נוהל בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור
תאריך07.02.2019 :

מחלקה :גזברות

.1

סעיף (5י) לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) ( 1938להלן" -הפקודה") מורה כדלקמן:
"(י)( )1כל רכוש שמוסד-מתנדב לשירות הצבור משתמש בו אך ורק לשירות
הצבור ,בתנאי שאותו מוסד קיבל את אישור מועצת הרשות המקומית 3לצורך
פיטורין עפ"י סעיף זה ואולם מתן פטור על פי סעיף זה למוסד מתנדב שעיקר
פעילותו בענייני בריאות ,בענייני רווחה או בענייני חינוך לתלמידים עד גיל ,25
לא יותנה בכך שפעילותו משרתת בעיקר את תושבי הרשות המקומית שבה הוא
פועל ,ולעניין מוסד שעיקר פעילותו בענייני חינוך כאמור – מתן פטור כאמור לא
יותנה גם בקיומו של רישוי; הוראות פסקה זו לעניין מוסד שעיקר פעילותו
בענייני חינוך כאמור ,יחולו גם על מוסד חינוך כמשמעותו בסעיף  4או 5ג שאינו
מקבל פטור מארנונה לפי אותם סעיפים ,בשל אי-עמידה בתנאים שנקבעו בהם;
לעניין זה" ,רישוי" – כל אחד מאלה :רישיון או פטור כמשמעותו בחוק פיקוח על
בתי ספר ,התשכ"ט ,1969-אכרזה או הוראת פטור – לפי חוק לימוד חובה,
התש"ט ,1949-רישיון או הכרה – לפי חוק מוסדות תרבותיים יחודיים,
התשס"ח ,2008-ורישום או פטור – לפי פקודת החינוך [נוסח חדש] ,התשל"ח-
;1978
( )2פטור מארנונה כאמור בסעיף קטן זה יהיה לתקופה שלא תפחת משלוש
שנים ,ובלבד שהחל מהשנה השנייה למתן הפטור ימסור המוסד ,בתחילת כל
שנה ,תצהיר ולפיו לא חל שינוי במטרותיו ופעילותו מעת קבלת הפטור;
( )3הוראות סעיף קטן זה יחולו לגבי כל הרשויות המקומיות המתוקצבות
בתקציב המדינה;
( )4מועצת הרשות המקומית תאשר מתן פטור לפי סעיף קטן זה רק בהתאם
לתנאים וכללים שקבע המנהל הכללי של משרד הפנים ולאחר שהונחה לפניה
חוות דעתה של ועדת ההנחות של הרשות המקומית לעניין בקשה שהוגשה למתן
פטור; תנאים וכללים כאמור אינם טעונים פרסום ברשומות;
( )5לא אישרה מועצת רשות מקומית מתן פטור לפי סעיף קטן זה ,יאשר שר
הפנים את מתן הפטור אם התקיימו במבקש הפטור התנאים והכללים כאמור
בפסקה (;)4
( )6בסעיף קטן זה" ,ועדת הנחות" –
(א) בעירייה – כמשמעותה בסעיף 149ד לפקודת העיריות;
(ב) במועצה מקומית – כמשמעותה בהוראות לפי סעיף  12לחוק הסדרים
במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) ,התשנ"ג" .1992-

.2

על מנת לקבוע מיהו "מוסד מתנדב לשירות הציבור" לצורך פטור מארנונה לפי סע' (5י) לפקודה ,גיבש
משרד הפנים רשימה של קריטריונים ,בהם חייב לעמוד מוסד המבקש לקבל את הפטור (להלן -
"הקריטריונים").
(רשימת הקריטריונים שגובשה מפורטת בנספח א' לנוהל זה).
בבוא ועדת ההנחות של העירייה לבחון האם מוסד הוא מוסד ציבורי לצורך גיבוש חוות דעתה ביחס
לבקשת הפטור מארנונה של אותו מוסד כמוסד מתנדב לשירות הציבור ,רשאית היא להיעזר גם
בהגדרות ובקווים המנחים של נציבות מס הכנסה לקביעת מוסד ציבורי ,כפי שמפורסמים באתר רשות
המיסים.
הצגת אישור ממס הכנסה בר תוקף לשנת המס בה מבוקש הפטור על היות המוסד ציבורי ,תהווה
אישור בעבור ועדת ההנחות אודות היותו של המוסד "מוסד מתנדב לשירותי הציבור".
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כל בקשה של מוסד לקבלת הפטור תיבדק על-פי הקריטריונים .על מנת לקבל פטור מארנונה ,המוסד
חייב לעמוד בכל הקריטריונים.

