פרוטוקול מס' 40

פרוטוקול משיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין ,
שהתקיימה ביום רביעי ,ל' בסיוון התשע"ו , 6.7.2016 ,בשעה
 18:00בחדר הישיבות
נוכחים:

אליהו זהר – ראש העיר
שמעון חזן ,מישל טפירו ,שלומי מלכה ,שי סיום ,ד"ר שלום אלדר,
יוסי חדד ,יוסי סולימני ,בוריס בורוכוב ,גדעון מהרי

חסרים:

חיים שטיינר ,בצלאל מזרחי ,דוד גלעם

משתתפים :אריה פיקל -מ"מ מזכיר העירייה ,צביקה דוידי -גזבר ,עו"ד אמיר
בירנבוים -יועמ"ש
ראש העיר פותח את הישיבה
על סדר היום
 אישור צו המיסים לשנת 2017
 אישור הנחות מארנונה לשנת 2017
אישור צו המיסים לשנת 2017
ראש העיר
בפני חברי המועצה הונח צו המיסים לשנת .2017
אני מבקש את הגזבר להסביר את צו המיסים לשנת 2017
תודה לגזבר העירייה
ראש העיר
לאחר שמיעת דברי הגזבר  ,אני מבקש את אישור המליאה לצו המיסים לשנת 2017
(נספח מס' .)1
בצו המיסים נערכו השינויים הבאים:
 .1בסעיף  5.3.1לצו הארנונה ,במקום:
"בתי מלאכה לרבות מוסכים ,מחסנים של בתי מלאכה עד  100מ"ר
הראשונים".
יבוא:
"בניינים של בתי מלאכה לרבות מוסך ,מסגריה ,נפחיה ,נגריה ,סנדלריה,
מרפדיה ,זגגות ,מכבסה ,מספרה וכיוצ"ב מחסנים של בתי מלאכה עד  100מ"ר
הראשונים"
 .2בסעיף  5.5.5ימחקו המילים:
"חנויות למתן שירותים ,כגון מספרות" ולאחר מכן המילים "מכבסות וכד' "
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 178
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
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אישור הנחות מארנונה לשנת 2017
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה להנחות בארנונה בהתאם לקריטריונים הקבועים
בחוק:
א .מחזיק בנכס יהיה זכאי להנחה המירבית הקבועה בסעיפים ( 2א) ( )1עד ()12
ו3 -א לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג – ,1993
ובהתאם לתנאים שנקבעו בחוק .
ב .באשר להנחות לבניין חדש ובניין ריק בהתאם לתקנות ההסדרים במשק
המדינה סעיפים ( 12א) 13 ,מאשרת מועצת העיר כדלקמן :
הנחה לבניין חדש או ריק
 6חודשים ראשונים – ההנחה תעמוד על 100%
מעבר לאמור לעיל לא תינתן הנחה נוספת.
ג .באשר להנחות לתעשייה חדשה בהתאם לקבוע בסעיף ( 14א) בתקנות
ההסדרים במשק המדינה הנחה מארנונה מאשרת מועצת העיר כי תינתן
הנחה לפי הטבלה המצורפת להלן:

שנת האחזקה
ראשונה או חלק ממנה
שניה או חלק ממנה
שלישית או חלק ממנה

שיעור האבטלה באחוזים ושיעור ההנחה
מעל  10.5%עד 12%
25%
12.5%
5%

מעל 12%
37.5%
25%
12.5%

הסבר :ההצעה המונחת בפני המועצה הינה לאשר רק  50%הנחה מההנחה
המירבית המותרת בחוק.
ד .בקשות להנחה יש להגיש לא יאוחר מיום .30.07.2017
בקשות שיוגשו לאחר מועד זה ,ההנחה תינתן מיום הגשת הבקשה ואילך
בלבד.
למחזיקים חדשים אשר החלו להחזיק בנכס לאחר  , 01.08.2017תינתן
האפשרות להגיש בקשה להנחה עד סוף שנת המס.
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ה .המועצה מחליטה כי אדם המסרב להציג מסמכים ו/או לחתום על כתב
ויתור סודיות ו/או לא ישתף פעולה עם גורמי חקירה בנוגע לבדיקה ולאימות
פרטי הבקשה להנחה לא יהיה זכאי לקבל הנחה.
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 179
מחליטים 7 :בעד  3נגד (יוסי סולימני ,בוריס בורוכוב ,גדעון מהרי) לאשר את
בקשת ראש העיר .

הישיבה ננעלה בשעה 18:25
הישיבה כולה הוקלטה

______________
אריה פיקל
מ"מ מזכיר העירייה

_____________
אליהו זהר
ראש העיר
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