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תשע"ז 46 /
מיועד ל  :ישיבות קטנות  פנימיות תורניות ישיבות גדולות  כוללים כולם

לכבוד
ראשי ומנהלי הישיבות שליט"א
השלום והברכה וכט"ס

הנדון :פטור מארנונה לבתי כנסת בתי מדרש וישיבות – 2017
א .כהמשך למידעון תשע"ו 64/ותשע"ז ,39/אנו שמחים לבשר לכם ,כי בימים אלו אושרה במליאת הכנסת בקריאה
שניה ושלישית – הצעת החוק שהרחיבה את אפשרויות הפטור מארנונה גם לבתי מדרש וישיבות.
ב .מטרת הצעת החוק היתה להבהיר ,כי אין מקום להחריג את הישיבות ובתי המדרש לסוגיהם ,מסעיף הפטור
החל כבר על בתי כנסת ,ולקבוע באופן חד וברור שדין ישיבות ובתי מדרש לעניין הפטור מארנונה זהה לפטור
שניתן עד עתה לבתי כנסת – בתנאי שהמקום משמש ללימוד תורה או לתפילה ואין בו כל פעילות עסקית.
בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב ,כי גם אם מתקיימים במבנה או בחלק מהמבנה של בית הכנסת שייעודו
העיקרי הוא קיום תפילה – לימודי תורה או שימושים נוספים לצרכים הנובעים מקיום התפילה ומלימוד התורה
במקום ,שאינם בגדר פעילות עסקית – לא תוטל ארנונה כללית או אגרה על אותו המבנה.
יחד עם זאת חשוב לציין ,כי הפטור אינו חל על חדרי אוכל ופנימיות ועל חלקים אלו במבנה יש להגיש כבעבר
– בקשה להנחה )לפי סעיף  (5עד למועד הקובע ,כמובן.
ג .חשוב מאד להדגיש שכל בקשה להנחה בארנונה שלא תגיע מהעיריה אל המחוז הרלוונטי במשרד הפנים עד
 14) 31.3.2017יום !( תידחה על הסף.
ד .מומלץ אפוא להזדרז מאד עם הגשת הבקשה לרשות המקומית  /עיריה – שבתחום שיפוטה אתם מצויים .רצוי
מאד להגישה באופן אישי בכדי לקבל חותמת נתקבל על ההעתק .כמו"כ רצוי מאד לשלוח העתק מהבקשה
ישירות גם למחוז הרלוונטי במשרד הפנים.
ה .נוסיף לעדכן אתכם ככל שיידרש.
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