).(3

קריטריונים לפטור מארנונה לפי סעיף )5ז( ו)5-י( לפקודת מסי עירייה
ומסי ממשלה )פיטורין(1938 ,

בפסק הדין שניתן בבג"צים מאוחדים  26/99ו ,2606/00 -הורה ביה"מ העליון למשרד הפנים
לבדוק מחדש את שאלת זכאותן של האוניברסיטה העברית בירושלים וקופות החולים שהיו צד
לעתירה לפטור מארנונה כללית.
ביה"מ העליון קבע כי שאלת זכאותם של מוסדות אלה לפטור מארנונה ,תיבחן על פי
הקריטריונים שפורסמו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים בענין פטור מארנונה "למוסד מתנדב לטובת
הציבור" על פי סעי' )5י( לפקודת מסי עירייה ומסי ממשלה )פיטורין(1938 ,
)להלן  -הפקודה( )ראה חוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,(2/99בשינויים המחויבים או לפי קריטריונים
חדשים שיפורסמו ,הכל כמפורט בפסק הדין.
בהסתמך על פסק דין הנזכר לעיל מפורסמת בזה תוספת לקריטריונים שפורסמו כאמור לפי סע' 5
)י( לפקודה )להלן  -הקריטריונים( ,וכן קריטריונים למתן פטור מארנונה לפי סעיף ) 5ז( לפקודה.
א.

תוספת לקריטריונים שפורסמו למתן פטור מארנונה לפי סע' )5י( לפקודה )חוזר מנכ"ל
משרד הפנים ,(2 /99לבקשות לפטור של מוסדות להשכלה גבוהה,
לנספח א' לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,2 /99בו פורטו  13קריטריונים לפטור מארנונה לפי
סעיף )5י( לפקודה ,יווספו  2קריטריונים כדלקמן:
" .14מוסד להשכלה גבוהה יהיה זכאי להכרה כמוסד הזכאי לפטור
מארנונה לפי סע' )5י( ,אף אם לא התקיימו בו התנאים המפורטים
בסעיפים  1 – 13לקריטריונים ,ובלבד שעמד בתנאים אלה :
) (1המוסד הוא מוסד מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בסעיף  9לחוק המועצה
להשכלה גבוהה ,התשי"ח – ) 1958להלן – המועצה( או מוסד הפועל בהיתר או
באישור המועצה כאמור בסעיף 21א לחוק האמור ,שהמדינה משתתפת בתקציבו,
ושכר הלימוד הנגבה מתלמידיו הוא בהתאם להנחיות הוועדה לתכנון ולתקצוב
שליד המועצה להשכלה גבוהה.
) (2הנכסים עליהם יחול הפטור כאמור יהיו אלה המשמשים את המוסד לצרכי לימוד
בלבד ובתנאי שלא נעשית בהם פעילות עסקית".

ב.

קריטריונים למתן פטור מארנונה לפי סעיף ) 5ז( לפקודת מסי עיריה ומיסי ממשלה
)פיטורין( )(1938
תאגיד המספק שרותי בריאות יהיה זכאי להכרה כמוסד הזכאי לפטור מארנונה לפי סעיף
)5י( ובלבד שעמד בתנאים אלה:
)(1
)(2

המוסד הינו קופת חולים מוכרת המפורטת בתוספת השביעית
לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד – ) .1994להלן – הקופה(.
הנכסים עליהם יחול הפטור כאמור ,יהיו אלה המשמשים את
הקופה לצורך מתן שרותים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי .
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יובהר כי אין בהוראות אלה כדי למצות את הקריטריונים למתן פטור לפי
סע' ) 5ז( לפקודה וכי קריטריונים נוספים ,שאינם מתייחסים למוסדות אלה ,יפורסמו בנפרד.

ג.

נוהל הגשת בקשות לפי קריטריונים אלה.
) (1על המוסדות המבקשים פטור לפי הקריטריונים שפורטו
לעיל לפנות בבקשה חתומה על ידי מנכ"ל המוסד ,או מי
שהוא הסמיך ,בה יפרט המוסד עמידתו בקריטריונים אלה
בצרוף מסמכים ו/או אישורים המעידים על כך.
)(2

)א( בקשה לפטור לפי סעיף ) 5י( לפקודה תוגש לממונה על המחוז בו נמצא
המוסד עם העתק לרשות המקומית בה נמצא המוסד.
)ב( בקשה לפטור לפי סעיף ) 5ז( לפקודה ,המתבססת על קריטריונים אלה,
תוגש למנכ"ל משרד הפנים.
בקשות לשנת  2004לפי סעיפים קטנים )א( ו)-ב( יוגשו ,כאמור,
עד ליום  9במאי .2004

)(3

הרשות המקומית תמציא את התייחסותה לבקשה שהוגשה לפי סעיף קטן )(2
)א( דלעיל ,בהסתמך על הקריטריונים שנקבעו לעיל ,לממונה על המחוז עד
ליום  23במאי .2004
לא המציאה הרשות המקומית את התיחסותה במועד ,רשאי
הממונה להחליט על סמך הבקשה שהוגשה.

) (4מנכ"ל משרד הפנים או מי מטעמו וכן הממונה ו/או הרשות המקומית לפי
הענין ,רשאים לדרוש הסברים או מסמכים נוספים ממגיש הבקשה לצורך
קבלת החלטה.
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