.4

על מנת שניתן יהיה לבדוק האם מוסד המבקש את הפטור ממלא אחר כל הקריטריונים ,נדרש המוסד
למלא טופס בקשה לקבלת הפטור מארנונה ולצרף לבקשה זו את כל המסמכים המפורטים בסעיף 4
למסמך "הסבר להגשת בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור לשנת "2019
המצורף כנספח ב' לנוהל זה).
(טופס הבקשה מצורף כנספח ג' לנוהל זה).

.5

תוקף הפטור:
פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור יראו אותו כאילו ניתן ביום הגשת הבקשה
5.1
לפטור.
פטור זה יינתן לתקופה שלא תפחת משלוש שנים ,ובלבד שבתחילת השנים  2020ו( 2021-עד
5.2
ולא יאוחר מיום  1באפריל באותן שנים) ,ימסור המוסד לעירייה תצהיר לפיו מטרותיו ,תחומי
פעולתו ופעילותו הכלכלית לא השתנו מעת מתן הפטור.
יצוין ,כי ככלל לא יינתן פטור רטרואקטיבי.
5.3
(נוסח תצהיר לחתימת המוסד על אי שינוי נסיבות מצורף כנספח ד' לנוהל זה).
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ועדת הנחות בעירייה תבחן את הבקשה ותחווה את דעתה ביחס אליה (הטופס בהקשר זה מצורף
כנספח ה' לנוהל זה).

.7

הוראות פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין)  ,1938וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים שעניינם
בקשה לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור ,מצורפים כנספח ו' לנוהל זה.

נספח א'
קריטריונים על-פי סעיף (5י) לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין)1938 ,

קריטריונים על-פי סעיף (5י) לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין)1938 ,
 .1מטרת המוסד היא העלאת רווחת הציבור.
 .2המוסד אינו גובה תמורה עבור פעולותיו או שהתמורה שהוא גובה נמוכה באופן משמעותי ממחירי
השוק ומשקפת את הפן ההתנדבותי של המוסד.
 .3המוסד אינו פועל למטרות רווח ואינו עוסק ב"פעילות עסקית" או שהיקף "הפעילות העסקית"
הינו שולי ביחס לפעילות הכללית של המוסד .בקביעת פעילות כ"פעילות עסקית" יש להתחשב ,בין
השאר ,במבחנים הבאים:
א .מוסד שמתחרה בסקטור העסקי מבחינת אופי השירותים והמוצרים שהוא מספק ייחשב כמוסד
עסקי.
ב .ככל שהמוסד מספק סחורות ושירותים לגופים עסקיים ,הנטייה לראות בו גוף עסקי תגבר.
 .4מפעילי המוסד ופטרוניו לא מפיקים כל הנאה כלכלית אישית לבד משכר סביר שהוא פונקציה של
תרומתם הישירה.
 .5המוסד פועל בתוך קהילת הרשות המקומית ופעילותו משרתת בעיקר את תושבי אותה הרשות
המקומית .הוראת קריטריון זה לא תחול על מוסד מתנדב שעיקר פעילותו בענייני בריאות ,בענייני
רווחה או בענייני חינוך לתלמידים עד גיל .25
 .6פעילות המוסד הינה בתחומים בהם רשות מקומית פועלת ומוסמכת לפעול כגון רווחה ,בריאות,
חינוך  ,וכדומה .הערה :לעניין מוסד שעיקר פעילותו בענייני חינוך לתלמידים עד גיל  ,25אין להתנות
את מתן הפטור בקיומו של "רישוי" (כהגדרתו בסע' (5י) לפקודה).
 .7המוסד מרכז פעילות בתחום מסוים ולא נועד לטפל במקרה ספציפי ,פעילותו נמשכת לאורך זמן
והקמתו לא נועדה למטרה אד-הוק.
א .התמיכה הממשלתית ו/או העירונית שניתנת למוסד אינה עולה על  50%מהכנסותיו
הכוללות של המוסד (דין תמיכה מהסוכנות היהודית כדין תמיכה ממשלתית).
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ב .על אף האמור בס"ק א' ,במידה שהתמיכה עולה על  50%ונמוכה מ ,75% -רשאי הממונה על
המחוז לאשר מוסד זה ,על-פי המלצת הרשות המקומית.
 .9המוסד אינו עוסק בפעילות פוליטית ואינו נתמך על ידי גוף פוליטי.
 .10הנכס שלגביו מבוקש הפטור ,משמש את המוסד אך ורק למתן שירות התנדבותי לטובת הציבור .נכס
זה אינו משמש לכל פעילות של אדם או גוף אחר.
יובהר כי בהתאם לאמור וככלל ,נכס המשמש למגורים הנמצא באחזקתו של מוסד אינו עומד
בקריטריון זה .על אף האמור ,ניתן יהיה לראות נכס המשמש למגורים הנמצא באחזקתו של מוסד
כעומד בקריטריון זה ,וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים:
א.

