( .)2הנחה מארנונה לאזרחים ותיקים
הריני להביא לידעתכם כי החל מ 1 -בינואר  , 1997אזרחים ותיקים אינם זכאים להנחה בארנונה עפ"י חוק האזרחים הותיקים.
הנחיה וו באה לאחר שבסעיף  28לחוק ההסדרים במשק המדינה לשנת ( ,1997להלן  -חוק ההסדרים) בוטלו הוראות חוק
האזרחים הותיקים ,לפיהם נהנו ה"אזרחים הותיקים" מהנחה של  33%מארנונה.

עם זאת הריני להסב תשומת הלב לכך כי הוראות תקנה  2לתקנות הסדרים במשק המדינה והנחה מארנונה) ,התשנ"ג 1993 -
ולהלן  -תקנות ההנחה מארנונה) המתיחסות לאזרח ותיק נשארו בתקפן.
מהאמיר לעיל עולה כי רשאית הרשות המקומית לתת הנחה לקשישים עפ"י התנאים שנקבעו בתקנה  2לתקנות ההנחה מארנונה
(לא חל שינוי בנוסח התקנה),
להלן נוסח הוראת חוק ההסדרים ,בענין זה :
תיקון  .28בחוק האזרחים הותיקים ,התש"ן - 1989 -
חוק
האזרחים ( )1בסעיף  ,1ההגדרה "תחומי ההנחות"  -תימחק ; הותיקים
( )2בסעיף  ,6פסקאות (2א) ו2( -ב)  -ימחקו ;
( )3סעיפים  8עד  16ו - 18 -בטלים.
הארכת מועד קבלת החלטה בזבו הטלת ארנונה
בשל האחור בהתקנתן תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת  ,)1997התשנ"ז  ,1996 -ניתנה
בחוק ההסדרים האמור ,דחיה לרשויות המקומיות לענין מועד קבלת החלטת מועצה בדבר צו הארנונה לשנת .1997
המועד האחרון לקבלת החלטה כאמור ,הוא ביום כ"ג בשבט התשנ"ז ( 31בינואר  .)1997י
כמו כן נקבע כי מועצה רשאית לתקן עד למועד זה ,החלטה שכבר התקבלה בנושא צו הארנונה.
המועד האחרון לפרסם צו הארנונה נדחה ,איפוא ,ליום כ"א באדר א' התשנ"ז  28בפברואר .1997
להלן נוסח הוראות חוק ההסדרים בענין הנזון:
תוקף ( .34א) על אף הוראת סעיף (9ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני תקנות חקיקה להשגת יעדי התקציב) ,התשנ"ג -
מתוקפן של תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ארנונה ברשויות המקומיות
 ,1992לא ייגרע וצווי
בשנת  ,)1997התשנ"ז  ,1996 -ולהלן  -תקנות הארנונה) בשל האיחור שבהתקנתן בלבד.

(ב) על אף האמור בכל דין ,רשאית מועצת רשות מקומית לקבל החלטה בדבר הטלת ארנונה לשנת
הכספים  , 1997או לתקן החלטה שקיבלה ,ככל שיידרש להתאמתה לתקנות הארנונה עד ליום כ"ג בשבט
התשנ"ז ( 31בינואר  ; )1997התקבלה החלטה כאמור ,יהיה תחילת תוקפה ביום כ"ב בטבת התשנ"ז (1
בינואר .)1997
ההלטה כאמור בסעיף קטן (ב) תפורסם ,על אף האמור בכל דין ,לא יאוחר מיום כ"א באדר א' (28
(ג)
בפברואר .)1997
הנחה מארנונה לנפגעי רדיפות הנאצים  -יוצאי הולנד
בק"ת  ,5793מיום  14.11.96פורסם תיקון לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג  .1994 -על פי תיקון זה
רשאית מועצת רשות מקומית לקבע הנחה בארנונה לנפגעי רדיפות הנאצים המקבלים קצבת נכות מממשלת הולנד.
התיקון האמור משווה את מעמדם של נרדפי הנאצים ,המקבלים קצבת נכות מממשלת הולנד ,למעמדם של אלה המקבלים קצבת
נכות בגין רדיפות הנאצים מממשלת גרמניה,
להלן נוסח התקנה :
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' ,)4
התשנת 1996 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 12ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) ,התשנ"ג  1993 -י אני
מתקין תקנות אלה :
"תיקון
פסקת משנה (ג) יבוא :

 .1בתקנה  ) 2(4לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,תקנה  2התשנ"ג  1993 -ו  ,אחרי

"(ד) גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת הולנד בשל רדיפות נאצים בהתאם לחוק הגמלאות ההולנדי לנפגעי רדיפות 1943-
( 1945יטעם ,למי שהונחה זכאותו כאמור ,להנחת דעתה של הרשות המקומית".
 .2תחילתן של תקנות אלה ביום ט' בטבת התשני,ז ( 1בינואר ".)1996

בברכה,

יעקב אפרתי

המנהל הכללי

