
 

 1981-(, התשמ"אחוק עזר למועצה האזורית שומרון )מס עסקים עירוני

 1982-, התשמ"ב1מס'  תיקון תוקן: 

 

( 783לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  72-ו 57בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 מתקינה המועצה האזורית שומרון חוק עזר זה:, 1979-התשל"ט

 הגדרות
  -בחוק עזר זה  .1

 זה. מס עסקים עירוני המוטל לפי חוק עזר - "מס"
מבנה, בנין, חנות, בית, מחסן, מיתקן, צריף, סככה, קיוסק, דוכן או חלק מהם, או מקום שבו עוסקים  - "מקום"

 בעסק או הקשור בעסק וכולל קרקע, בין גדורה ובין בלתי גדורה.
 כל העוסק בעסק בתחום המועצה האזורית שומרון. - "עוסק"

 מישוביה. המועצה האזורית שומרון וכל ישוב - "המועצה"
 כל עסק או מלאכה מכל סוג שהוא למעט עבודה שכירה. - "עסק"
 שטח העסק במטרים רבועים, בצירוף כל שטח יציע או גלריה וחצר הנמצאים בו. - "שטח"

 שנת כספים. - "שנה"

 הטלת מס
פת כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה או לכל חלק משנה שבה הוא עוסק ובשיעור הנקוב בתוס)א(    .2

 שקל ביחס לכל מקום ומקום בו הוא עוסק. 3,000שקל ולא יעלה על  100-ראשונה ובלבד שסכום המס לא יפחת מ
חדל העוסק לעסוק בתקופת השנה והודיע על כך בכתב לראש המועצה, ישלם העוסק את החלק היחסי  )ב(

 מסכום המס שהוטל עליו בהתאם לתקופת העיסוק היחסית באותה שנה.
 ו יותר העוסקים בעסקים שונים במקום אחד, ישלם כל אחד מהם מס בעד עיסקו באותו מקום.שנים א )ג(

 תשלום המס
המס ישולם בשני שעורים שווים: האחד, בראשון לאפריל והשני, בראשון לאוקטובר של השנה שבעדה הוא  .3

 מוטל.

 הודעות
( ימסור לראש המועצה הודעה על פרטי יום הפרסום -מי שעסק בעסק ביום פרסום חוק עזר זה )להלן  )א( .4

 יום מיום הפרסום. 1עסקו תוך חמישה עשר
מי שהתחיל לעסוק לאחר יום הפרסום ימסור לראש המועצה הודעה על פרטי עיסקו תוך חמישה עשר  )ב(

 יום מהיום שבו התחיל לעסוק.
ועצה כאמור בסעיפים קטנים )א( או )ב( ולאחר מכן התחיל לעסוק בעסק מסר עוסק הודעה לראש המ )ג(

שלא נכלל בהודעתו או שחל שינוי אחר בפרטי הודעתו, ימסור  לראש המועצה הודעה חדשה תוך חמישה עשר יום 
 מיום שהתחיל לעסוק בעיסקו החדש או מיום שחל השינוי כאמור.

תוספת השניה. עוסק העוסק במקומות אחדים ימסור הודעה לפי סעיף זה תימסר בטופס הקבוע ב )ד(
 הודעה נפרדת ביחס לכל מקום ומקום.

עוסק שחדל לעסוק ימסור על כך הודעה לראש המועצה בטופס הקובע בתוספת השלישית תוך חמישה  )ה(
 עשר יום מיום שחדל לעסוק.

 סמכות ראש המועצה
לדעתו, עוסק, שימסור לו, תוך הזמן הנקוב ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה מכל אדם שהוא,  )א( .5

באותה הודעה, כל ידיעה, מאזן, חשבון רווח והפסד, ספרי חשבונות או כל מסמך אחר הדרושים לביצוע הוראות חוק 
 עזר זה.

אדם שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף קטן )א(, ימלא אחר הדרישה הכלולה בה תוך הזמן הנקוב בה  )ב(
 האריך לו את המועד לכך.זולת אם ראש המועצה 

 כל עוסק ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו בכתב, כל קבלה שהיא על תשלום המס. )ג(
ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום בתחום המועצה כדי לדון אם עוסקים בו וכן  )ד(

מערכת החשבונות המתנהלת שם ומסמכים אחרים הדרושים כדי לברר אם קויימו  ,פרטי העסק 2לבדוק ולברר את
 הוראות חוק עזר זה או כדי לאשר ביצועו.

 לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה. )ה(



אם נסיבות הענין מצדיקות זאת ראש המועצה רשאי להאריך מועד מן המועדים שקובע חוק עזר זה  )ו(
 לדעתו.

 סודיות
מי שהשיג ידיעות או מסמכים לפי חוק עזר זה ישמרם בסוד, לא יפרסמם ברבים ולא ימסרם לאדם שאינו  .6

 מורשה לכך על פי הדין.