הנכס משמש אך ורק למגורים של יחידים אשר השירות ההתנדבותי שניתן על ידי המוסד
מכוון עבורם;

ב.

מגורי היחידים בנכס מהווים חלק מתכלית פעילות המוסד והם נדרשים ומתחייבים לצורך
קיום פעילות התנדבותית סדירה ושיטתית;

ג.

מגורי היחידים בנכס מתחייבים לצורך מתן השירות הניתן ליחידים האמורים על ידי
המוסד המתנדב ,והשירות לא יינתן להם על ידי המוסד ,אלא בכפוף למגוריהם בנכס
המגורים האמור.

 .11תיערך בדיקה של שימוש המוסד בנכס בצורה פרטנית .לא יינתן פטור גורף לכל נכסי המוסד.
 .12המוסד אינו נמנה בין סוגי הנכסים הזכאים לפטור לפי סעיף אחר בפקודה ,כגון מוסדות חינוך,
בריאות ודת.

 .13רשאית הרשות המקומית בבואה להמליץ או שלא להמליץ על מתן הפטור ,להתחשב במצבה הכספי,
ובהפסד ההכנסה שייגרם כתוצאה ממתן הפטור.
 .14מוסד להשכלה גבוהה יהא זכאי להכרה כמוסד הזכאי לפטור מארנונה לפי סע' (5י) ,אף אם לא
התקיימו בו התנאים המפורטים בסעיפים  1-13הנ"ל לקריטריונים ,ובלבד שעמד בתנאים אלה:
( )1המוסד הוא מוסד מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בסעיף  9לחוק המועצה להשכלה גבוהה,
התשי"ח( 1958-להלן -המועצה) או מוסד הפועל בהיתר או באישור המועצה כאמור בסעיף 21א
לחוק האמור ,שהמדינה משתתפת בתקציבו ,ושכר הלימוד הנגבה מתלמידיו הוא בהתאם
להנחיות הועדה לתכנון ולתקצוב שליד המועצה להשכלה גבוהה.
( )2הנכסים עליהם יחול הפטור כאמור יהיו אלה המשמשים את המוסד לצרכי לימוד או לצרכי
מעונות סטודנטים של המוסד והמשמשים אך ורק למגורי סטודנטים הלומדים באותו מוסד
ובתנאי שלא נעשית בהם פעילות עסקית.
הערות
 .1לשם קביעת מוסד כ"מוסד ציבורי" ניתן להיעזר בהגדרות ובקווים המנחים של נציבות מס הכנסה,
עפ"י סעיף  )2(9לפקודת מס הכנסה .מוסד אשר יגיש אישור כי הינו "מוסד ציבורי" על-פי הסעיף
הנ"ל ,יקלו עימו באשר לקריטריונים  1ו ,2 -המפורטים לעיל.
 .2מוסד המבקש לקבל פטור מתשלום ארנונה חייב לעמוד בקריטריונים המפורטים לעיל.

