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טיוטת תקנות
א .שם התקנות המוצעות
טיוטת תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' __) ,התשפ"א2021-

ב .מטרת התקנות המוצעות והצורך בהן
תקנה 33א לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,תשנ"ג( 1993-להלן – התקנות) קובעת הסדר
מיוחד עקב משבר הקורונה ,שעניינו הנחה בארנונה למקבלי מענק סיוע לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף
הקורונה החדש) (הוראת שעה) ,התש"ף .2020-הנחה זאת מותנית בקבלת זכאות לקבלת מענק סיוע לפי חוק
התכנית לסיוע כלכלי ,וכן בהגשת בקשה ובהמצאת מסמכים שונים המעידים על הזכאות לקבלת מענק כמו גם
על יתר התנאים לקבלת ההנחה.
בתקנה  16לתקנות נקבע הכלל לפיו" :זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס
בשנת הכספים ,עד יום  31בדצמבר של אותה שנה ,תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת
הארנונה".
על מנת למנוע ביטולה של ההנחה למי שזכאי לה בשנת  2020אך ורק בשל עיכוב בקבלת המסמכים הנדרשים
לצורך הוכחת זכאותו ,מוצע במסגרת תקנות אלה לתקן את התקנות לעניין התחולה של תקנה  16על הנחות
מארנונה לפי תקנה 33א ,כך שהמועד בו ההנחה תהיה בטלה ,אם יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת 2020
לא נפרעה עד סוף שנת  ,2020יידחה לסוף שנת .2021

ג .להלן נוסח טיוטת התקנות המוצעות:

טיוטת תקנות מטעם משרד הפנים:
טיוטת תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' __) ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (12ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב) ,התשנ"ג ,11992-אני מתקין תקנות אלה:
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בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג ,21993-בתקנה
 ,34בסופה יבוא:
"(ג) לעניין תקנה 33א – יקראו את תקנה  16כאילו במקום "עד יום 31
בדצמבר של אותה שנה" נאמר "עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב ( 31בדצמבר
.")2021

___ ב________ התש_______ (___ ב________ ____)20
(חמ -3-2278ת)2
__________________
אריה מכלוף דרעי
שר הפנים

דברי הסבר
תקנה 33א לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,תשנ"ג( 1993-להלן – התקנות) קובעת הסדר
מיוחד עקב משבר הקורונה ,שעניינו הנחה בארנונה למקבלי מענק סיוע לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף
הקורונה החדש) (הוראת שעה) ,התש"ף .2020-הנחה זאת מותנית בקבלת זכאות לקבלת מענק סיוע לפי
חוק התכנית לסיוע כלכלי ,וכן בהגשת בקשה ובהמצאת מסמכים שונים המעידים על הזכאות לקבלת
מענק כמו גם על יתר התנאים לקבלת ההנחה.
בתקנה  16לתקנות נקבע הכלל לפיו " :זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על
הנכס בשנת הכספים ,עד יום  31בדצמבר של אותה שנה ,תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום
ותיווסף ליתרת הארנונה".
על מנת למנוע ביטולה של ההנחה למי שזכאי לה בשנת  2020אך ורק בשל עיכוב בקבלת המסמכים
הנדרשים לצורך הוכחת זכאותו ,מוצע במסגרת תקנות אלה לתקן את התקנות לעניין התחולה של תקנה
 16על הנחות מארנונה לפי תקנה  33א ,כך שהמועד בו ההנחה תהיה בטלה ,אם יתרת הארנונה שהוטלה
על הנכס בשנת  2020לא נפרעה עד סוף שנת  ,2020יידחה לסוף שנת .2021

 1ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
 2ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;419התשפ"א ,עמ' .244

