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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת של הכנסת:

 הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פטורין( )מס' 26(
)תנאים לפטור מארנונה למוסד־מתנדב(, התשע"ו–2016 *

בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פטורין(, 1938 1, בסעיף 5)י( – 1.תיקון סעיף 5

האמור בו יסומן כפסקה ")1(", ובסופה יבוא "ואולם, לא יתנה שר הפנים מתן פטורין   )1(
על פי סעיף זה למוסד־מתנדב שעיקר פעילותו בענייני בריאות, רווחה או חינוך לתלמידים 
עד גיל 18 שאינו מוסד חינוך כאמור בסעיף 4 או 5ג, או לארכיון ציבורי כהגדרתו בחוק 
הארכיונים, התשט"ו–1955 2, בכך שפעילותו משרתת בעיקר את תושבי הרשות המקומית 

שבה הוא פועל ";

אחרי פסקה )1( יבוא:  )2(

יראו פטור מארנונה שניתן לפי סעיף קטן זה כאילו ניתן ביום הגשת הבקשה   )2("
לפטור 

פטור מארנונה כאמור בסעיף קטן זה יהיה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים "  )3(

הממשלה  ומסי  העירייה  מסי  לפקודת  5)י(  סעיף 
רכוש  כל  כי  קובע  הפקודה(,   – )להלן   1938 )פטורין(, 
ורק  אך  בו  משתמש  הציבור  לשירות  שמוסד־מתנדב 
שהמוסד  בתנאי  מארנונה,  פטור  יהיה  הציבור  לשירות 
יאושר על ידי שר הפנים לעניין זה  בחוזר משרד הפנים 
 )1999 בפברואר   11( התשנ"ט  בשבט  כ"ה  מיום   2/99 מס' 
נקבעו קריטריונים שעל מוסד־מתנדב המבקש פטור לעמוד 
בהם; אחד הקריטריונים הוא שהמוסד פועל בתוך קהילת 
תושבי  את  בעיקר  משרתת  ופעילותו  המקומית  הרשות 

אותה רשות מקומית  

קריטריון זה מונע מרשויות מקומיות לפטור מארנונה 
מוסדות־מתנדבים רבים שפעילותם מיועדת לציבור הרחב 
פעילותם  נוכח  בלבד   מקומית  רשות  אותה  לתושבי  ולא 

החשובה של מוסדות אלה יש אינטרס ציבורי לפטור אותם 
מתשלום ארנונה  לפיכך, מוצע לקבוע ששר הפנים לא יוכל 
פעילותו  שעיקר  למוסד־מתנדב  מארנונה  פטור  להתנות 
 18 גיל  עד  לתלמידים  חינוך  או  רווחה  בריאות,  בענייני 
שנים שאינו מוסד חינוך כאמור בסעיף 4 או 5ג לפקודה, או 
ארכיון ציבורי, בכך שפעילותו משרתת בעיקר את תושבי 
מתבקש  שלגביו  הרכוש  נמצא  שבה  המקומית  הרשות 

הפטור 

מארנונה  פטור  יראו  כי  לקבוע  מוצע  כך,  על  נוסף 
שניתן לפי סעיף קטן זה כאילו ניתן ביום הגשת הבקשה 
שנים  שלוש  של  לתקופה  יינתן  כאמור  פטור  וכי  לפטור, 

לפחות 
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