קווים מנחים וקריטריונים לקביעת מוסד ציבורי )על-פי סעיף  )2(9לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש])
א .מטרתו של המוסד בהעלאת רווחת הציבור הכללית ,ולא של קבוצות חברתיות מצומצמות וסגורות,
ופתיחות לטפל באותו עניין באוכלוסיות נוספות ,ללא יצירת אפליה.
ב .המטרה הציבורית של המוסד מושגת ללא יצירת קשר או התניה בין שיעור ההשתתפות במימון
הוצאות המוסד לבין הציבור הנהנה משירותיו .תרומות והשתתפויות לא יהיו תנאי או מסווה
לקבלת שירותים מהמוסד.
ג .מפעילי המוסד ,עובדיו ובעלי עניין בו לא מפיקים כל הנאה כלכלית אישית לבד משכר סביר ,שהוא
פונקציה של תרומתם הישירה לפעילות המוסד.
ד .המוסד אינו פועל למטרות רווח ו/או אינו מחלק רווחים לחבריו .רווח לעניין זה ,לרבות חלוקת
טובות הנאה בכסף או בשווה כסף ,תשלומי שכר בלתי סבירים וכדומה.
ה .פעילות המוסד מכוונת ומשרתת את טובת הציבור ואילולא קיומה לא הייתה מתבצעת על-ידי
גופים פרטיים ,אלא היה הכרח לבצעה על-ידי גוף ממלכתי ציבורי.
ו .הגוף מרכז פעילות בתחום מסוים ולא נועד לטפל במקרה ספציפי ,פעילותו נמשכת לאורך זמן
והקמתו לא נועדה למטרה אד-הוק.
ז .תנאי הזכאות לקבלת שירותים מהמוסד עומדים במבחנים אובייקטיבים המפורסמים לציבור
הרחב.
ח .תהליכי קבלת החלטות במוסד נעשים על-פי אמות מידה ציבוריות ותוך מתן זכות שווה לכל חבר
הנהלה בתהליך קבלת ההחלטות.
מבחנים לפעילות עסקית שעלולה לפסול מוסד מהיותו מוסד ציבורי
א .היקף הפעילות העסקית הינו מהותי ביחס לכלל פעילות המוסד.
ב .המוסד רשום במשרדי מע"מ כעוסק.
ג .המוסד מתחרה במגזר העסקי מבחינת אופי השירותים והמוצרים שהוא מספק ויתכן שהדבר בא
לידי ביטוי במחיר השירותים והמוצרים הקרובים למחירי השוק.
ד .המוסד מספק סחורות ושירותים לגופים עסקיים.

נספח ב'
הסבר להגשת בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור לשנת 2019

הסבר להגשת בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור לשנת 2019
.1

מוסד המעוניין בפטור מארנונה לפי סעיף (5י) לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) ,1938
מתבקש להגיש בקשה חתומה במקור  +העתק.

.2

הבקשה (המלאה) והחתומה במקור תוגש ישירות לממונה על המחוז במשרד הפנים ,לכתובת רחוב
התקווה  ,4קריית הממשלה ,באר שבע .84100

.3

העתק מלא של הבקשה יוגש לאגף ההכנסות בעיריית אילת ,לכתובת מרכז סיטי סנטר ,קומה  ,2ת.ד.
 ,14אילת .8810001

.4

לבקשה חובה לצרף את המסמכים הבאים:
4.1

תעודת רישום כתאגיד.

4.2

מסמכי יסוד של המוסד המתנדב (תקנון ,תזכיר).

4.3

אישור על ניהול תקין מרשם החברות/העמותות בתוקף לאותה שנה בה מוגשת הבקשה.

4.4

נסח טאבו של הנכס בגינו מבוקש הפטור .לחלופין ,הסכם שכירות בתוקף של הנכס בו מחזיק
המוסד המתנדב.

4.5

דוחות כספיים:
א.

דוחות כספיים לשנתיים האחרונות ,כאשר הדו"ח הכספי לשנה שלפני האחרונה יהיה
מבוקר על-ידי רואה חשבון1.

ב.

הצעת תקציב לשנה בה מוגשת הבקשה.

ג.

מאזן בוחן לשנה בה מוגשת הבקשה.

4.6

פירוט של כל העובדים בשכר על-פי תפקידם ,היקף משרתם ועלותם הכספית (שנתי/חודשי).

4.7

אישור מלכ"ר ממשרדי מע"מ.

4.8

אישור מוסד ציבורי (אם יש).

4.9

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות בתוקף ממס הכנסה.

4.10

עמותות ארציות :עמותה ארצית אשר מפעילה סניפים מקומיים עבור תושבי אילת תציין על
גבי הבקשה בצורה הבולטת היכן נמצא משרדה הרשום ותצרף לבקשה הצהרה מאומתת
בחתימת עו"ד ,בה יצוין מהו היקף הפעילות (ב )%-של הסניף המקומי עבור תושבי אילת.

.5

לדיון בוועדת הנחות בעירייה יוגשו רק בקשות שהוגשו במלואן בצירוף כל המסמכים.

