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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

 הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פטורין( )מס' 25( )פטור מארנונה
לאתרי הנצחה(, התשע"ד–2014 *

בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פטורין(, 1938 1, בסעיף 5ג)ה(, אחרי פסקה )11( יבוא:1.תיקון סעיף 5ג

אתר הנצחה ממלכתי או אתר הנצחה חילי שהוכרזו לפי סעיף 45 לחוק גנים לאומיים,   )12("
שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח–1998 2, שהם פתוחים לציבור, והכול 
אם אינם למטרות רווח ולגבי השטח המשמש אתר הנצחה כאמור ואשר אין בו פעילות 

עסקית "

הממשלה  ומסי  העירייה  מסי  לפקודת  5ג)ה(  סעיף 
מאגרה  או  כללית  מארנונה  פטור  קובע   ,1938 )פטורין(, 
לשטח נכס המשמש בין היתר לאחד מאלה: בית תפילה, 
מקווה, בית קברות ומוסד חינוך מוכר  פטור כאמור אינו 
מורשת  אתרי  הם  הנצחה  אתרי  הנצחה   לאתרי  ניתן 
ישראל  בקרבות  הנופלים  של  זכרם  את  להנציח  שנועדו 
אתרי  בהם  שחבים  הארנונה  תשלומי  איבה   ובפיגועי 
ההנצחה יש בהם כדי להכביד על הוצאותיהם הכספיות 

אשר על כן, מוצע לפטור מארנונה כללית או מאגרה 
חיליים  או  ממלכתיים  הנצחה  אתרי  המשמש  נכס  שטח 
שהוכרזו לפי סעיף 45 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, 
ובלבד  התשנ"ח–1998,  הנצחה,  ואתרי  לאומיים  אתרים 
יינתן  הפטור  כי  יובהר  לציבור   הפתוחים  אתרים  שהם 
רק לגבי השטח המשמש אתר הנצחה ושלא מתקיימת בו 
פעילות עסקית  כך, אם באתר הנצחה חלק מהשטח משמש 
לפעילות עסקית וחלק אינו משמש לפעילות כאמור, הפטור 

יינתן רק לגבי החלק שאינו משמש לפעילות עסקית  

הצעת חוק מס' פ/1352/19 )מספר פנימי: 481485(; הועברה לוועדה ביום כ"ו באדר א' התשע"ד )26 בפברואר 2014(    *

ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' )ע( 27, )א( 31; ס"ח התשע"ב, עמ' 590.  1
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