 פטור
 הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה. .7

 עונשין
 -אדם  .8

 .6)ג( או )ה( או 5)ב(, 5, 4הוראות סעיפים שעבר על הוראה מ (1)
כשהוא יודע או היה לו יסוד להאמין כי  5או  4שמסר ידיעה, הודעה או מסמך אחר על פי סעיפים  (2)

 הידיעה, ההודעה או המסמך כוזבים בפרט חשוב,
עבירה שקלים לכל יום בו נמשכת ה 40שקלים ובמקרה של עבירה נמשכת, קנס נוסף של  1,000דינו קנס 

 אחרי הרשעתו או אחרי שנמסרה לו עילה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 שם
 ".1981-)מס עסקים עירוני( התשמ"א לחוק עזר זה יקרא "חוק עזר לשומרון .9

 
 ראשונה תוספת

 תיקון התשמ"ב

 
 המס בשקלים  
  אגודה שיתופית לאשראי או לחסכון או בנק סעיף 1

 2,000 5ה על אם מספר המועסקים אינו עול  
 3,000 5אם מספר המועסקים עולה על   
  בעל מקצוע חופשי 2

לפי מספר המועסקים לכל מועסק עד לתקרה המקסימלית הקבועה   
 בחוק

500 

  אוטובוסים 3
 2,500 שירות עירוני או בין עירוני  
 1,500 אולם תערוכות לתמונות, גלריה לאמנות .4
  ל בו או שירות עצמיאספקה או שיווק, חנות כ .5

שקל, אם  50,000אם הפדיון השנתי הכולל בשקלים אינו עולה על   
השקלים עד  1,000מהפדיון בתוספת  0.5שקל,  50,000עולה על 

 לתקרה המקסימלית הקבועה בחוק

1,000 

  ביטוח .6
משרד סוכן או סוכנות ביטוח, לכל מועסק עד לתקרה המקסימלית   

 הקבועה בחוק
500 

 3,000 תחנת דלק .7
 3,000 בית מלון, בית הארחה .8
 1,500 בית מרקחת .9

  סוכנות מסחרית  .10
 1,000 לכל מועסק עד לתקרה המקסימלית הקבועה בחוק  
 2,500 לולים לעופות, חממות, משתלות .11
  מחסן או מקום  .12
 1,000 מ"ר עד לתקרה המקסימלית הקבועה בחוק 20איחסון לכל   
  מכון יופי, מספרה .13
 1,000 לכל מועסק עד לתקרה המקסימלית הקבועה בחוק  
 2,000 מסעדה, בית אוכל, בית קפה, מזנון וכיוצא באלה .14
  ציוד מכני, השכרת מכונות .15
 1,000 לכל מכונה כבדה כגון דחפור, מכבש או עגורן  
 800 לכל טרקטור, קומפרסור או גנרטור  
 900 נה אחרת עד לתקרה המקסימלית הקבועה בחוקלכל מכו  
קבלנית או קבלני משנה לבניה, לעבודות קידוח, לעבודות ציבוריות, לסיוד,  .16

לטיוח, לסלילה, להקמת שלדי בנין, לצבעות, לאינסטלציה סניטרית או 
 



 חשמלית, לריצוף, לגינון, לנקיון ולשאר עבודות כיוצא באלה 
 1,000 שקל 100,000מה לשנה אינו עולה על אם המחזור בשנה שקד  
 2,000 שקל 200,000אם המחזור אינו עולה על   
 2,500 שקל 250,000מחזור שאינו עולה על   
 3,000 שקל 250,000מחזור מעל   
בנק שהוא רשום, בין בישראל ובין מחוצה לה ושמשרדו הראשי או כל   .17

 רית שומרון:סניף מסניפיו נמצא בתחום המועצה האזו
 

 3,000 משרד ראשי או סניף יחיד במועצה האזורית שומרון א. 
  -כל סניף )פרט לסניף יחיד(  ב. 
 2,500 5אם מספר המועסקים אינו עולה על    
 2,700 5אם מספר המועסקים עולה על    
בית מלון, פנסיון, חדרים להשכרה או בית לינה, בלי בית קפה או בית אוכל  .18

 -וח לקהל פת
 

 150 לכל חדר -חדרים  10שיש בו עד   
 200 לכל חדר -חדרים  10מעל   
 250 לכל חדר -כוכבים  4-ו 3בית מלון מדורג   
 350 לכל חדר -כוכבים  5בית מלון מדורג   
בית מלון או פנסיון או בית לינה עם בית קפה או בית אוכל פתוח לקהל  

 25%בתוספת של 
 

שבים אלקטרוניים או מכונות ניקוב ועיבוד נתונים וכיוצא באלה עסקי מח .19
 בשיטת כרטיסים מנוקבים או בשיטת סרט מגנטי וכיוצא באלה