.6

המועד האחרון להגשת הבקשה לפטור בשנת הכספים  2019הנו  1באפריל בשנת .2019

 1בכל מקרה יכללו הדו"חות האמורים לעיל את הפרטים הבאים באופן נפרד ,תוך גילוי ופירוט נאותים:
הכנסות:
הכנסות ממשרדי ממשלה ,הכנסות מרשויות מקומיות (יש לציין את רשימת הרשויות המקומיות וסכום ההכנסה מכל
רשות) ,תקבולים מדמי חבר ,תרומות ,הכנסות מריבית והפרשי הצמדה ,הכנסות מהשכרת נכסים ,תמורה בעד מכירת
רכוש קבוע ונכסים הוניים ,הכנסות אחרות (יש לפרט).
הוצאות:
תרומות והשתתפויות שניתנו לאדם אחר ,שכר עבודה והוצאות נלוות ,הוצאות הנהלה והוצאות כלליות ,רכישות
הוניות ,עסקאות והלוואות שבוצעו בין המוסד לבין חבר ועד או קרוב של חבר ועד ,פירוט מלא של כל העובדים בשכר,
עפ"י תפקידם ,היקף משרתם ועלותם הכספית.

נספח ג'
טופס בקשה לקבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור

טופס בקשה לקבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור
פרטים על המוסד המבוקש:
 .1שם המוסד_________________________________________________________ :
 .2צורת ההתאגדות (כגון עמותה ,חברה וכו')___________________________________ :
 .3מספר הרישום (אצל רשם העמותות ,החברות וכו')_____________________________ :
 .4כתובת מלאה של משרדו הרשום של המוסד (כפי שנרשמה אצל רשם העמותות ,החברות וכו'):
_____________________________________________________________
 .5מספר הטלפון של המוסד______________________________________________ :
שם ,מספר טלפון ודוא"ל של איש קשר____________________________________ :
________________________________________________________________
 .6פרטים על המוסמכים להתחייב בשם המוסד ורואה החשבון של המוסד:
תפקיד

שם משפחה ופרטי

מס' זהות

מען

טלפון

מנכ"ל
יו"ר
רו"ח

.7

המטרות העיקריות של המוסד:

.8

סקירת השירותים הניתנים על-ידי המוסד והפעילויות המתבצעות במסגרתו (פירוט נרחב):

.9

פירוט מלא של התמורה שהמוסד גובה עבור שירותיו  /פעולותיו ,וכן פירוט התמורה הידועה
למוסד ל"מחיר השוק" לאותו שירות:

.10

הקריטריונים  /תנאי הזכאות לקבלת שירותים מהמוסד:

.11

פירוט האוכלוסייה הנהנית משירותי המוסד (מאפייניה והיקפה של האוכלוסייה):

11א .נא ציין מה אחוז תושבי הרשות המקומית (בה נמצא הנכס נשוא בקשת הפטור) המקבלים שרות
מהעמותה  /מוסד מבין כלל מקבלי השירותים מהעמותה  /מוסד:

.12

האם המוסד קשור לארגון  /תאגיד מקומי או ארצי אחר (פרט את הקשר הקיים מבחינה
משפטית ותקציבית בין המוסד לבין הארגון  /תאגיד אליו הוא קשור):

.13

פירוט הנכסים בגינם מבוקש הפטור:

הרשות
בתחומה
נמצא הנכס

.14

מען הנכס

טלפון

שטח הנכס

סכום הארנונה
הנדרש

האם הנכס משמש אדם
או גוף אחר

סוג הפעילות המבוצע
בנכס (בפירוט):

הצהרה
אנו ,המוסמכים להתחייב בשם המוסד ,מצהירים בזה כי כל הפרטים שנמסרו בבקשה זו הם
אמת.
שם מלא ___________ :ת.ז _________ :תפקיד ________ :חתימה____________ :
שם מלא ___________ :ת.ז _________ :תפקיד ________ :חתימה____________ :
אישור
הריני לאשר בזאת כי
ב____________________ :

ביום

____________

התייצבו

בפניי

במשרדי

שם מלא ___________ :ת.ז _________ :תפקיד________ :
שם מלא ___________ :ת.ז _________ :תפקיד________ :
זיהיתי אותם על פי ת"ז ,בחנתי סמכותם לחתום בשם המוסד ,ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם
לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן ,אישרו נכונות התצהיר
הנ"ל וחתמו עליו בפניי.
שם מלא עו"ד _____________ :תאריך __________ :חתימה_____________ :

נספח ד'
תצהיר המוסד על אי שינוי נסיבות

תצהיר המוסד על אי שינוי נסיבות
אנו הח"מ ,לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת ,וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה
כן ,מצהירים בזה בכתב כדלקמן:
אנו המוסמכים להתחייב בשם המוסד ,מצהירים בזה כי מטרות המוסד ,תחומי פעילותו וכן פעילותו
הכלכלית לא נשתנו מעת נתינת הפטור ביום ___________.

