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 ארנונה

 המספרים של התעשייה



 עלויות ארנונה לתעשייה
 ח"מיליארדי ש
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עלויות ארנונה למג ר התעשייה רב שנתי 
₪  77.35   2012-201לשנים 

 ר"למ

74.18  ₪

 ר"למ

71.25  ₪

 ר"למ

 .ואיננה כוללת העלאות חריגות, מתבססת על שיעור העדכון האוטומטי 2015-2016והעלות השנתית לשנים  ס"למנתוני : 2012-2014: מקור



 הארנונה לתעשייה בהשוואה בינלאומית

 בישראל הארנונה יקרה  –תעריפי הארנונה לתעשייה  בהשוואה בינלאומית  

 2013שנת , ר"מ/, $ר"מ 1,000מפעלים בגודל •
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ר  "מ 1000תשלום הארנונה לתעשייה במפעלים בגודל 
 201שנת   ר"מ  

רשויות מקומיות בין מ ויה רוב רובה של התעשייה 0 ממו ע התעשייה בישראל מבוסס על  
GIZA Singer Evenחברת : מקור

   GIZA Singer Evenחברת : מקור.  רשויות מקומיות בין מ ויה רוב רובה של התעשייה 0 ממו ע התעשייה בישראל מבוסס על  



 סוגיות פתוחות על סדר היום  

     רשימה חלקית 
 לרפורמה בארנונה  בינמשרדיצוות  •

 

 קידום הצעת חוק להנחות בארנונה לתעשייה חדשה •

 

 קביעת מודל אגרת פינוי אשפה•

 

 דמי פיתוח •

 

 צמצום פעילותן של חברות הגביה •

 
 SLAהמשך קידום סל שירותים  •

 

 2018צמצום מתן אישורים להעלאות חריגות לשנת  •



 

 מיסוי מוניציפאלי   צפי לתעריפי ארנונה
 



 עדכון שנתי –תעריפי ארנונה 

 18% 2:  2018-שיעור העדכון השנתי ל1.

 2017בהשוואה לינואר  2018ינואר : צורת העדכון2.

 החיובים השו פים צמודים למדד המחירים לצרכן3.



 

 

 

 של הארנונה בנוסחת העדכון האו ומ י העיוות
 בין מדד השכר הציבורי למדד המחירים לצרכן לפערים 2012-2018השוואה לשנים : שנתי

  % 2 -שיעור השינוי המצ בר בעשור האחרון עלייה של כ 
  ללא העלאות חריגות 
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 שיעור עליית המדד המחירים לצרכן

 שיעור עליית מדד השכר הציבורי

 שיעור עדכון שנתי

  בהתאם לשיעור העדכון האו ומ י 18% 2יעלו  2018תעריפי הארנונה לשנת 

 +%    : מדד השכר הציבורי        0.71%: מדד מחירים לצרכן 

 

 



 מדד השכר ה יבורי -שיעור העדכון השנתי 

 X0.5(מדד המחירים ל רכן+ ) X0.5(מדד השכר ה יבורי) 

 :  הבעיה 

והוא כולל סק ורים שאין להם דבר עם  אינו משקף את השכר במג ר הציבורי " מדד השכר הציבורי"1.

    המג ר הציבורי או עם הוצאות הרשויות המקומיות לשכר

 

אינו משקף את הוצאות הרשויות   0%  משקלו של מדד השכר הציבורי בשיעור העדכון השנתי 2.

  0% -שכן שיעור הוצאות השכר ברשויות המקומיות מסך כל ההוצאות עומד על כ  המקומיות לשכר

 

  80%בו ל מקדם ההתייעלות בשיעור של   201החל משנת 3.

 

 :  עדכונים

 כך שישקף את השכר הציבורי בלבד  לפיו מחשבים את מדד השכר הציבורי ס"הלמשינוי לוח  :

    עמדתנו התקבלה בוועדת הפנים

 עמדתנו התקבלה בוועדת הפנים: מדד מחירים לצרכן 70%-שכר ציבורי ו 0%  –משקולות שינוי 

 עמדתנו לא התקבלה: אשר יעודד התייעלות ברשויות המקומיות 80%הח רת מקדם התייעלות של  

 

 

 



 העלאות חריגות –תעריפי ארנונה 

 מעבר לעדכון הכלל ארצי1.

 מתייחסות לסיווג אחד או כמה סיווגים אך לא לכל הסיווגים2.

 !ר רואק יביותאין יותר העלאות חריגות 3.

 :  המועדים הקובעים לעניין ההעלאות החריגות 4.
 

 

 

 

 

 

 

  



 העלאות חריגות –תעריפי ארנונה 

  מחויבת – חריגה להעלאה בקשה שהגישה מקומית רשות1.

 הארנונה למשלמי הודעה לשלוח

 משרד שפרסם "המנחים קווים"ל בהתאם נבחנת הבקשה2.

 הפנים

  והאוצר הפנים שרי י"ע נבחנת חריגה להעלאה הבקשה3.

 ידם על  נדחית או  ומאושרת

  התנגדות הגשת לשם התעשיינים בהתאחדות להיע ר ניתן4.

