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 אגרת רישוי עסקים

 ם כמפורט להלן:שיונות עסק והיתרים שוניייחידת רישוי עסקים גובה אגרות שונות בגין ר

 ₪ אגרה ב  נושא

על פי צו רישוי  לפי כל פריט בנפרדמחושבת  בקשה לחוות דעת מקדמיתאגרת 
 עסקים

 

323 

 לפי כל פריט בנפרדאו היתר זמני לעסק מחושבת  שיון עסקיבקשה לראגרת 
 על פי צו רישוי עסקים

 

323 

על פי  לפי כל פריט בנפרדומהיתר זמני מחושבת  שיון עסקיהעתק מראגרת 
 .צו רישוי עסקים

 

162 

שלא שולמה אגרת שיונות ישיון וברי)בחידוש ר שיון עסקיחידוש ראגרת 
 .על פי צו רישוי עסקים לפי כל פריט בנפרדשיון( מחושבת יבקשה לר
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 2000-)הוראות כלליות(, תשס"א תקנות רישוי עסקים

 פרק י': אגרות

 2018-הודעה תשע"ח 2012-אגרת רישיון, היתר זמני או היתר מזורז תק' תשע"ג

בעד בקשה לרישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז תשולם לרשות הרישוי אגרה של   )א(  .34
 שקלים חדשים, בגין כל עסק טעון רישוי לפי המפורט בצו. 320

 שקלים חדשים. 320בעד חידוש רישיון תשולם לרשות הרישוי אגרה בסך   )ב(          

 2012-תק' תשע"ג

נגבתה אגרה בעד בקשה לרישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז, לא תיגבה אגרה נוספת    )ג(          
 בעד מתן הרישיון או ההיתר הזמני או ההיתר המזורז.

 2012-תק' תשע"ג

לא יהיה תוקף לרישיון, היתר זמני או היתר מזורז אם לא שולמה אגרה בעד הבקשה   )ד(          
 או היתר מזורז או חידוש הרישיון או ההיתר הזמני או ההיתר המזורז.לרישיון, היתר זמני 

 2012-העתק רישיון, היתר זמני או היתר מזורז תק' תשע"ג

אבד רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, הושחת או טושטש, תיתן רשות הרישוי העתק   )א(  .35
המקוריים אבדו, הושחתו או ממנו לאחר ששוכנעה שהרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז 

טושטשו; העתק רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כאמור, יהיה תקף רק לאחר ששולמה אגרה בעדו, 
 ונחתמה ההצהרה המתחייבת בחידוש רישיון, שבספח של טופס הרישיון.

 2012-תק' תשע"ג

האגרה המשולמת בעד  בעד העתק רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, תשולם מחצית  )ב(          
 רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, לפי הענין.

 2018-אגרת חוות דעת מקדמית הודעה תשע"ח

 שקלים חדשים. 320בעד בקשה לחוות דעת מקדמית תשולם אגרה בסך   )א(  .36

)א( 31אגרה כאמור תשולם לרשות הרישוי או לאוצר המדינה, לפי הענין, כמפורט בסעיף   )ב(          
 לחוק.

 2012-אגרת השגה תק' תשע"ג

)א(, כפי שהשתנה 34ד תשולם אגרה בסכום הקבוע בתקנה 11בעד כל השגה לפי תקנה   )א(  א.36
 .37לפי תקנה 

אגרה בעד השגה שהוגשה לרשות הרישוי המקומית תשולם לקופת אותה רשות מקומית;   )ב(          
 תשולם לאוצר המדינה.אגרה בעד השגה שהוגשה לגורם מוסמך אחר 

 הצמדה למדד

 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. -בתקנה זו, "מדד"   )א(  .37

 ישתנו כמפורט להלן: 36-ו 34סכומי האגרה המפורטים בתקנות   )ב(          

לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש פברואר  -באפריל של כל שנה  1-ב   (1)
 של אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט שקדם לו;

לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש אוגוסט  -באוקטובר של כל שנה  1-ב   (2)
 של אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר שקדם לו.

, וסכום של סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה )ב(, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב   )ג(          
 מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.


