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 חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) (תיקון),
 התשמ״ד—1984 263

 מתפרפמת כזה הצעת חוק מ«עפ הממשלה:
א ו ב  מ

 חלפו כארבע שנים מאז נכנס לתוקפו החוק העיקרי והתיקונים המוצעים בזה הם
 בחלקם בבחינת הפקת לקחים מהבעיות שנתגלו בהפעלתו ובחלקם הינם תיקונים המתבקשים
 כתוצאה מהתהליך האינפלציוני המואץ במשק אשר גורם לכך שאין די בהוראות הקיימות
 של החוק העיקרי להשגת המטרות שלשמן הוא נחקק, דהיינו המרצת התושבים לפרוע
 את חובותיהם לרשויות המקומיות במועד ומתן פיצוי לרשויות המקומיות על הנזק שנגרם

 להן במקרה של פיגור בתשלום החובות.

 חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה)
 (תיקוו), התשמ״ד-984ו

! ף י ע ח ס ק י  1. בסעיף 1 •לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), ת
 התש״ם—1980 1 (להלן — החוק העיקרי) —

 (1) בהגדרת ״תשלום חובה׳/ בסופה יבוא ״לרבות מכסות תשלום שהטיל איגוד
 ערים על הרשויות המקומיות שבתחומו ולרבות מסים ומכסות תשלום שהטילה

 מועצה אזורית על ועד מקומי״ ז

ר פ פ י ד ר ב  ד

 מוצע לתקן את סעיף 1 לחוק העלקרי, הוא תשלום המגיע לרשות מקומית על פי דין״. •הובעו
^ 1 סעיף ההגדרות', בשלוש אלה: ספיקות האם מכסות תשלום שמטיל איגוד ערימ על י ע & 

ל הרשויות, המקומיות המואיגדות. בו לפי ח:וק איגוד ערים, כ א ״ י ם ה י י ק ק ה ו ח ״ ב ה ב ו מ ח ו ל ש ת ת ״ ר ד ע  א_ ז

 1 ס׳״ח התש״ם, עמ׳ 46.
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 (2) במקום הגדרת ״היום הקובע״ יבוא:

 ״ ״ היום הקובע״ — האחד בחודש בכל אחד מחדשי השנה;״

 (3) במקום הגדרת ״תשלומי פיגורים״ יבוא:

 ״ ״תשלומי פיגורים״ — ריבית צמודה בשיעור של 0,5% לחודש ממועד החיוב
 בתשלום החובה עד יום שילומו, בתוספת הפרשי הצמדה;״

 2. בסעיף 2 לחוק העיקרי —
 (1) האמור בסעיף יסומן (א) ובו במקום ״חדשיים״ יבוא ״30 ימים״;

 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(ב) נקבע בחיקוק שתשלום החובה ישולם בתוך תקופה קצובה והוא לא
 שולם תוך 30 ימים מהיום שבו נסתיימה אותה תקופה, ייחשב היום הראשון
 של התקופה כמועד החיוב בתשלום החובה האמור לצורך הוספת תשלומי

 פיגורים עליו.״

ר כ מ י ה ר כ  ד

 שיעור הריבית 72% אך הוא הועלה מפעם לפעם
 על פי צווי שר האוצר) ממועד החיוב בתשלום

 החובה עד ליום שילומו;
 2. ריבית בשיעור של 4% לשנה ממועד החיוב
 בתשלום החובה ועד ליום שילומו, בתוספת הפ
 רשי הצמדה לפי שיעור עליית המדד מן המדד
 שפורסם סמוך לפני מועד החיוב עד המדד' שפור
 סם סמוך לפני היום הקובע שלפני יום שילום

 תשלום החובה.
 התברר כי החיוב המוטל על הרשות המקומית
 לברר בכל נקודת זמן על פי אילו מדריכי החישוב
 האמורים מתקבלת תוצאה גבוהה יותר, יוצרת בעיות
 טכניות רבות וגורמת לעימותים מיותרים עם הציבור
 שעליו מוטלים תשלומי הפיגורים. האלטרנטיבה השניה,
 המבוססת על תוספת הפרשי עליית המדד לתשלום
 החובה, מלבד היותה פשוטה ליישום, תינה צודקת יותר
 שכן עליית המדד משקפת בצורה מדוייקת יותר את

