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  שינוי הסדר תשלומי ארנונה במועצה במהלך שנה  :הנדון

לעבור  2009נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם המועצה רשאית  במהלך שנת הכספים 

  .חודשי - טת חיוב ארנונה על בסיס רבעוני לשיטת חיוב על בסיס  דומשי

  :להלן חוות דעתנו

עקב שינוי בתוכנות המחשוב של המועצה אין , על פי המידע שנמסר לנו על ידכם .1

אפשרות טכנית להמשיך לגבות את הארנונה בחיוב רבעוני עבור יתרת שנת הכספים 

  .חודשי - טת חיוב הארנונה לחיוב דווהמועצה מעונינת כעת לשנות את שי, 2009

בנסיבות אלו עולה השאלה האם המועצה רשאית להחליט במהלך שנת הכספים   .2

  .על שינוי שיטת החיוב כאמור לעיל 2009

המקור החוקי לאפשרותה של המועצה לגבות את הארנונה בתשלומים קבוע  .3

, )חובהריבית והפרשי הצמדה על תשלומי (בהוראות חוק הרשויות המקומיות 

  ").החוק: "להלן( 1980 - ם"תש

לחוק קובע כי רשות מקומית רשאית לקבוע לארנונה כללית הסדר ) א(4סעיף  .4

  .במשך תקופה שלא תעלה על שנה ממועד החיוב בה, לפרעונה בתשלומים

עסקת "בית המשפט העליון קבע כי פריסת תשלומים בהתאם לחוק אינה אלא  .5

נקבע כי אין בעסקה זו כשלעצמה כדי . הלחוב אשר הוטל בתחילת השנ" אשראי

  . קביעת מועד התגבשות החיוב ומהותו

את מועד ) א(7קובע בסעיף ") צו המסים:"להלן ( 2009צו המסים של המועצה לשנת  .6

על אף . כמועד בו הוטל החיוב עבור כל השנה – 1.1.2009התגבשות החיוב ליום  

צו המסים וזאת בהתאם לסמכות ל) ב( 7המועצה קבעה בסעיף , )א(7האמור בסעיף 

כאשר , תשלומים 4כי ניתנת אפשרות לשלם ארנונה בהסדר של , שהוקנתה לה בחוק

  . 10/08כל התשלומים למעט הראשון צמודים למדד 
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הוא איננו , על אף העובדה שהנושא של הסדר התשלומים נזכר בצו המסים, לדעתנו .7

נוי של הסדר התשלומים אינו שי,  בהתאם לכך. מהווה חלק אינטגרלי מצו המסים

ל "מאחר וחיוב הארנונה הנ, 2009מהווה שינוי כלשהו בחיוב הארנונה לשנת 

המועצה רשאית לשנות את הסדר התשלומים , על כן. 1/1/09התגבש כבר ביום 

  .באמצעות החלטה שתתקבל במליאת המועצה בעניין

לק את נטל ולח, מטרתו של הסדר התשלומים להקל עם הנישומים, זאת ועוד .8

יודגש כי שינוי הסדר התשלומים באופן המוצע כמעט . התשלום השנתי של הארנונה

הנישומים שיקבלו הודעת חיוב לחודשים , כך למשל. ואינו מהווה פגיעה בנישומים

אוגוסט ייהנו למעשה מהקטנת התשלום שהיה אמור להיות עבור שלושה  - יולי

אוקטובר - וב עבור חודשים ספטמברייתכן ותעלה טענה כי החי, מנגד. חודשים

מאחר ולפי ההסדר הישן החיוב אמור היה , יהווה הקדמה של מועד התשלום

  . להתבצע רק בחודש אוקטובר

ייתכן כי יהיו תושבים אשר , על אף שהפגיעה בנישומים נראית מינימאלית ביותר .9

אם שיבקשו להמשיך לשלם את הארנונה בהת, נוצרה אצלם ציפייה להסדר רבעוני

אנו ממליצים כי המועצה תאפשר גמישות במתן אפשרות , אי לכך. להסדר הישן

  .2009עד לסוף שנת הכספים , לתשלום רבעוני למי שיבקש

יש צורך , על מנת שיהיה תוקף לשינוי שיטת החיוב כאמור לעיל, לנוכח האמור לעיל .10

בצו  כי מליאת המועצה תחליט  כי יש צורך לשנות את הסדר התשלומים הקבוע

יש להדגיש . חודשי - המסים מהסדר על בסיס רבעוני להסדר תשלומים על בסיס דו

אך ורק בשל שינוי במערכת , במליאה כי המועצה משנה את  הסדר התשלומים

  .המחשוב שלה

  .אנו לרשותכם בכל עת - או הבהרות נוספות/לשאלות ו .11

  

  ,בברכה

    
    ד"עו, עידן טנהאוזר
  ד"עו, קנט את רכס
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