 והאוצר הפנים למשרדי

 

 

 



 ?2018-מי הגיש בקשות ל –העלאות חריגות 

 רשויות הגישו בקשות להעלאה או הפחתה בארנונה 98כ "סה

 

 :רשויות בול ות שהגישו בקשות להעלאות חריגות השנה

 

 ?מעוניינים לדעת האם הרשות המקומית שלכם הגישה בקשה

 מו מנים להיע ר בהתאחדות התעשיינים

 המשמעות הכספית שיעור ההעלאה המבוקשת רשות מקומית

 1,400,000 364%-13.5% נתיבות

 1,213,000 1.35% באר שבע

פארק  -שער הנגב   א מ

 תעשייה ספירים

14%-30% 3,000,000 

 5,000,000 13% אשדוד



 לרפורמה בארנונה בינמשרדיצוות 

   -שי פל ב  בינמשרדילהקמת צוות   201החל ת ממשלה מספ מבר  -

 : נושאים 

     נ ו  ברו ו שי ת חישוב הארנונה 1.

     שירותים  מסחר  תעשייה האחדת וצמצום סיווגים 2.

 נוסחה חדשה –נוסחת עדכון הארנונה השנתית 3.

  בסיום התהליך הצוות אמור להגיש מסקנות -

התאחדות התעשיינים השתתפה בשימוע והגישה נייר עמדה עם התייחסות   -

מפור ת לנושאים אלה וכן  לסוגיות ועיוותים רבים במערך המיסוי 

  המוניציפאלי



 הנחות בארנונה לתעשייה חדשה

 לא ישים – המצב הקיים
 

מתן הנחה מארנונה לתעשייה חדשה  

רק ברשויות בהן שיעור האב לה הינו  

 ומעלה %  10

 

 

 

 

 

 
 

 

 הנחת רשות 

 בלבדלתעשייה חדשה 

 יו מת חקיקה פר ית –הצעתנו 
 

  ההנחה ומתן האב לה תנאי בי ול

  התנאים באחד העומדות לרשויות

 : הבאים

  במדד   עד 1 באשכולות דירוג1.

 כלכלי החברתי

 'א פיתוח בא ורי רשויות2.

 

 

 

 

 

 הנחת חובה

 ובהרחבת מפעללתעשייה חדשה 

 



 הנחות בארנונה לתעשייה חדשה

שר הכלכלה והתעשייה מקדם  

הצעת חוק שי מנו למתן פ ור  

לארנונה לתעשייה חדשה  

 !  בפריפריה



 אגרת פינוי אשפה 
 

 .ס"למעיבודי התחום למחקר כלכלי לנתוני : מקור

כל רשות מקומית קובעת מדיניות לפינוי אשפה  –כיום •

 מעסקים

 

משרד המשפ ים פרסם אמות מידה לקביעת כמות האשפה  •

 במסגרת חוקי הע ר     שרשות מקומית תחויב לפנות מעסקים

 

אמות המידה מחמירות ואינן נותנות מענה לצרכים   –עמדתנו •

 ולמאפיינים של התעשייה והמג ר העסקי  
 

 



 הקרי ריונים המוצעים מ עמנו:

 )       "            ( x ) "            (x)           (  

ומי יב עם הרשויות   מסתמן כי מתגבש מתווה אשר מחמיר עם התעשייה  נכון להיום

  המקומיות

התאחדות התעשיינים תמשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת שייכנס  

  מתווה הגיוני והוגן עם התעשייה



 הסדרת פעילותן של חברות הגבייה

 :   הבעיה

 

את הסמכות השל ונית שניתנה להן לגיבוש " הפרי ו"הרשויות המקומיות •

  שומות ארנונה ולגביית תשלומי הארנונה לחברות גביה פר יות

 

  התשלום לחברות גביה אלו מתבצע כאחו  מתוך סך הגביה שמבצעת החברה•

  דבר המביא לדרישות תשלום מנופחות מהנישומים ובאופן לא מידתי ולא חוקתי

 

 :   ס  וס
 

צ "בג  צ נגד השימוש בחברות גבייה פר יות "התאחדות התעשיינים הגישה בג•

להשיב ולהסביר כיצד בכוונתה להסדיר   2017נתן אורכה למדינה עד לחודש מאי 

    את הפעילות בתחום

  קיימת הצעת חוק ממשלתית בנושא•

 

 

 



 דמי פיתוח –מס חדש 

 
   סלילה הממשלה מקדמת הצעת חוק להחלפת הי לי הפיתוח •

 " דמי פיתוח"-ב  'מדרכות וכד  תיעול

 

הי לי הפיתוח כיום אינם מכסים את עלויות הפיתוח  : ה ענה •

  הנדרשות

 

אינה כוללת את גובה התעריפים    ההצעה למעשה ריקה מתוכן•

כמו    ומגלמת סיכון חמור להגדלת נ ל העלות  למס החדש

  חיוב בהי לים גם על נכסים ותיקים: למשל 

 

 מתנגדים  : עמדתנו •
 

 
 

 



 ?מה אנחנו מציעים לחברי התאחדות
 

  סוגי הנכסים ונכונות התעריפים  בדיקת חיובי ארנונה •

 

  מידע השוואתי של תעריפי הארנונה ברשויות השונות •

 

  סיוע ויעוץ בהגשת השגות לרשות המקומית •

 

 כגיבוי    הצ רפות להליכים משפ ים של מפעלים כידידי בית משפ  •

  לעמדת המפעל  

 

  הובלת מהלכים מול רשויות מקומיות •

 

  הגשת התנגדויות לבקשות הרשויות להעלאות חריגות •
 

 

 

 

 

 

 



 : לסיוע ופר ים נוספים

 מתן אברמוביץ

 ראש תחום מימון ותמריצים ממשלתיים

 התאחדות התעשיינים

0 - 198802 7 

0 2- 7 228  

matana@industry.org.il 
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