
קניונים על ארנונה

 האזרח בסוף
 משלם הקטן

המחיר את
 נדלה בלתי מקור בקניונים רואות המקומיות הרשויות
 הארנונה. בחישובי קטנה לא יצירתיות ומגלות להכנסות
 בקניון החנויות של הארנונה חישוב שתעריף היא התוצאה

 נגמר זה איך העיר. ברחבי אחרות חנויות מאשר יותר גבוה
גבע ארז ער״ד | יודעים כולם בסוף

המ הרשויות על-ידי נתפסים קניונים
 פתח פותחים הם ולכן כרווחיים קומיות ן
I המקומיות הרשות של ליצירתיות נרחב 
הכנסותיה. את להגדיל בבואה

 הניתנים ידיים רחבי שטחים קיימים בקניון
 שטחי את עצמן, החנויות מלבד והכוללים, למיסוי
 החניונים שטחי הרחב, לציבור הפתוחים המעבר

 כל ללא לציבור פתוחים אשר אלה כאשר (גם
 השטחים שהם התפעול, מערכות ושטחי תשלום),
וכדומה. המעליות האוויר, מיזוג מערכות הטכניים:

המעברים על ארונה
 תעריפים יוצרות רבות מקומיות רשויות

 את ומעלות בקניון המצויים לנכסים מיוחדים
שבהש כך החנויות, על המוטלים התעריפים

 חישוב תעריף העיר ברחבי אחרות לחנויות וואה
 יוצא כך יותר. גבוה בקניון החנויות של הארנונה

 בקניון, פועלות אינן אשר לחנויות שבהשוואה
 ניהול, יותר(דמי קטנות הוצאותיהן שמלכתחילה

 ארנונה נטל מעמיסה הרשות וכיוצ״ב) חניות
הקניון. בתוך הפועלות חנויות על יותר גבוה

 בדרך מוטלת, הקניונים על המוטלת הארנונה
הג ארנונה חבות ויוצרת השטחים כל על כלל,
 ברחבי הפזורות לחנויות ביחס ניכר באופן בוהה
 מאי-חיוב בקניון המעבר שטחי נהנו בעבר העיר.

 אולם, העיר. לרחובות דמיונם נוכח בארנונה,
 בקניון המעבר שטחי חיוב סוגיית שנים לפני כבר

 נקבע שם העליון, המשפט בית של לפתחו הגיעה
מאר־ הפטור רחוב מהווים אינם אלו שטחים כי

המעבר שטחי נהנו "בעבר

 מהווים אינם אלה שטחים בי
 יוצא, כך מארנונה. הפטור רחוב

 המקומיות הרשויות שרוב
על ארנונה חיוב להטיל בוחרות

נחמיאס שני צילום: | גבע ארז עו״ד

 תועלת בהם למחזיקים מפיקים שהם כיוון נונה,
 עירוניים. במיסים לחייבם ניתן ולכן רבה כלכלית

לה בוחרות המקומיות הרשויות שרוב יוצא, כך
בקניון. המעברים על ארנונה חיוב טיל

 היא זה בעניין פתוחה נותרה שעדיין השאלה
 האם אלה? שטחים על להטיל שיש התעריף מהו
בה לחייבו ויש החנות לשטח המצטרף שטח זהו

 לראות שיש או החנות, על החל לתעריף תאם
 לו להעניק שיש ציבורי, נפרד, כשטח זה שטח

 גם רבות). רשויות שנוהגות מופחת(כפי תעריף
 המעבר לשטחי מיוחדים תעריפים נקבעו אם

 אלה תעריפים האם השאלה עולה עדיין בקניון,
הציבו השימוש עם אחד בקנה ועומדים סבירים

לא? או בהם, המבוצע רי
 בחיוב המקומיות הרשויות של התמרון מרחב
 הרשויות בין והשונות רב הוא בקניון המעברים

 למשל, ירושלים, שעיריית יוצא כך רבה. היא
 המעברים את ארנונה בתשלום מחייבת אינה

 משטחי 10% רק מחייבת חיפה עיריית בקניון,
 מחייבת מודיעין עיריית ואילו בקניונים המעבר

מה מחצית שהוא בתעריף השטחים מלוא את
העיקרי. תעריף

החניון על גבוה חיוב
 הקניון, על נטל שמהווה נוסף, ארנונה חיוב

 בארץ הקניונים במרבית החניון. של חיובו הינו
 ובהתאמה מאוד גדול שטחו אשר חניון, קיים
מאד. גבוה כלל בדרך יהיה הארנונה חיוב גם לכך

וקנין עופר צילום: | אביב רמת קניון
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מילרוד מוטי צילום: | בומת-גן איילון קניון
Mmm

 מחוייבים בו באופן אחידות חוסר קיים כאן גם
 מעניקות מהרשויות חלק כאשר בקניון, החניונים

 להבדיל בתשלום, שאינו לחניון מופחת תעריף
פסי קיימת הפוך. נוהגות וחלק בתשלום, מחניון

 את לחייב יש כי וקבעה, לעשות שהגדילה קה
 החנויות על החלים בתעריפים החניונים שטחי

הח את שהופכת קביעה זוהי לטעמי, בקניון.
הקניון. של צווארו על ריחיים לאבן ניונים

מצט בקניון החניון על החל הארנונה נטל
בקניון, המעברים על החל הארנונה לנטל רף

 הארנונה את מטילה המקומית הרשות אם ובין
 על או הקניון בעלי על הציבוריים השטחים בגין

 דבר של בסופו שנושא מי - בו החנויות שוכרי
 המבקר האזרח הוא אחר, או כזה באופן בעלות,
שגו הקושי על מילים להכביר צורך אין בקניון.

 מתחרים כולם בו בעידן לקניונים, הארנונה רמת
החברתיות. הרשתות דרך בקניון

 )KG1(איצקוביץ גבע כץ, הדין עורכי במשרד שותף הוא הכותב
מוניציפלי במיסוי המתמחה


