פטור מארנונה//
מדריך מעשי למנכ"ל

באוגוסט  2016הורחבו התנאים למתן פטור מארנונה למוסד
מתנדב לשירות הציבור.
נוסח החוק כולל תיקונים שהציגה מנהיגות אזרחית ,לטובת
המגזר השלישי ,במסגרת הדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה

זוהי הצלחה גדולה שמשמעותה חסכון
של עשרות אלפי שקלים בשנה לעמותה!

מה זה אומר "פטור מארנונה"?
רשויות מוניציפאליות נותנות פטור מתשלום ארנונה לגופים שונים
המתנדבים לשירות הציבור ,בהם עמותות ,בהתאם לקריטריונים שונים
שנקבעו על ידי מנכ"ל משרד הפנים והינם דין מחייב .הפטור האמור הינו
הפחתה של  67%מחיוב הארנונה המקורי.
לקבלת הפטור מארנונה נדרשת עמותה להיות מוגדרת כ"מוסד מתנדב
לשירות הציבור" ולעמוד בתנאים קבועים בחוק (בהמשך תמצאו את רשימת
הקריטריונים המהווים תנאי לקבלת הפטור) .בנוסף ,על פעילותה לעסוק
בתחומים בהם הרשות המקומית פועלת כמו :רווחה ,חינוך ,בריאות וכו'.
הפטור מארנונה ניתן לשלוש שנים ,בהתאם לתיקון החדש ,ומחייב הגשת
תצהיר על אי שינוי נסיבות בשנה השנייה והשלישית.

מה השתנה?
באוגוסט  2016תוקן הקריטריון שהתנה את מתן הפטור למוסד מתנדב,
בתנאי שפעילותו משרתת בעיקר את תושבי הרשות המקומית בה נמצא
הרכוש שלגביו מתבקש הפטור:




יינתן פטור גם לעמותות ארציות העוסקות בחינוך עד גיל  ,25רווחה
ובריאות (ללא הגבלת גיל) אשר יעמדו בכל הקריטריונים ,כאשר מדובר
בפטור ל 3-שנים.
התיקון חל בכל רחבי הארץ ונקבע מנגנון שיפוי רשויות מקומיות ברמה
סוציו-אקונומית  ,1-4בבסיס התקציב.

מנהיגות אזרחית ליוותה וקידמה את הצעת החוק לאורך כל הדרך,
ואכן עמלנו זה נשא פרי >>>
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אילו מסמכים להגיש?
יש לקבל את טופס הבקשה הרשמי וכן את רשימת המסמכים הנלווים הרלוונטים מאגף
הגביה ברשות המקומית.
לתשומת לב :רשויות מקומיות שונות עשויות לחייב הגשת מסמכים שונים.
•
•
•
•
•
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•
•

תקציב העמותה לשנה הנוכחית
דו"חות מבוקרים שנתיים לשנה קודמת
תעודת רישום עמותה
תקנון העמותה
(באדיבות יעל שחר ,מנכ"ל
תצהיר חתום על ידי עו"ד
אופק מיסוי מוניציפלי בע"מ)
אישור ניהול תקין
פירוט כל העובדים בעמותה ,שכר ,עלות שכר והיקף משרה
כל טופס אחר שנדרש על ידי הרשות המקומית (למשל -אישור העדר חריגות בניה)

הפטור מארנונה ניתן לשלוש שנים.
בשנה השניה והשלישית ימסור המוסד תצהיר על אי שינוי נסיבות.

רוצים להגדיל את
הסיכויים לקבלת הפטור?
הקפידו על הגשת
המסמכים בצורה מלאה,
מדויקת ומנוסחת היטב!

