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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

 576841-4946מספר פנימי:

 /א'730-נספח מס' כ
 (2835/20)פ/

 

 2017–(, התשע"ז16חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( )תיקון מס' 

 

–בחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג .1 8תיקון סעיף 

 – 8החוק העיקרי(, בסעיף  –)להלן  19921

( לעניין אופן 1בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "בכפוף להוראות סעיף קטן )ב (1)  

 חישוב שטחו של נכס";

 אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: (2)  

חישוב שטחו של נכס לעניין הטלת ארנונה כללית יהיה  (1) (1")ב   

במטרים רבועים; הארנונה הכללית שתוטל על נכס תהיה בסכום 

המתקבל ממכפלת מספר המטרים הרבועים של הנכס בסכום 

 הארנונה למטר רבוע. 

( יעוגל כל חלק של 1בחישוב שטחו של נכס לפי פסקה ) (2)    

ית מטר רבוע תעוגל כלפי מטר רבוע למטר השלם הקרוב; מחצ

 מטה.
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(, חישבה רשות מקומית, ערב 2על אף האמור בפסקה ) (3)    

פרסומו של חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת 

 –בפסקה זו ) 20172–, התשע"ז(16יעדי התקציב( )תיקון מס' 

, את שטח הנכסים שבתחומה, כולם או חלקם, (16מס' תיקון 

ארנונה כללית, כך שכל חלק של מטר רבוע חויב לעניין הטלת 

באופן יחסי לפי מספר הסנטימטרים או כך שכל חלק של מטר 

, דרך חישוב שונה( –סקה זו )בפ רבוע עוגל למטר השלם כלפי מטה

, אלא אם באותה דרך הנכסים שבתחומה חשב את שטחל תמשיך

בהחלטתה בדבר הטלת מועצת הרשות המקומית כן קבעה 

הנכסים  תחשב את שטח הרשות המקומית ארנונה כללית כי

לא קומית שרשות מ ;(2בדרך האמורה בפסקה ) שבתחומה

בתחומה ששטחם של נכסים את החליטה כאמור רשאית לחשב 

רב יום עבדרך החישוב השונה אף אם שטחם לא חושב כאמור 

 2022החל משנת הכספים  ואולם, ,16ס' פרסומו של תיקון מ

סקה בדרך האמורה בפ המבתחושיחושב שטחם של כל הנכסים 

 ".ונה בלבד( או בדרך החישוב הש2)

( לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, חישבה 2()1)ב8על אף האמור בסעיף  )א( .2 הוראות מעבר

רשות מקומית, ערב פרסומו של חוק זה, את שטח הנכסים שבתחומה, כולם או 

חלקם, לעניין הטלת ארנונה כללית, כך שכל חלק של מטר רבוע עוגל למטר 

רשאית מועצת הרשות המקומית לקבוע בהחלטתה בדבר השלם כלפי מעלה, 

שחושבו  ,הטלת ארנונה כללית כי תמשיך לחשב את שטחי הנכסים שבתחומה

 .2021עד תום שנת הכספים  ,באותה דרך ,כאמור

 2018על אף האמור בכל דין, לעניין הטלת ארנונה כללית בשנת הכספים  )ב(  

( לחוק העיקרי, כנוסחו 3()1)ב8רשאית מועצת רשות מקומית כאמור בסעיף 

בחוק זה, או מועצת רשות מקומית כאמור בסעיף קטן )א(, לפי העניין, להחליט 

ום י"ב על דרך חישוב שטח הנכסים שבתחומה, כאמור באותם סעיפים, עד לי

 (.2017בנובמבר  1בחשוון התשע"ח )
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