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  בתי המשפט

 /11100081עמנ  א"ש לעניינים מינהליים ת"בימ

 

 /6281/8611 :תאריך השופט דוד רוזן :בפני

 

  מ"יריב קפנטו בע :בעניין

 המערערת   

  נ  ג  ד 

  אביב-עיריית תל -מנהל הארנונה  

 המשיב   

 

 ד גליה גרימברג"כ עו"המערער באמצעות ב 

 ה סובלד תהיל"כ עו"המשיב באמצעות ב

 

 פסק דין
 

-922' א בעררים מס"ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה שליד עיריית ת

י המערערת על "לפיה נדחו העררים שהוגשו ע, /97.9.0מיום  000-01-9007 -ו 00-9000

' החלטת המשיב לדחות השגת המערערת כנגד חיובה בארנונה בגין הנכס הנמצא ברח

 .דהוהמשמש כמסע, א"בת 17פנחס רוזן 

 

הנמצא בסמוך למסעדה , ר"מ 17..0.השטח בנשוא ענייננו הינו שטח קרקע בגודל של 

חיוב הארנונה של שטח . בשטח מוצבים שולחנות וכסאות של המסעדה. ומשמש אותה

על פי התעריף הקבוע , (ר"מ 519)משטח הקרקע  10%י המשיב מבוצע לגבי "קרקע זה ע

 .ומסחרשירותים , לבנינים המשמשים למשרדים 

 

לא , א"על פי צו הארנונה של עיריית ת, לגישתה. המערערת מלינה כנגד אופן סיווג חיוב זה

כי אם יש מקום לחייבה , "בניין"ניתן לחייב הקרקע שבמחלוקת על פי התעריף הקבוע ל

לצו  9.5..-ו 90....סעיפים " )קרקע תפוסה"על פי התעריף הקבוע בצו הארנונה ל

הינו סיווג , כי אופן החיוב המתאים לקרקע בנשוא ענייננו, ר המשיבמנגד סבו(. הארנונה

 . לאור העובדה ששטח הקרקע הינו חלק אינטגראלי מהבניין ונכלל בהגדרתו, "בניין"

 :דיון
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 :לצו הארנונה מורה כדלקמן' י5...5סעיף 

 

, במעברים וכדומה המשמשים את בית הקפה או המסעדה, שטחים בחצר"

 ".משטחם 01%-יחוייבו ב

 

משטח  10%כי גובה החיוב הצריך הינו אך , ומשאין מחלוקת בין הצדדים, אשר כך

" בניין" -אדוק באופן הסיווג הנכון לחיוב בארנונה לשטח זה , הקרקע הסמוכה למסעדה

 ".קרקע תפוסה"או שמא 

 

 על פי צו הארנונה" בניין"לצו הארנונה קובע מהו השטח שיחויב בתעריף ' ב5...5סעיף 

 :כדלקמן

 

לרבות יציע וכל שטח , בשטח הבנין נכלל כל השטח שבתוך יחידת הבניין"

 ".סככות וברכות שחיה, מקורה אחר וכן מרפסות

 

 : לצו הארנונה קובע כדלקמן 90....סעיף  

 

 שטח קרקע שעיקר שימושו עם המבנה" 

יחויב לפי התעריפים המפורטים , שטח קרקע שעיקר שימושו עם המבנה

 ".למעט שטחים המשמשים לחנייית רכב ולתחנות דלק, 1.6.0בסעיף 

 

 :לצו הארנונה מורנו כדלקמן 9.5..סעיף 

 

 קרקע תפוסה"

למעט , שטח קרקע שמשתמשים בו ומחזיקים אותו לא יחד עם הבנין

שטחים המשמשים לחניית מכוניות ושטחים שנקבעו להם תעריפים 

 ".…יחויבו לפי התעריפים דלהלן, מיוחדים

 

 .צו הארנונה ברור ונהיר: צא ולמד

יחויב לפי התעריפים , שטח דוגמת מושא דיוננו. שטח קרקע שעיקר שימושו עם המבנה

 ".קרקע תפוסה"דהיינו כשטח , 9.5..המפורטים בסעיף 

 

