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

הוראות מעבר

על אף האמור בחוק זה 
ענין המתייחס לארנונת רכוש לשנת הכספים 1967/68או לשנים שלפניה,
)(1
התלוי ועומד בפני ועדת שומה ,מנהל שומה ,ועדת ערר או בית משפט ,ימשיכו
לדון בו עד סיומו לפי הוראות הפקודה

המבוטלות בחוק זה;

מהשיוי לצורך האר
בעיריה בה מוטלת ארנונה כללית לפי אחוז מסויים
)(2
נונה ,כאמור בסעיף ) 22ה( ו)ו( לחוק לתיקון פקודת העיריות )מס'  , (5תשכ"ז
 ,41967יוסיפו לחול  לכל ענין הקשור בקביעת השווי האמור ,לרבות עניני
בקורת ,השגה ,ערר וערעור  הוראות הפקודה המובטלות בחוק זה.
החלטת ועדת שומה שליד עיריה או מועצה מקומית לא תיפסל בשל כך בלבד שנתקבלה
. 20
בישיבה שבה נוכחו שנים בלבד מחברי הועדה.
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