 העלות האמיתית של הכסף.
 מוצע לפיכך לבטל את האלטרנטיבה הראשונה
 ולקבוע שתשלומי הפיגורים יהיו מורכבים מריבית
 הדשית צמודה בשיעור של 0.5% ומהפרשי הצמדה.
 הצורך בהעלאת הלק הקנס בתשלומי הפיגורים מריבית
 בשיעור של 4% לשנה ל־0.5% לחודש נובע מכך
 שהנסיון הוכיח שאין די בשיעור הקיים כדי להמריץ
 חייבים לסלק את חובם לרשות המקומית. כן יש הכרח
 בקביעה שהריבית החדשית תהא צמודה, שאם לא כן
 הרי ככל שתקופת הפיגור מתארכת כן הולך ונשחק

 ריאלית אלמנט הקנס שבתשלום הפיגורים.

 א. בסעיף 2 לחוק העיקרי ניתנה ׳׳תקופת
י חסד״ של חדשיים לסילוק התשלום ללא י ^  פ

 תוספת תשלומי פיגורים. מוצע לקצר תקופה זו ל־30
 ימים.

 התשט׳׳ו—1955, לצורך מימון פעולות האיגוד הן בבחינת
 ״תשלומי חובה״ אשר פיגור בשילומם גורר בעקבותיו
 הטלת תשלומי פיגורים. ספיקות דומים הועלו גם לגבי
 מסיב ומכסות תשלום שמטילה מועצה. אזורית לפי צו
 המועצות האזוריות על הועךים המקומיים של הישובים

 שבתחומה.
 מוצע להבהיר מפורשות שאף מכסות התשלום

 והמסים האמורים נכללים בהגדרת ״תשלום חובה״.
 ב. על פי הגדרת ״היום הקובע״ נקבעו בחוק
 העיקרי ששה ״ימים קובעים״ בשנה לצורך חישוב
 הפרשי הצמדה במקרה של פיגור בפרעון תשלומי חובה
 לרשויות מקומיות. ששה ימים אלה הם היום הראשון
 לכל חודש זוגי. על פי החוק הקיים, במקרה של פיגור
 כאמור יש להוסיף לתשלום החובה את הפרשי עליית
 המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד החיוב
 בתשלום החובה עד המדד האחרון שפורסם לאחרונה
 לפני היום הקובע שלפני יום שילומו של תשלום החובה.
 בקצב המואץ של ירידת ערך הכסף לו אנו עדים
 כיום, עדכונו של חוב לרשות מקומית אחת לחדשיים
 גורם לשחיקה משמעותית בהכנסת הרשויות המקומיות.
 כאשר נתקבל החוק העיקרי לא היו רוב הרשויות
 המקומיות מסוגלות לעדכן את החובות המגיעים להן
 בקצב מהיר יותר, אך לאור הנסיון שנרכש מאז,
 מסוגלות הן כיום לעדכן את החובות אתת לחודש.
 לפיכך מוצע לתקן את הגדרת ״היום הקובע״ ולקבוע
 שנים עשר ״ימים קובעים״ ישנה (היום הראשון בכל

 חודש) לצורך חישוב הפרשי ההצמדה.
 ג. ״תשלומי פיגורים״ אשר על פי סעייף 2 לחוק
 העיקרי יש לשלמם בגין פיגור של למעלה מחדשיים
 בסילוק תשלום חובה לרשות מקומית, הוגדרו כסכום

 הגבוה מבין שני אלה:
 1. ריבית בשיעור של 196% לשבה (במקור היה
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ן סעיף 4 קו  3. בסעיף 4 לחוק העיקרי _ תי

 (1) בסעיף קטן (א), במקום הםיפה המתחילה במלים ״נקבע הסדר תשלומים
 כאמור״ יבוא ״כל תשלום לפי הסדר כאמור ישולם בתוספת הפרשים לפי שיעור
 העליה של המדד מן המדד שפורסם בחודש פברואר שקדם ליום התשלום עד המדד

 שקדם למדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום״.

