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 פרטיות גביה חברות באמצעותארנונה  תשלומי גבייתאיסור  –קביעת בג"צ הנדון : 

קבע  בבתי המשפט ומול משרדי הממשלה,שניהלנו בשנים האחרונות  אני שמח לבשר שבתום פעילות ממושכת
 . חוקית אינה המקומיות הרשויות ידי על פרטיות גבייה חברות הפעלת כי המשפט בית

 פרטיות חברות באמצעות נוספים חובה ותשלומי ארנונה בגין חובותכיום  גובות מקומיות רשויותהרוב 
 ותפרטי גביה חברות באמצעות חובה תשלומי לגביית מקומיות רשויות של פעילותן .חוץ מיקור  של במתכונת

 של לקידומו המתנה של מאד ארוכים זמן פרקי לאחר  מעשור. יותר במשך שונות בתי המשפט בצורות נדונה
 26.3.2018עתירות לבית המשפט, אנו שמחים לבשר כי אתמול, , ולאחר פעילות מרובת בנושא החקיקה הליך

נגד  העסקיים בג״צ הכריע בנושא התביעה שהוגשה על ידי נשיאות הארגוניםש לאחר ושגה פריצת דרך בנושאה
  .הפעלת חברות הגבייה הפרטיות על ידי הרשויות המקומיות

לרשות  הנתונות סמכויות על האצלת איסור נשיאות הארגונים עתרה בהתבסס על שני עקרונות עיקריים:
 .המבוסס על אחוזים מתוך הגבייה ,הסכם התשלוםולגבי  לגופים פרטיים

 שהדבר מבלי הגבייה בתחום סמכויותיהן את לאצול מקומיות לרשויות לאפשר מקום אין" :כי נקבע הדין בפסק
 והתראות תשלום הודעות שליחת כמו, הגבייה חברות של הפעולות ביצוע. מפורטת מסמיכה בחקיקה יוסדר

צידד בג"צ  .טריוויאלי״ עניין אינם פרטיים גורמים ידי על לחצרים וכניסה גבייה אמצעי וכן, עיקולים לפני
ישנו חשש מקיומו של ניגוד קבע כי פעילות זו אינה חוקית. זאת בייחוד לאור כך ש ״בנשיאות הארגונים ו

 ״.ה של חברות הגבייה לבין גובה הסכומים הנגבים על ידןעניינים הנובע מזיקה שבין שכר הטרח

 שנה אחת על מנת להסדיר את פעילותן של חברות הגבייה בחוק.  למשרדי הממשלהבפסק הדין העניק בג״צ 

תדיינות אל מול תשלומים לא הוגנים מטעם משהחלטת בית המשפט תקל על חברות התעשייה האני משוכנע 
 . השלטון המקומי

מינץ, ועו"ד אסף אורן, ממשרד עמית, פולק, מטלון על ההתדיינות המקצועית -לעו"ד איה רייךברצוני להודות 
 .מול בית הדין

 אנו נמשיך לפעול לשם שיפור הסביבה העסקית של התעשייה.

 לחצו כאן. לפסק הדין המלא

, אגף כלכלהמתן אברמוביץ, ראש תחום מימון ותמריצים בלפרטים נוספים וייעוץ ניתן לפנות אל 

matana@industry.org.il   ,03-5198802/6. 

 

 ,בברכה

 רובי גינל

 מנכ"ל

http://www.industry.org.il/files/Harel/Mankal/2018/13041130.pdf
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