3,000 

  בית מרקחת .20
 2,000 2אם מספר המועסקים אינו עולה על   
 750 לכל מועסק נוסף  - 2אם מספר המועסקים עולה על   
  או שופרסל או סופרמרקט בו, או חנות מכולת-חנות כל .21
 1,500 אם מספר המועסקים הינו אחד  
 750 לכל מועסק נוסף   
מהנדס בנין, אדריכל, מהנדס חשמל, מהנדס אלקטרוניקה, מהנדס תנועה,  .22

מהנדס ביוב, מהנדס מים, מהנדס כימאי, מהנדס מכונות, מהנדס יצור או 
 מהנדס בכל תחום אחר

 

 1,500 2נו עולה על אם מספר המועסקים אי  
 750 לכל מועסק נוסף   
  משרד עו"ד טוען רבני, לפי מספר המועסקים .23
 750 לכל מועסק  
בית מלאכה ובכלל זה כל מקום בו מיצרים, מתקנים, מכינים או עוסקים  .24

 -בסחורה, לפי מספר המועסקים 
 

 2,000 מועסקים 5עד   
 200 לכל מועסק נוסף   
רושת, מפעל ובכלל זה כל מקום בו מיצרים, מתקנים, מכינים או בית ח .25

 עוסקים בסחורה, לפי מספר המועסקים
 

 2,500 מועסקים 5עד   
 200 לכל מועסק נוסף   
 2,000 כל עסק אחר אשר אינו מוגדר בתוספת זו .26
 



 תוספת שניה

 הודעה
 1981-)מס עסקים עירוני( תשמ"א )א( לחוק עזר שומרון4לפי סעיף 

 לכבוד
 

אם הנך נושא חשבון במס עסקים,   ראש המועצה האזורית שומרון
 נא ציין את מספרו.

כמו כן מלא את הטופס והחזירו  
 למועצה

 לחוק עזר, את ההודעה והפרטים הבאים: 4אני/אנו החתום/ים מטה מוסר/ים בזה, בהתאם לסעיף 
 
 

          

  ישוב  טלפון  קומה  מס'  רחוב
 ן מקום העסק ..............................................................................מע .1

 שם העסק או שם הפירמה ................................................................... .2
 הצורה המשפטית של העסק )חברה, אגודה שיתופית, שותפות או של יחיד( .3

................................................................................................................... 
, סיטונות, מלאכה, תעשיה, החסנה, סוכנות, שיווק, הפצה, מסחר, 3תיאור העסק, מהותו )טיבו, קמענות .4

 ....................................................................................................................ע חופשי, כללי( ...מקצו
 ................................................................................................................................ 

 השטח התפוס על ידי העסק במ"ר ומספר החדרים .5
 .............................  מספר החדרים    שטח בנוי .........................

 .............................. שטח בלתי בנוי 
 .......................... רח' .................. השם ......................... ת.ז. ........1: שמות האנשים המועסקים בעסק .6

 ....................................... טלפון   מס' .................
 דמי השכירות השנתיים בעד העסק ................................................................... .7
 העסק ומנהליו ........................... המספר הכולל של המועסקים לרבות בעלי .8
  -אם העוסק מחזיק במקומות אחרים  .9

 המען של המקומות ....................................................... 
 האם בעסק משתמשים במכונות .10

 אם אכן, פרט .............................................. 
 קלים בשנה שקדמה לשנת .....................................מחזור העסק בש .11
 

    ........................... תאריך

 חתימה    
 

 חותמת הפירמה    
 



 תוספת שלישית
 1981-)ה( לחוק עזר לשומרון )מס עסקים עירוני( תשמ"א4לפי סעיף 

 מס' חשבון .......................
מטה ......................... מוסר/ים בזאת הודעה כי בתאריך .................. אני/אנו  אני/אנו החתום/ים .1

בעסק שברח' .............................. מס' ........... ואשר תאורו,  חדלתי/נו לעסוק ....................................
 ...............טיבו ומהותו היו ...............................

וכן הנני/הננו מצהיר/ים כי העסק האמור חוסל ופורק וכל טובת הנאה נמכרו/הועברו לה"ה  .2
 ....................... שכתובתם ....................................  החל ביום ........................... .

לרח' ........................ מס' ........... החל ביום  הנני/הננו מצהיר/ים כי העברתי/נו את העסק האמור .3
 ........................... וכי אני/אנו אמשיך/נמשיך לעסוק בעסק האמור או להחזיק במחסן האמור במקום החדש.

 מעני הפרטי ............................................. . .4
 ................... .מס' תעודת זהות שלי ............. .5

    ........................... תאריך

 חתימה    
 

 חותמת הפירמה    
 
 
 

 ב. קצובר

 ראש המועצה האזורית שומרון

 1981באוקטובר  21
 

                                                 
 במקור נכתב, כנראה בטעות: "חמישה עזר יום". 1
 ק".במקור נכתב, כנראה בטעות: "וכן לבדוק ולברר אם פרטי העס 2
 .כך נכתב במקור, הכוונה כנראה ל"קמעונות" 3


