
 2019 הכנסה מבחן - הכנסה טבלת .1

 

 .העיר מועצת במליאת זה ארנונה צו אישור במועד שנוסחה כפי הטבלה פי על*

 .ילדים נכות, וילדים שארים, זקנה קצבאות, בת או בן של מחצית למעט בנכס הגרים של מקור מכל הכנסה

 

  2018 כספים בשנת דצמבר עד ינואר בחודשים ממוצעת הכנסה

                  

 הנחה% 

 נפשות' מס

80% 60% 40% 20% 

 3,701-5,300 3,701 – 3,274 3,274 – 2,847 2,847  עד 1

 5,500-7,949 5,550 – 4,910 4,910 – 4,270 4,270  עד 2

 6,438-9,219 6,438 – 5,695 5,695 – 4,952 4,952  עד 3

 7,327-10,492 7,327 – 6,481 6,481 – 5,636  5,636  עד 4

 9,137-13,085 9,137 – 8,083 8,083 – 7,028 7,028  עד 5

 – 9,684  9,684 – 8,421 8,421  עד 6

10,947 

10,947-

15,677 

 2018 כספים בשנת דצמבר עד ינואר בחודשים ממוצעת הכנסה

               %
 הנחה

 נפשות' מס

90% 70% 50% 30% 

7 9,813 9,813  – 11,285 11,285 – 

12,757 

12,757-

18,269 

8 11,206 11,206 – 

12,886 

12,886 – 

14,567 

14,567-

20,862 

9 12,598 12,598 – 

14,488 

14,488 – 

16,377 

16,377-

23,454 

 לנפש 2,414 עד לנפש 1,820 עד לנפש 1,610 עד לנפש 1,400 עד ומעלה 10
 

 רבועים  מטרים 100 לגבי אחוזים 90 של בשיעור חהמהנ ייהנה ל"צד איש שהוא מחזיק       .2

  ביום המתחילים חודשים 36 מתוך ,חודשים 12 למשך, הנכס משטח בלבד

 ( ב( )6) 2 בתקנה כהגדרתו ל"צד איש 2002 מאי חודש אחרי לישראל יעהג שבו

 .לתקנות

 

  על יינתנו, לעיל 14 -ו 13, 12, 8, 7, 5, 4, 3, 2( 2א( )1א( )א)1 בסעיפים שנקבעו הנחות.       16

    שבתוספת 1' מס טופס גבי על  לעירייה  ההנחה מבקש שימציא חתומה בקשה פי 

 .לתקנות השנייה

 אותה לו ניתנה ולא, לעיל 11-ו, 10, 9, 6(,ג( )ב( )א) 1 בסעיפים שנקבעה להנחה הזכאי מחזיק

 טופס גבי על בקשה ישלהג הוא גם רשאי, האמורה ההנחה שיעור בקביעת טעות חלה או הנחה

 .1' מס

 

                 שימציא חתומה בבקשה, הנחות ועדתול לפנות רשאי( הגדרות ראה" )נזקק מחזיק"  .17

 .לתקנות יהיהשנ שבתוספת 2' מס טופס גבי על לעירייה           

    שתקבל בכתב דעת חוות על ,הבקשה טופס על בהסתמך ההנחה בבקשת תדון הוועדה       



           מבקש של זכאותו את ותקבע חברתיים לשירותים המחלקה ת/וממנהל המועצה מגזבר

 

  מסמכים או פרטים ימציא המבקש .אחוזים 70 על תעלה שלא ההנחה שעור ואת ההנחה

   גזבר דרישת לפי, בבקשתו דיון לצורך נוספים

 .ןייהענ לפי, הועדה או, חברתיים םלשירותי המחלקה ת/מנהל או, העירייה     

 

 השחרור מיום חודשים ארבעה תום דע, חייל הוא עוד  כל, בנכס" מחזיק" בתור הרשום חייל . 18

 ארבעה על המשפחה בני מספר עלה. הנכס משטח ר"מ 70 לגבי 100% בשיעור מהנחה הנהיי

 . ר"מ 90 לגבי כאמור ,הנחה

 

 סמוך החייל על תהיהי פרנסתו כי המקומית הרשות של דעתה להנחת המוכיח יילח של הורה . 19

 נמצא הוא עוד כל להשיגה מסוגל הוא ואין למחייתו פרנסה לו אין וכי, שירותו תחילת לפני

 בשיעור מהנחה הנהיי ארנונה מתשלום ופטור אחר בנכס מחזיק שהחייל ובתנאי, האמור במצב

 90 לגבי כאמור הנחה ארבעה על המשפחה בני מספר עלה. הנכס משטח ר"מ 70 לגבי 100%

 ר"מ

 

     100% בשיעור מהנחה תהנה משרתת היא עוד כל,  לאומי בשירות מתנדבתה מחזיקה      . 20

 .ר"מ 90 לגבי כאמור הנחה 4 על המשפחה בני מספר העל, הנכס משטח ר"מ 70 לגבי           
 
 


