להלן, למחזיק .בבנין
 המשמש לתעשיה חדשה, בהתייחס לשנת האחזקה שלו בבנין, ולשיעור האבטלה

 באותה רשות מקומית:

 שיעור האבטלה באחוזים ושיעור ההנחה
 שנת אחזקה מעל 10.5% ועד 12% מעל 12%

 ראשונה או חלק ממנה הנחה עד 50% הנחה עד 75%

 שניה או חלק ממנה הנחה עד 25% הנחה עד 50%

 שלישית או חלק ממנה הנחה עד 10% הנחה עד 25%

 6. בתקנה 20 לתקנות העיקריות בסופה יבוא: תיקון תקנה 20

 ״והוסדרו תשלומים על חשבון חובות העבר לארנונה כללית של המחזיק, להנחת
 דעתו של גזבר הרשות המקומית״.

 ביטול תקנות 7. תקנות 23 ו־20 לתקנות העיקריות - בטלות
 23 ו־26

 8. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בבותךת, במקום ״בשנת הכספים 2003״ יבוא תיקון התוספת
 הראשונה

 ״בשנת הכספים 2004״.

 9. בתוספת השניה לתקנות העיקריות, בכל מקום בטפסים 1 ו־2 שבו נאמר "2003״ יבוא תיקון התוספת
 ״2004״, ובכל מקום שבו נאמר ״2004״ יבוא ״2005״. L השניה
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 תחילה 10. תחילתן של תקיות אלה ביום כ׳ בטבת התשס״ה (ו בינואר 2003).

 י״ח בטבת התשס״ה (50 בדצמבר 2004)
ן ו ר ל ש א י ר  >חמ 2278-ב) א

 ראש הממשלה וממלא מקום שר הפנים
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