) .(1קריטריונים נוספים לפטור מארנונה לפי סעיף )5ז( לפקודת מיסי
עירייה ומיסי ממשלה )פיטורין(1938 ,
בהמשך לקריטריונים למתן פטור מארנונה לקופות החולים לפי סעיף )5ז( לפקודת
מיסי עירייה ומיסי ממשלה )פיטורין( ,1938 ,שפורסמו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים
 ,4 /2004רצ"ב קריטריונים נוספים לאישור פטור כאמור ,לבתי חולים ציבוריים:
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המוסד הינו בית חולים ציבורי ,שהוא תאגיד העומד בתנאים אלה :
מוסד שניתן לו אישור לפעול כבית חולים לפי פקודת בריאות העם .1940
התאגיד הוכר כמוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף  (2) 9לפקודת מס הכנסה,
או שהוא בבעלות רשות מקומית.
מסמכי התאגיד שעל פיו הוא נתכונן ופועל מחייבים את השקעת כל
הרווחים בו לשם ביצוע מטרותיו ,אינם מתירים חלוקת רווחים בין
חבריו או בעלי מניותיו לפי הענין ,ומחייבים את העברת יתרת נכסיו
למטרה הקרובה למטרותיו בעת פירוקו או חיסולו.
התאגיד המבקש אינו בבעלות של נותן שרותים לאותו מוסד.
לתאגיד היכולת הכלכלית לספק בבית החולים ,לאורך זמן ,שרותי
בריאות.
למחיר יום אשפוז ושרותים אמבולטריים
התאגיד כפוף
ודיפרנציאלים ,כפי שנקבעים מעת לעת בהיתר לפי חוק הפיקוח על
מצרכים ושרותים ,התשנ"ו – ) .1996להלן  -מחירון משרד הבריאות(.
בבית החולים שהוקם ע"י התאגיד קיימת מחלקה לרפואה דחופה
)חדר מיון המעניקה שרותי חירום לכל פונה(.
לפחות  80%מפעילותו של בית החולים היא במתן שרותים רפואיים
ציבוריים.
הגדרות :
בקריטריונים אלה –
"שרותים רפואיים ציבוריים" – שרותי בריאות הכלולים באחד או יותר
מסוגים אלה:
) (1שרותים הכלולים בסל שרותי הבריאות ,כמשמעותם בסעיף  7לחוק
ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד –  ,1994לפי מחירון משרד
הבריאות.
) (2שרותי בריאות ליולדות ולנפגעי תאונות עבודה ,הממומנים ע"י
המוסד לביטוח לאומי.
) (3שרותי בריאות הניתנים לנפגעי תאונות דרכים הממומנים על ידי
חברות הביטוח ,לפי חוק פיצוים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה -
.1975

)ב(

פטור מארנונה לפי סעיף קטן )א( ,לא יחול על שטחים שמתנהלת בהם
פעילות עסקית שאינה מתן שרות רפואי )כגון חנויות ומסעדות(.
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נוהל הגשת בקשות לפי קריטריונים אלה
) (1על המוסדות המבקשים פטור לפי הקריטריונים שפורטו לעיל ,לפנות
בבקשה חתומה ע"י מנכ"ל בית החולים ,בה יפרט המנכ"ל את עמידתו של
המוסד בכל אחד מהקריטריונים שפורטו לעיל ,וזאת בצרוף מסמכים
המעידים על כך.
היועץ המשפטי של המוסד יאשר בחתימתו את הפרטים שצויינו בבקשה,
לאחר שבדק כי הבקשה אכן מתייחסת לכל התנאים שפורטו לעיל.
) (2בקשה ,כאמור בסעיף ) ,(1תוגש למנכ"ל משרד הפנים עד ליום .31.5.05
) (3הרשות המקומית רשאית להמציא התייחסותה לבקשה שהוגשה לפי סעיף
קטן ) (1לעיל ,תוך  30יום מיום קבלת הבקשה.
לא המציאה הרשות המקומית את התייחסותה במועד ,יהיה רשאי מנכ"ל
המשרד להמליץ לשר או להחליט על סמך הבקשה שהוגשה.
) (4מנכ"ל משרד הפנים או מי מטעמו ,רשאים לדרוש הסברים או מסמכים
נוספים ממגיש הבקשה לצורך קבלת החלטה.

) .(2צירוף משרד הפנים כצד ג' בתביעות השבה כנגד רשויות מקומיות
לאחרונה ,הובאה לידיעתנו תופעה לפיה רשויות מקומיות הנתבעות בתביעות השבה
בגין גביית היטלים ואגרות על פי חוק העזר ,רואות לנכון להגיש הודעת צד ג' כנגד
משרד הפנים .צירוף משרד הפנים נעשה בטענה כי המשרד חב בחבות בגין קיומה
של סמכות שר הפנים לבחון אישור חוקי עזר של רשויות מקומיות.
הננו רואים להביא לידיעתכם כי לגישתנו מדובר בתופעה בלתי ראויה וזאת בין
היתר לאור טיבה והיקפה של סמכות פיקוח זו ,כאשר הננו חוזרים ושומעים את
טענותיהן של הרשויות המקומיות ,כי יש לכבד את סמכויותיהן ולפעול לצמצום
היקף שיקול הדעת של השלטון המרכזי בהפעלת סמכויותיו על פעולת הרשויות
המקומיות.

3