אז על מה כל הרעש?
"...אם המוסד חרוץ ומסייע גם לעיר הסמוכה -
אז הוא מאבד את הפטור ואנחנו רוצים לתקן את העיוות הזה"
אמירתו זו של יוזם התיקון לחוק ,חה"כ דוד אמסלם ,החלה את המסע של הרחבת
הקריטריונים במתן פטור מארנונה ,גם לעמותות ארציות ,ובאוגוסט  2016נכנס התיקון
לספר החוקים.
כיום החוק חל גם על ארגונים ארציים בתחומי החינוך לתלמידים עד גיל ,25
הבריאות והרווחה (ללא הגבלת גיל) ,כאשר הפטור יינתן לתקופה של  3שנים.
מנהיגות אזרחית ליוותה וקידמה את הצעת החוק לאורך כל הדרך,
לקריאה בהרחבה >>>
המשמעות :חסכון של עשרות אלפי שקלים בשנה לעמותה!

גלגולה של הצעת החוק:
קריאה טרומית

קריאה ראשונה

בינואר  2016עברה בקריאה טרומית הצעת חוק
לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה
(פטורין) (תנאים לפטור מארנונה למוסד
מתנדב) ,התשע"ו–  2015של ח"כ דוד אמסלם.

בהצבעה בקריאה ראשונה ,הנוסח החדש של
הצעת החוק כלל החרגות משמעותיות מהנוסח
המקורי ,תוך הגבלות לארגונים העוסקים בחינוך
עד גיל  18בלבד ,ברווחה ובבריאות.

הנוסח אשר אושר בקריאה הטרומית ,הציע
לקבוע כי שר הפנים לא יוכל להתנות פטור
מארנונה למוסד מתנדב בתנאי לפיו פעילות
המוסד משרתת בעיקר את תושבי הרשות
המקומית בה נמצא הרכוש שלגביו מתבקש
הפטור.

קריאה שנייה ושלישית

הכנה לקריאה ראשונה
בפברואר  2016התקיים דיון בוועדת הפנים
והגנת הסביבה .במהלך הדיון הציגה מנכ"לית
מנהיגות אזרחית ,ליאור פינקל-פרל ,את עמדת
המגזר השלישי התומך בהצעת החוק ,וציינה
כי "אנחנו תומכים בתיקון החקיקה .התיקון
מגיע כדי לתקן עוולה שנעשתה בקריטריונים
 ...אם יש עמותה שיש לה סניפים רבים בארץ
שמשרתים את תושבי אותה עיר ,הם זכאים;
סניף המטה שמתכלל את כל העבודה ואת כל
העשייה אינו זכאי .מדוע? חקיקה כזאת תתקן
את העיוות הזה  ...אנחנו תומכים מאוד".

ביולי  ,2016בדיון בוועדת הפנים הסביר ח"כ
דוד אמסלם ,יו"ר הוועדה ומציע החוק ,כי ניתן
לקרוא לו "החוק לעמותות ארציות (או עמותות
המטה).
מנהיגות אזרחית ביקשה להעלות את גיל
המוטבים של מוסדות החינוך ל  ,30 -ולבסוף,
בפשרה ,נוסח החוק שאושר כלל מוסדות
חינוך לתלמידים עד גיל .25
אישור החוק במליאה
באוגוסט עלתה הצעת החוק למליאת הכנסת,
וברוב של  46מול  27חברים – אושרה הצעת
החוק ונכנסה לספר החוקים בישראל!

לנוסח החוק העדכני
לחצו כאן < < <

טפסים ונהלים:
 חוזר מנכ"ל משרד הפנים – נוהל בקשה לקבלת הנחה בארנונה
 הנחיות משרד הפנים – יישום הרחבת הפטור לעמותות ארציות (חינוך עד גיל ,25
רווחה ובריאות)
 רשימת קריטריונים לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור
 רשימת טפסים להגשת בקשה לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור
את טפסי ההגשה ניתן לבקש מהרשות המקומית הרלוונטית.
 תצהיר על אי שינוי נסיבות (להגשה בשנה השניה והשלישית לפטור)

קריאת הרחבה
פטור מארנונה לעמותות ארציות  -מתוך אתר מנהיגות אזרחית

הצטרפו למנהיגות אזרחית
ועזרו לנו להמשיך ולהשפיע!

