
(תיקון)/ חובה) תשלומי על הצמדה והפרשי (ריבית המקומיות הרשויות חוק
* התשמ"ד1984

1 סעיף חובה),תיקון תשלומי על הצמדה והפרשי (ריבית המקומיות הרשויות לחוק 1 בסעיף .1
 העיקרי) החוק  (להלן 1 התש"ם1980

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

; מקומי" ועד על אזורית מועצה

: יבוא הקובע" "היום הגדרת במקום (2)

"; השנה מחדשי אחד בכל בחודש האחד  הקובע" ""היום

: יבוא הצמדה" "הפרשי הגדרת במקום (3)
 הצמדה" ""הפרשי

תוספת  תשלומים הסדר פי על המשתלמת כללית ארנונה לענין (1)
פברואר בחודש שפורסם המדד מן המדד של העליה שיעור לפי לארנונה
; התשלום יום לפני סמוך שפורסם למדד שקדם המדד עד החיוב, ליום שקדם

שיעור לפי לארנונה תוספת  בפיגור המשתלמת כללית ארנונה לענין (2)
המדד עד החיוב מועד לפני סמוך שפורסם המדד מן המדד של העליה

; התשלום יום לפני סמוך שפורסם

העליה שיעור לפי החובה לתשלום תוספת  אחר חובה תשלום לענין (3)
שפורסם המדד עד החיוב מועד לפני סמוך שפורסם המדד מן המדד של

החובה." תשלום של שילומו יום שלפני הקובע היום לפני סמוך

: יבוא פיגורים" "תשלומי הגדרת במקום (4)

ממועד לחודש 0.5% של בשיעור צמודה ריבית  פיגורים" ""תשלומי
הצמדה." הפרשי בתוספת שילומו, יום עד החובה בתשלום החיוב

2 סעיף תיקון העיקרי לחוק 2 בסעיף .2

; ימים" 30" יבוא "חדשיים" במקום ובו, (א), יסומן בסעיף האמור (1)

: יבוא (א) קטן סעיף אחרי (2)

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

עליו". פיגורים

4 סעיף תיקון העיקרי לחוק 4 בסעיף .3

תשלומים הסדר "נקבע במלים המתחילה הסיפה במקום (א), קטן בסעיף (1)
הצמדה". הפרשי בתוספת ישולם כאמור הסדר לפי תשלום "כל יבוא כאמור"

: יבוא (א) קטן סעיף אחרי (2)

תוך שולם שלא (א) קטן סעיף לפי תשלומים הסדר פי על תשלום "(אא)
פיגורים." תשלומי בתוספת ישולם לשילומו, שנקבע מהמועד ימים 30

התשמ"ד, , 1684 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1984 ביולי 2) התשמ''ד בתמוז ב' ביום בכנסת נתקבל *
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: יבוא (ג) קטן סעיף במקום (3)

החובה, תשלום לגבי ייעשה (ב) קטן סעיף לסי תשלומים הסדר "(ג)
כיום ההסדר יום את יראו חישובם לצורך אשר פיגורים, תשלומי בתוספת

התשלום."

: יבוא העיקרי לחוק 6 סעיף במקום .46 סעיף חחלפת

''החזר
יתר תשלומי

חב שהוא הסכום על ביתר בו חב שלא חובה תשלום אדם שילם .6
מיום הימים 30 תוך היתר תשלום הוחזר ולא יתר) תשלום  (להלן בו
העלית שיעור לפי הפרשים בתוספת המקומית הרשות תחזירנו שילומו,
היתר תשלום של שילומו יום לפני סמוך שפורסם המדד מן המדד של
הוחזר לא ; החזרתו יום שלפני הקובע היום לפני סמוך שפורסם המדד עד
לרשות בכתב הודיע ששילמו שהאדם מיום ימים 30 תוך היתר תשלום
הרשות תחזירנו יתר, תשלום הינו ממנו שנגבה שהתשלום המקומית
ובתוספת כאמור המדד של העליה שיעור לפי הפרשים בתוספת המקומית
היתר תשלום של שילומו מיום לחודש 0.5% של בשיעור צמודה ריבית

". החזרתו יום עד

: יבוא העיקרי לחוק 7 סעיף אחרי 7א5. סעיף הוספת

סכומים לפי''עיגול הפרשים עליו שנתווספו יתר תשלום או חובה תשלום כל 7א.
; הקרובים השקלים לעשרה יעוגל זה בחוק כאמור המדד של העליה שיעור

מטה." כלפי יעוגל שקלים חמישה של סכום

במקום הראשונה, בתוספת ,2 התשל''ג1972 שיעורים), (שינוי הריבית בחוק .6

: יבוא (13) פסקה

תשלומי על הצמדה והפרשי (ריבית המקומיות הרשויות לחוק 4(ב) סעיף (13)"
". התש"ם1980 חובה),

הריבית חוק תיקון
שיעורים) (שינוי

.(1984 באוגוסט 1) התשמ"ד באב ג' ביום 2 סעיף של תחילתו (א) .7

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

השר. שקבע מוקדם

והוראות תחילה
מעבר

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

בורג יוסף
הפנים שר
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