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יום רביעי כ"ג סיון תשע"ו
 29יוני 2016
פרוטוקול ועדת כספים מספר  22מיום 29.6.2016
נוכחים :אפי גוטמן ,ברטה אילה ,ז'אנה כהן,
חסרים :ליאור אגאי ,ימית קרקוקלי.
משתתפים :עופר תודר ,עו"ד שלומית שפינדל ,גיל גבריאל ,עו"ד רן אברון  -יועץ ,חמאני דוד.
על סדר היום :צו הארנונה לשנת .2017
(הישיבה נפתחה בשעה )18:08
אפי גוטמן:
צו הארנונה השנה מתייקר בהתאם לנוסחה שבחוק לתיקון פקודת העיריות התשע"ד 2014-סעיף ,6
שיעור עליית הארנונה ב 1.1.17-אל מול התעריפים שנקבעו ב 1.1.16-יהיה בשיעור של  .1.77%בנוסף
הוספנו סיווג חדש של צו הארנונה שנקרא מערכות סולריות בתקנה  12לתקנות ההסדרים במשק
המדינה( ,ארנונה כללית ברשויות מקומיות) נוספו סיווגים חדשים לסיווגים העיקריים בתקנות
שמהם נקבעים סיווגי המשנה בצו.
הסיווגים החדשים כאמור הינם של מערכות סולריות כהגדרתם בתקנות "מערכות סולרית" –
מערכת של ייצור חשמל על דיי שימוש באנרגיית השמש בטכנולוגיה פוטו וולטאית או תרמו
סולרית".
סיווג מערכת סולרית לא קיים בצו הארנונה של עיריית אור יהודה ולכן אנו מציעים להוסיף סיווג
זה לצורך הסדרת הארנונה על מתקנים מהסוג הזה.
ז'אנה כהן:
מה הקשר בין ארנונה לסולרי?
עו"ד שלומית שפינדל  -יועמ"ש העירייה:
יש היום ברשויות שמתקינים מערכות סולריות על הגגות וקולטים שמש ומייצרים חשמל .בתקנות
החדשות ,מאחר ורשויות התחילו לעשות את השימוש הזה במתקנים סולריים ,החוק קבע שיש
להכניס סיווג של ארנונה לתוך הצו וקבע מחירי מינימום ומקסימום לצרכים האלה ,כך שמי
שמעתה ואילך יעשה שימוש במתקן הזה ,ישלם עליו ארנונה.
מר אפי גוטמן:
בצו הארנונה בעמוד  3ניתן לראות את הגדלים לפיהם יחייבו.
עו"ד רן אברון:
בטרם יצאו התקנות כל רשות חייבה בצורה אחרת בשנים האחרונות והמחירים היו מופרזים ,עד
שבאו התקנות והסדירו שמתקנים עד  200מטר יהיו פטורים ויהיה חיוב מ 200-מטר ומעלה ,ועדיין
המחירים מאוד נמוכים לעומת מה שהיה נהוג ברשויות ,אז ההסדרה של זה טובה גם לרשות וגם
לנישום.
אפי גוטמן:
מי בעד אישור צו הארנונה לשנת ?2017
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :להמליץ למועצה לאשר את צו הארנונה לשנת .2017
(הישיבה ננעלה בשעה )18:14
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