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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק לתיקון פקודת העיריות(מס׳ 8), תשכ״ח־1968

 1. בסעיף 269 לפקודת העיריות! (להלן - הפקודה), בהגדרת ״אדמה חקלאית״, במקום
 ״רשאי מנהל השומה״ יבוא ״רשאית המועצה׳/

 תיקון סעיף 269

- בטלים.  ביטול םעיפיפ 2. סעיפים 270 עד 272 לפקודה
 270 עד 272

 ביסדל סעיפים 3. סעיפים 274 ו־274א לפקודה -- בטלים.
 274ו־4ד2א

 תיקון סעיף 274נ 4. בסעיף 274ג לפקודה׳ במקום ״הארנונות״ יבוא ״הארנונה״

 תיקון סעיף 275 5. בסעיף 275 לפקודה -

, במקום ״הארנונות״ יבוא ״הארנונה״;  (1) בסעיף קטן(א)

(ב) - בטל.  (2) סעיף קטן

 6, במקום סעיף 276 לפקודה יבוא:

-מועדהחלטהעל 276. החלטת מועצה בדבר הטלת ארנונה כללית תתקבל לא יאוחר מיום

ה 1 במרס שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה.״ נ י נ ר  א

 7, בסעיף 277 לפקודה, במקום ״שיעורי הארנונות שהחליטה עליהם ומועדי תשלומך

 יבוא ״שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם ומועדי תשלומה״.

 8, בסעיף 278(א) לפקודה, במקום ״לארנונות״ יבוא ״לארנונה״.

 9, בסעיף 279 לפקודה׳ במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) לענין סעיף 278 רואים את הארנונה.שתשולם.כאמור._כאי_לל.

 הוטלה לשנת הכספים שבה תשולם,״

 10, בסעיף 280 לפקודה, במקום ״להפחית ארנונות או לוותר עליהן״ יבוא ״להפחית

 ארנונה או לוותר עליה״.

׳ בפרק ארבעה־עשר לפקודה - בטלים. ה ־ ׳ ד׳ ו  11, סימנים ג׳

 12, במקום סעיף 300 לפקודה יבוא:

 ״חשלום במועדו 300. כל החייב בתשלום ארנונה ישלם אותה במועדה.״

 13, סעיפים 323א עד 323ג לפקודה - בטלים.

 14, בסעיף 19 (א) לפקודת המועצות המקומיות 3, במקום ״ארנונת רכוש״ יבוא ״ארנונה״,

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 8, תשכ׳׳ד, עמ׳ 197; סייח תשכ״ה, עמי 127, עמ׳ 215, עמי 263; ס׳יחתשכ״יז,
 עמי 16, עמי 56, עמי 74; ה׳׳וז תשב״ז, עמ׳ 10.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 9, תשכ״זז, עמי 256.

 החלשת סעיף 276

 תיקון סעיף 7ל2

 תיקון סעיף 278

 תיקון סעיף 279

 תיקץ מעיף 280

 ביטול סימנים
ה׳ בפרק ־ ו  ג/די

 אדבעה־עשר

 החלמת סעיף 300

 ביטול סעיפים
 323א עד 323נ

 תיקון פקודת
 המועצות

 המקומיות

S26.2.196 ,140 764הצעות חוק , כ״ז בשבט תשכ״ח 



 תיקון פקודת מסי
 העיריה ומסי

 הממשלה
 (פטורין), 1938

 15, בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורץ), 1938 3 —

 (1) בסעיף 2, במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) ״ארנונה כללית״ פירושו כאמור בסעיף 274ב לפקודת
 העיריות.״;

 (2) בסעיף 3, פסקה(א) - בטלה, ובפסקה (ב), במקום ״מם העיריה הכללי

 ומס החינוך לא יוטלו״ יבוא ״ארנונה כללית לא תוטל״;

 (3) בסעיף 4, בפסקה(א), במקום ״מס הרכוש לעיריה, מס העיריה הכללי

 ומס החינוך לא יוטלו״ יבוא ״ארנונה כללית לא תוטל״, ובפסקה(ב), במקום

 ״מס העיריה ומם החינוך לא יוטלו״ יבוא ״ארנונה כללית לא תוטל״;

