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פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  40/2012מיום 21/11/12
השתתפו 2שלמה אלימלך ראש המועצה ,משה מאיר ,אלי כהן ,שייקה בילו ,יוסי דוד ,יעקב פרנס,
רן פרקר ,יצחק סמינה ,אורית עופר ,נועם שפר.
נעדרו 2גיורא טלמור ,שלמה ג'יברי ,שלומי עזריה ,נילי יופה ,מודי פרי.
נוכחו 2ניסים דוידוב  -רו"ח.
אידה אוהר  -גזברית המועצה.
לאה מימון  -מבקרת המועצה.
על סדר היום2
 .1צו הטלת המיסים והמכסות לשנת .2013
צו הטלת המיסים והמכסות לשנת .2013
ראש המועצה :מבקש לאשר צו הטלת המיסים והמכסות לשנת  . 2013במסגרת הצו הוכנסו
שינויים כמפורט להלן :
 .1העלאה כללית של  2.3%לכל הנכסים בצו הארנונה בהתאם לאמור בפרק ד' לחוק ההסדרים
במשק המדינה ( תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג . 1992
 .2העלאת תעריף קרקע תפוסה לשימושים שונים סיווג (  ) 144-141והעמדת התעריף על1 -
 /₪למ"ר לשנה לאחר שנמצא כי תעריף הארנונה של המועצה לקרקע תפוסה בשימושים
האמורים נמוך מאד ביחס לכל הרשויות האחרות
מדובר בהעלאה עליה החליטה המועצה כבר בשנה שעברה אבל מאחר וטרם התקבל אישור
משרד הפנים  ,אנו נדרשים לקבל החלטה מחודשת בעניין לשנת . 2013
 .3העלאת תעריף מבנה למתקן התפלה סיווג  010מ ₪ 24.92 -למ"ר ל/₪ 40.95 -למ"ר כמו
בסווג  ( 402תעשיה ומלאכה) ההעלאה נועדה להשוות את הארנונה המשולמת על ידי-מתקן
התפלה לארנונה המשולמת על ידי עסקים אחרים במועצה אשר אופי עיסוקם הינו
תעשיה/מלאכה .המועצה סבורה ,כי מדובר בהעלאה שנועדה להוביל לשיוויון בנשיאה בנטל
המס בין מחזיקים השונים של עסקים בעלי אופי דומה.
אוהר אידה 2עד היום טרם קיבלנו אישור משרד הפנים והאוצר לבקשתינו להעלאה חריגה לשנת
.2012
אני ממליצה לבקש העלאה חריגה לקרקע תפוסה לשימושים שונים ל –  / ₪ 1מ"ר.

ולבקש העלאה של תעריף מבנה למתקן התפלה כך שיושווה לתעריף תעשייה /מלאכה באזור ב'
העומד על /₪ 40.95מ"ר וזאת בעוד תעריף מתקן התפלה נכון לשנת  2012עומד /₪ 24.92מ"ר.
החלטה  2אושרה ההעלאה הכללית של  2.3%על כל הסיווגים הקבועים בצו המסים והמכסות
שנת  . 2013כמו כן אושרו הבקשות הנוספות להעלאת הארנונה ל ₪ 1 -למ"ר לשנה בגין
קרקע תפוסה בסיווגים  444-444והעלאת תעריף הארנונה למתקן התפלה סיווג  040והעמדתו
על  ₪ 40.1למ"ר .
המליאה מסמיכה את המועצה להעביר בקשה למשרד הפנים בהתאם לנוהלים המקובלים ובהתאם
להנחיות משרד הפנים.
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