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( )/נוהל בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור
 תיקוןקריטריון מס'  5בנספח א' לחוזר מנכ"ל  2922מורה כי על מוסד המבקש פטור כמוסד מתנדב
להראות כי הוא "פועל בתוך קהילת הרשות המקומית ופעילותו משרתת בעיקר את תושבי אותה
הרשות המקומית".
ביום  11.8.11תוקן סעיף (5י) במסגרת תיקון מס'  21לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה
(פטורין)( 1298 ,להלן  -הפקודה) .בהמשך לכך ,במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה
ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2112ו– ,)2118התשע"ז ,2111-תוקן הסעיף האמור
פעם נוספת (תיקון מס'  28לפקודה) ,כך שנוסחו הנוכחי הינו כדלקמן:
" .5הנכסים דלקמן יהיו פטורים מהארנונה הכללית דהיינו- :
...
(י)( )1כל רכוש שמוסד-מתנדב לשירות הצבור משתמש בו אך ורק לשירות הצבור,
בתנאי שאותו מוסד יתאשר ע"י שר הפנים לצורך פיטורין עפ"י סעיף זה ואולם לא
יתנה שר הפנים מתן פטור על פי סעיף זה למוסד מתנדב שעיקר פעילותו בענייני
בריאות ,בענייני רווחה או בענייני חינוך לתלמידים עד גיל  ,55בכך שפעילותו
משרתת בעיקר את תושבי הרשות המקומית שבה הוא פועל ,ולעניין מוסד שעיקר
פעילותו בענייני חינוך כאמור – מתן פטור כאמור לא יותנה גם בקיומו של רישוי;
הוראות פסקה זו לעניין מוסד שעיקר פעילותו בענייני חינוך כאמור ,יחולו גם על
מוסד חינוך כמשמעותו בסעיף  4או 5ג שאינו מקבל פטור מארנונה לפי אותם
סעיפים ,בשל אי–עמידה בתנאים שנקבעו בהם; לעניין זה" ,רישוי"  -כל אחד
מאלה :רישיון או פטור כמשמעותו בחוק פיקוח על בתי ספר ,התשכ"ט,1191-
אכרזה או הוראת פטור  -לפי חוק מוסדות חוק לימוד חובה ,התש"ט ,1141-רישיון
או הכרה  -לפי חוק מוסדות תרבותיים יחודיים ,התשס"ח ,5002-ורישום או פטור -
לפי פקודת החינוך [נוסח חדש] ,התשל"ח;";1192-
( )5פטור מארנונה כאמור בסעיף קטן זה יהיה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים,
ובלבד שהחל מהשנה השנייה למתן הפטור ימסור המוסד ,בתחילת כל שנה ,תצהיר
ולפיו לא חל שינוי במטרותיו ופעילותו מעת קבלת הפטור.
( )3הוראות סעיף קטן זה יחולו לגבי כל הרשויות המקומיות המתוקצבות בתקציב
המדינה".
לנוכח התיקונים האמורים בהוראת סעיף (5י) לפקודה ,יתוקן קריטריון  5בנספח א' לחוזר מנכ"ל
 2922כך שבסופו יבוא:
"הוראת קריטריון זה לא תחול על מוסד מתנדב שעיקר פעילותו בענייני בריאות ,בענייני רווחה
או בענייני חינוך לתלמידים עד גיל ."02

2