מעניק הקלה הבאה לידי ביטוי ' י5...5כי סעיף , ועדת הערר קבעה בהחלטתה דלעיל

שכן המדובר בחלק , ולא בגובה התעריף, ובבהענקת פטור למחצית מהשטח לחי

 . אינטרגאלי ובלתי נפרד מהעסק עצמו
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 .נראה כי פרשנות זו אינה מתאימה בנסיבות העניין ואנמק

 

אשר קובע את , הינו סעיף ההגדרות בחלק המבוא ..5כי סעיף , עיון בצו הארנונה מלמד

נטי המגדיר את חלק השטח הינו הסעיף הרלוו' י5...5כאשר  - אופן חישוב השטח לחיוב

אופן סיווגי הנכסים ותעריף חלקו השני של צו קובע את . למסעדה, בין היתר, לחיוב

, קובע את אופן סיווג שטח קרקע שעיקר שימושו עם המבנה 90....כאשר סעיף  -חיובם

 .את תעריף החיוב לשטח זה, בין היתר, קובע 9.5..וסעיף 

 

אלא עיקר שימוש עם , ננו אינו נמצא בתוך הבנייןמששטח המסעדה בנשוא דיו, אשר כך

הרי שיש לסווג חיוב הארנונה עבור שטח זה על פי הקריטריון כקבוע בסעיף , המבנה

 . בצו 9.5..בהתאם לשיעור החיוב שנקבע בסעיף , לצו הארנונה 90....

 

 לפיה הסיווג הראוי לשטח זה הינו סיווג, כי פרשנות המשיב, לא למותר להעיר עוד

לפיו בשטח הבנין נכלל כל השטח ' ב5...5אינה מתיישבת עם הוראות לשון סעיף , "בניין"

סככות וברכות , לרבות יציע וכל שטח מקורה אחר וכן מרפסות, שבתוך יחידת הבניין

 .שחיה

 

המשיב נשען בטיעוניו על ההיסטוריה החקיקתית שהביאה להקלה במיסוי מסעדות בדרך 

והשוואת " בתי קפה ומסעדות"לביטול סיווג " תמורה"ב" דהשטח המסע"הקטנת חישוב 

 .עסקים ומשרדים, לנכסים אחרים המשמשים לסוגי מסחר, כיום, חיובם

 .נהיר ושיטתי, כאמור, שהינו, לשון צו הארנונה, עקת טיעון זה הינה

 .משהמחוקק אמר את דברו יש לקיים הוראותיו

המשמש לצרכי מסעדה יחוייב בתעריף  כי שטח קרקע, אילו ביקש מחוקק המשנה לקבוע

כפי שציווה לגבי שטחים , 90....הרי היה מציין זאת במפורש כחריג בסעיף , "בניין"

 .המיועדים לצרכי חניה ולשטחי קרקע בתחנת דלק

הדרך פתוחה תמיד בפני המשיב לפנות לשרים , פ"כפי שהועלה במהלך הדיון בע, יתר על כן

 .ו הארנונה כך שהצו יורה באופן הנטען על ידוולבקשם לשנות צ, הרלוונטים

 

 .הערעור מתקבל: סוף דבר

 

 . ₪ 91,000ד בסכום כולל של "ט עו"המשיב ישא בהוצאות המערערת ושכ

כשהסכומים נושאים ריבית והפרשי הצמדה עד , הסכומים יהיו בצירוף מס ערך מוסף כדין

 .התשלום המלא בפועל
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 .  בהעדר הצדדים( /1./.62)ח "ה באב תשס"ניתנה היום כ

 .המזכירות תמציא לצדדים העתק פסק הדין בפקס

 
 

1592.75 

1.07/.5. 
 /57180-.5./1.07דוד רוזן 

 

 שופט -דוד רוזן 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

 

 הקש כאן -חקיקה ועוד באתר נבו , שינויים במסמכי פסיקההודעה למנויים על עריכה ו
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