 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:
 ״(אא) תשלום על פי הסדר תשלומים לפי סעיף קטן (א) שלא שולם תוך
 30 ימים מהמועד שנקבע לשילומו (להלן — מועד התשלום), ישולם בתוספת
 ריבית צמודה בשיעור של 0.5% לחודש מיום 1 באפריל שקדם למועד התשלום
 ובתוספת הפרשים לפי שיעור העליה של המדד מן המדד שפורסם בחודש
 פברואר שקדם למועד התשלום ועד המדד שפורסם סמוך לפני יום שילומו

 של התשלום.״

 (3) במקום סעיף קטן(ג) יבוא:

ב) ייעשה לגבי תשלום החובה בתוספת )  ״(ג) הסדר תשלומים לפי סעיף קטן
 ריבית צמודה׳ בשיעור של 0,5% לחודש ממועד החיוב בתשלום החובה עד
 יום ההסדר ובתוספת הפרשים לפי שיעור העליה של המדד מן המדד שפורסם
 סמוך לפני מועד החיוב עד המדד שפורסם סמוך לפני היום הקובע שלפני

 יום ההסדר.״

ת סעיף 6 פ י ח  4. במקום סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא: ה

י 6. שילם אדם תשלום חובה שלא חב בו ביתר על הסכום שהוא חב בו מ י י ש  "^י״י ת
 (להלן — תשלום יתר) ולא הוחזר תשלום היתר תוך 30 הימים מיום
 שילומו, תהזירנו הרשות המקומית בתוספת הפרשים לפי שיעור העליד,

י לץםבר ר ב  ד

 ההסדר יתווספו הפרשי י הצמדה. מוצע לקבוע כבסיס
 ההצמדה את המדד המתפרסם ביום 15 בפברואר שלפני
 יום התשלום. הפרשי עליית המדד יחושבו עד המדד
 שלפני המדד האחרון שפורסם לפני יום התשלום. וזאת
 כדי לתת לרשות המקומית זמן להודיע לתושב שעמו

 בערך הסדר התשלומים מהו הסכום שעליו לשלם.
 עוד מוצע שאם תשלום הארנונה על פי ההסדר
 מבוצע בפיגור של למעלה מ־30 ־מים, תצורף לו גמ
 ריבית צמודה בשיעור של 0.5% לחודש מיום 1 באפריל

 שקדם לתאריך שבו היה צריך לפרוע את התשלום.

 סעיף 6 לחוק העיקרי קובע שרשות מקומית
 ע ״ 4 אשר מסיבה כלשהי' גבתה מאדם תשלום

 שהוא לא חייב או יתר על הסכום שהוא חייב (להלן —
 תשלום יתר) ולא החזירה אותו תוך חדשיים, חייבת

 להחזירו בתוספת תשלומי פיגורים.
 במקביל לתיקונו של סעיף 2 לחוק העיקרי כמוצע
 לעיל, מוצע לתקן גם את סעיף 6 ולקצר ל־30 ימים
 את התקופה שבה ניתן לרשות המקומית להחזיר את

 ב. יש והחיקוק המטיל את תשלום החובה קובע
 תקופה קצובה לשילומו. במקרה שהחוב" איננו משולם
 בתוך תקופה זו ואף לא בתוך ״תקופת החסד״ הנוספת
 המוענקת על פי החוק העיקרי לסילוק החוב בערכו
 הנומינלי, יש להוסיף עליו תשלומי פיגורים. אולם
 התעוררו ספיקות מהו מועד החיוב לשילומו של תשלום
 החובה האמור לצורך חישוב תשלומי הפיגורים, האם
 זה היום הראשון של התקופה הקצובה או שמא היום
 האחרון. לשם הסרת הספק מוצע לקבוע שהיום הראשון

 ייחשב כמועד החיוב לשילומו של תשלום החובה.

