השבחה בהתחדשות עירונית

תהליך בחינת הפטור מהיטל השבחה במחלקת השמאות העירונית

יפית סעדו ,שמאית מקרקעין וראש צוות חוות דעת שמאים

המדיניות העירונית התקפה מ :11/2020
עדכון התבחינים להגשת הבקשה לפטור מהיטל השבחה
מתן הפטור בכפוף להחלטת השרים
•
•
•
•
•

מתחם מוכרז
תכנית מפורטת שמכוחה ניתן להוציא היתר בנייה
קבלת אישור הבקשה להיתר בנייה לבניית הבניינים החדשים עד לתאריך 1.1.2023
אישור עיריית ירושלים על כיסוי המרכיבים הציבוריים בפרויקט.
אישור הוועדה הבינמשרדית להתחדשות עירונית על כך שאין כדאיות כלכלית ללא
פטור מהיטל השבחה

מתי הבקשה לפטור נבחנת ומה חוסה תחת הפטור?
• הפטור נבחן רק במסגרת בקשה להיתר בניה
• אין פטור במכר!
• הפטור רק לרכיב המגורים
• אין פטור לשטחי מסחר
• אין פטור להקלות
• הפטור כפוף להסכמת שר הבינוי והשיכון ושרת הפנים

הליך בחינת פטור מהיטל השבחה
קליטת הבקשה להיתר

העברה לחוות דעת
גורמים

דרישות מח'
היטל השבחה מהיזם:
o
o
o
o
o

תקן  21למועד הבקשה לפטור.
דוח תמורות מעודכן  :שמות
בעלי הדירות ותמורות מדויקות
שומת היטל השבחה מטעם
היזם
צו הכרזה
טופס הגשת בקשה לפטור
מהיטל השבחה למגורים.

דיון ברשות
רישוי/וועדה מקומית

בחינת תקן 21
על ידי שמאי
הוועדה

הפצת החלטת
וועדה

מילוי תנאים
לאחר וועדה

עדכון תקן 21
סופי ושומת
השבחה מטעם
הוועדה

הכנת
תקן  21וטיוטת
שומת היטל
השבחה מטעם
הוועדה

הכנת בקשה לפטור לוועדת כספים:
o

הפקת דרישת
תשלום בגין
השטחים
שאינם חוסים
תחת הפטור

o

חתימת שרים
על צו הפטור

אישור הרמוניקה
סופית

החלטת
מועצת עיר

החלטת
וועדת כספים

o
o
o
o

כתב התחייבות  /הסכם פיתוח חתום ואישור מהנדס
העיר לכתב ההתחייבות
תסקיר כלכלי הכנסות והוצאות העיריה מאושר על ידי
מהנדס העיר
תקן  21סופי מטעם הוועדה
טופס בקשה לפטור מהיטל השבחה
אישור הוועדה הבינמשרדית (הרשות הממשלתית
להתחדשות עירונית)
אישור גזבר הרשות המקומית

בהצלחה!!!
נשמח לענות על כל שאלה
יפית סעדו ,ראש צוות חוות דעת שמאים Yafit_sa@Jerusalem.muni.il -
אסתר אוזנה ,מתאמת חוות דעת שמאים Aueti@Jerusalem.muni.il -