נוך׳ יבוא  (4) בסעיף 5׳ במקום ״ממם הרכוש לעיריה, מהמס הכללי וממס החי

 ״מהאדנונה הכללית״;

 (5) בסעיף 5א -

 (א) במקום ״מתשלום מס הרכוש לעיריה או מתשלום מם עיריה כללית

 או מתשלום מס החינוך לעיריה״ יבוא ״מתשלום ארנונה כללית״;

 (ב) במקום ״מכל מס רכוש, מם כללי או מם חינוך שהוטל״ יבוא ״מכל

 ארנונה כללית שהוטלה״;

ונת רכוש וארנונה כללית״ יבוא ״ארנונה כללית״;  (ג) במקום ״ארנ

ונת רכוש וארנונה כללית״ יבוא ״ארנונה כללית״,  (6) בסעיף 5ב, במקום ״ארנ

 16, נקבע בחיקוק כי תשלום פלוני ייגבה בדרך שגובים ארנונות או ארנונת רכוש׳ יראו גבייתתשלומיפ

 כאילו נקבע באותו חיקוק כי התשלום ייגבה בדרך שגובים ארנונה כללית.

 17, על אף האמור בחוק זה - הוראות מעבר

 (1) ענין המתייחס לארנונת רכוש לשנת הכספים 1967/68 או לשנים שלפניה,

ר או בית משפט, ימשיכו ר  התלוי ועומד בפני ועדת שומה׳ מנהל שומה, ועדת ע

 לדון בו עד סיומו לפי הוראות הפקודה המבוטלות בחוק זה;

 (2) בעיריה בה מוטלת ארנונה כלללית לפי אחוז מסדיים מהשווי לצורך

 הארנונה, כאמור בסעיף 22 (ה) ו־גו) לחוק לתיקון פקודת העיריות (מסי 5),

 תשכ״ז-1967*, יוסיפו לחול - לכל ענין הקשור בקביעת השווי האמור׳ לרבות

ר - הוראות הפקודה המבוטלות בחוק זה. ר וערעו ר י בקורת, השגה, ע נ י  ענ

 18, תחילתו של חוק זה ביום ג׳ בניסן תשכ״ח (1 באפריל 1968). תחילה

 3 ע״ר 1938, חוס׳ 1 מסי 792, עמי 27.
 4 ס־ח תשב״ז, עמי 56.
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ר ב ס י ה ר ב  ד

 1. בין הממשלה והרשויות המקומיות הוסכם כי ארנונת הרכוש הנגבית על ידי הרשויות

 המקומיות תבוטל, אחוזי מס הרכוש הנגבה על ידי המדינה יוגדלו והמדינה תעביר אחה

 מסויים מהכנסותיה לרשויות המקומיות. החוק המוצע בא לממש הסכם זה בכל הנוגע לביטול

 ארנונה הרכוש בעיריות(סעיפים 1 עד 03. במועצות המקומיות הדבר ייעשה על ידי שינוי

 צווי המועצות המקומיות השונות.

 2. בעקבות ביטול ארנדנת הרכוש יבוטלו גם הפטורים ממנה לפי פקודת מסי העיריה

 ומסי הממשלה (פטורין)׳ 1938 (סעיף 15).

 3. הוראות הפקודה לגבי השגות׳ עררים וערעורים בדבר ארנונת רכוש יישארו בתקפן

 לגבי כל ענין התלוי ועומד עד לסיומו(סעיף 17 (1)).

 4. מכוח האמור בסעיף 22 (ה) ו־(ו0 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מם׳ 5), תשכי׳ז—

 1967׳ רשאית עירית תל־אביב, עד שנת הכספים 1969/70׳ להמשיך ולהטיל ארנונה כללית

 לפי אחוז מהשווי לצורך ארנונה׳ וזאת על אף ביטולו של סעיף 274 (ב) לפקודה לפי אותו

 חדק, מוצע שהוראות חוק זה לא יפגעו באפשרות האמורה (סעיף 17 (2)).

m2.19.-Q2 ב״ז ביטבט תשב״ח, 764הצעות חיק . 
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