 9 סעיף 4(א) לחוק העיקרי מאפשר לרשות

? ״ מקומית לקבוע הסדר לפרעונו של חוב 1 ' י ע  פ

 ארנונה כללית בתשלומים, במשד תקופה שלא תעלה
 על שנה ממועד החיוב בארנונה, מבלי שהתשלומים
 הנפרעים במועד על פי ההסדר האמור יהיו צמודים
 למדד. במצב הקיים כיום במשק אין אפשרות להמשיך
 ולאפשר את תשלום הארנונה על פי הסדר תשלומים
 שאין בו הצמדה ומוצע לפיכך שלכל תשלום על פי
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 של המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני יום שילומו של תשלום היתר עד
 המדד שפורסם סמוך לפני היום הקובע שלפני יום החזרתו; לא הוחזר
 תשלום היתר תוך 30 ימים מיום שהאדם ששילמו הודיע בכתב לרשות
 המקומית שהתשלום שנגבה ממנו הינו תשלום יתר, תחזירנו הרשות
 המקומית בתוספת הפרשים לפי שיעור העליה של המדד כאמור ובתוספת
 ריבית צמודה בשיעור של 0.5% לחודש מיום שילומו של תשלום היתר

 עד יום החזרתו.״

 5. אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:

ס 7א. כל תשלום חובה או תשלום יתר שנתווספו עליו הפרשים לפי שיעור י מ י כ ל ם י ג י ע " 
 העליה של המדד כאמור בחוק זה יעוגל לעשרה השקלים הקרובים;

 סכום של חמישה שקלים יעוגל כלפי מטה.״

ת סעיף דא פ ס ו  ה

, בתוספת הראשונה, במקום  6. בחוק הריבית (שינוי שיעורים), התשל״ג—1972 2
 פסקה (13) יבוא:

 ״(13) סעיף 4(ב) לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על
 תשלומי חובה), התש״ם—1980.״

 7. שר הפנים רשאי לקבוע בצו, לגבי רשות מקומית פלונית או לגבי סוג רשויות
 מקומיות, תקופה של חדשיים במקום תקופת 30 הימים הקבועה בסעיף 2 לחוק העיקרי;
 תחולתו של צו כאמור תהיה עד סוף שנת הכספים 1985 או עד מועד יותר מוקדם

 שקבע השר.

ו חוק  תיקי
ת י ב י ר  ל

י שיעורים) ו נ  (שי

ת נישבר א ר ו  ה

ר ג ס י ה ר ב  ד

 מוצע ששר הפנים יוסמך, כהוראת מעבר,
 סע ר 7 לקבוע שיום התחילה של ההוראה בדבר
 קיצור ״תקופת החסד״ לסילוק חוב לרשות מקומית
 ללא תוספת תשלומי פיגורים, יהיה לגבי רשות מקומית
 מםויימת או לגבי סוג רשויות מקומיות במועד מאוחר
 יותר מיום פרסומו של תיקון זה לחוק העיקרי, ובלבד

 שהוא לא יהיה מאוחר מתחילת שבת הכספים 1986.

 תשלום היתר ללא תוספת. אם חלפו יותר מ־30 ימים
 מיום שנגבה תשלום היתר, תחוייב הרשות המקומית
 להחזירו בתוספת הפרשי הצמדה גם אמ גבתה את
 סכום היתר בתום־לב והחזירה אותו תוך 30 ימים מיום
 שהתברר לה שהסכום לא הגיע לה. אם תשהה הרשות
 המקומית את החזרת התשלום למעלה מ־30 ימים מיום
 שהודיעו לה בכתב שגבתה סכום יתר, תחוייב להחזירו
 בצירוף ריבית הדשית צמודה בשיעור של 0.5% מיום

 שגבתה את התשלום וזאת בנוסף להפרשי ההצמדה.

, עני׳ 12.  2 סי׳ה התשל״ג
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