שם ומשפחה

ת.ז.

תפקיד

חתימה

שם ומשפחה

ת.ז.

תפקיד

חתימה

אישור
הריני לאשר בזאת כי ביום ________ התייצבו בפני _________________________,במשרדי שכתובתו
___________________________________________________________________:

 .1שם ___________________ מס' זהות _________________
 .2שם ___________________ מס' זהות _________________

זיהיתי אותם על פי ת"ז ,בחנתי סמכותם לחתום בשם המוסד ,ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם לומר את
האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן ,אישרו נכונות התצהיר הנ"ל וחתמו עליו
בפני .

תאריך

שם עורך הדין

חתימה

נספח ה'
טופס המלצת הרשות המקומית בעניין מוסד מתנדב לשירות הציבור

טופס המלצת הרשות המקומית בעניין מוסד מתנדב לשירות הציבור
הנחיות
 .1יש לסמן אלו קריטריונים נתקיימו (לסמן ב )√ -ואלו קריטריונים לא נתקיימו )לסמן ב )×-לגבי
המוסד המבקש את הפטור.
 .2במקרה של קריטריון שלא נתקיים יש לפרט את הנימוק לכך.
 .3בסוף רשימת הקריטריונים יש להחליט אם לאשר או שלא לאשר את הבקשה ולנמק את ההחלטה.
 .4על הרשות המקומית להעביר טופס זה אל הממונה על המחוז.

שם המוסד_________________________________ :
 מטרת המוסד היא העלאת רווחת הציבור.

 המוסד אינו גובה תמורה עבור פעולותיו או שהתמורה שהוא גובה נמוכה באופן משמעותי ממחירי
השוק ומשקפת את הפן ההתנדבותי של המוסד.

 המוסד אינו פועל למטרות רווח ואינו עוסק ב"פעילות עסקית" או שהיקף "הפעילות העסקית"
הינו שולי ביחס לפעילות הכללית של המוסד.

 מפעילי המוסד ועובדיו לא מפיקים כל הנאה כלכלית אישית לבד משכר סביר שהוא פונקציה של
תרומתם הישירה.

 המוסד פועל בתוך קהילת הרשות המקומית ופעילותו משרתת בעיקר את תושבי אותה הרשות
המקומית .הערה :קריטריון זה אינו חל על מוסד מתנדב שעיקר פעילותו בענייני בריאות ,בענייני
רווחה או בענייני חינוך לתלמידים עד גיל .25

 פעילות המוסד הינה בתחומים בהם רשות מקומית פועלת ומוסמכת לפעול כגון רווחה ,בריאות,
חינוך וכדומה.

 המוסד מרכז פעילות בתחום מסוים ולא נועד לטפל במקרה ספציפי ,פעילותו נמשכת לאורך זמן
והקמתו לא נועדה למטרה אד -הוק.

 התמיכה הממשלתית ו/או העירונית שניתנת למוסד אינה עולה על  50%מהכנסותיו הכוללות של
המוסד .הערה :אם התמיכה עולה על  50%ונמוכה מ ,75% -רשאי הממונה על המחוז לאשר מוסד
זה על-פי המלצת הרשות המקומית.

 המוסד אינו עוסק בפעילות פוליטית ואינו נתמך על-ידי גוף פוליטי.

 הנכס שלגביו מבוקש הפטור משמש את המוסד אך ורק למתן שירות התנדבותי לטובת הציבור.

 הנכס שלגביו מבוקש הפטור ,אינו משמש לכל פעילות של אדם או גוף אחר.

 המוסד אינו נמנה בין סוגי הנכסים הזכאים לפטור לפי סעיף אחר בפקודת מסי העירייה ומסי
הממשלה (פיטורין) ,1938 ,כגון מוסדות חינוך ,בריאות או דת.

 המוסד איננו מוסד מתחרה לסקטור העסקי ואיננו מספק סחורה לגופים עסקיים.

 ממליצים לאשר את הבקשה (פירוט נימוקים).

 ממליצים שלא לאשר את הבקשה (פירוט נימוקים).

שם הרשות המקומית :עיריית אילת
ההחלטה נתקבלה על-ידי ועדת הנחות –
בתאריך_________________ :
יו"ר הועדה_______________ :
חברי הועדה______________ :

______________

_____________

_____________

נספח ו'
הוראות פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין)  ,1938וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים שעניינם
בקשה לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור

