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  מתן הנחות מתשלום ארנונה  -חומר רקע : הנדון 

  :רקע

שבסמכות המועצה להעניק נוצר הצורך לחזור לעדכן את שיעורי מתן ההנחות , עקב חלוף הזמן

האם להעניק הנחות וכן את שיעורי ההנחות שאותן המליאה תידרש לחזור ולקבוע . בארנונה

מתן ההנחות  לאשר את המשך, ת שיקול דעתהמועצה רשאית לאחר הפעל. תחליט להעניק

  .מהחלטתה הקודמת

  .רשאית המועצה לקבוע תנאים ומבחני משנה לקביעת הזכאות להנחה, בקביעת שיעור ההנחה

שיעורי ההנחות שניתנו הם השיעורים המירביים , על פי החלטה קודמת של מליאת המועצה

 .הקבועים בחוק

 :הן והעדכונים שחלו לגביהן בחקיקהבקשת לדון בההנחות שהמליאה מתרשימת להלן פירוט  .1

  :שבסמכות המליאהרשימת ההנחות 

ההנחה   הקריטריונים לזכאות להנחה  

  המומלצת

  הערות

) פנסיונר(הנחה לאזרח ותיק   .1

 קצבת או, המקבל קצבת זקנה

 נכות או תלויים קצבת או שאירים

  בעבודה פגיעה בשל

 משטח בלבד ר"מ 100 לגבי  25% עד

   .הנכס

, כיום ניתנת הנחת חובה

 –" אזרח ותיק"ל 30% בשיעור

, הותיקים האזרחים לפי חוק

העומד בתנאים , 1989-ן"התש

הקבועים  בחוק האזרחים 

הזכאות , בכל מקרה. הותיקים

, היא להנחה אחת בלבד

  .הגבוהה מבין השניים

המקבל גם גימלת " אזרח ותיק"  .2

  .הבטחת הכנסה

 משטח דבלב ר"מ 100 לגבי  100% עד

  הנכס 

 מלאה חודשית לקצבה הזכאי נכה  .3

 75% השתכרותו כושר אי ושדרגת

   ומעלה

    80% עד

 הרפואית נכותו דרגת אשר נכה  .4

    ומעלה 90%

    40% עד
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 הגמלאות שמקבל למי, הנחה  .5

  :הבאות

  .ציון כאסיר גימלה. 1

 רדיפות נכי חוק לפי נכות גימלת. 2

  .הנאצים

 ידי על תהמשולמ נכות גימלת. 3

, הולנד ממשלת, גרמניה ממשלת

 ממשלת או אוסטריה ממשלת

  .הנאצים רדיפות בשל, בלגיה

 70 על רק תחול הנחה אשר  66%עד 

 מספר אם( הנכס משטח ר"מ

 המתגוררים המשפחה בני

 ההנחה – ארבע על עולה הנכס

  )הנכס משטח ר"מ 90 על תחול

    90% עד  .עיוור תעודת לבעל  .6

 משטח ר"מ 100 על רק תחול  90% דע  חדש לעולה  .7

 מתוך חודשים 12 למשך, הנכס

 מאז הראשונות השנתיים

  .כעולה נרשם

 ואשר הזולת בעזרת התלוי עולה  .8

 לפי לעולה מיוחדת לגימלה זכאי

   .ל"המל אישור

    80% עד

 שנה למשך ר"מ 100 לגבי  90% עד  .ל"צד איש  .9

 הגיע שבו מהיום שנים 3 מתוך

 מאי דשחו אחרי לישראל

2000.  

 מהגמלאות לאחת הנחה לזכאי  .10

  :הבאות

  .סיעוד גימלת. 1

  הכנסה להבטחת גימלה. 2

 המזונות חוק לפי תשלום .3

  ) תשלום הבטחת(

    70% עד

 חודשית הכנסה גובה לפי הנחה  .11

  ) "ההכנסה מבחן"(

 בטבלה כמצוין התנאים לפי  

 כנספח המסומנת, המצורפת

  .'א

    66% -  עד  .עולם ותאומ הנחה לחסיד  .12
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    20% עד  .יחיד הנחה להורה  .13

 זכאי ילדו אשר לנישום הנחה  .14

, נכות בגין ת ביטוח לאומילגימל

  .דמי מחיה או עזרה בלימודים

 משטח ר"מ 100 על רק תחול  25% עד

  .הנכס

    20% עד   שבי הנחה לפדוי  .15

  :הנחות לבנין ריק ולתעשיה

ם הראשון הנחה למחזיק שהוא הבעלי  .16

  .של בנין חדש ריק

מיום ההנחה ניתנת   100%עד 

 המבנה שהסתיימה בניית

ואין  )והוא ראוי לשימוש(

משתמשים בו במשך 

 12תקופה רצופה עד 

  .חודשים

בנין ריק שאין משתמשים בו תקופה   .17
  :כמפורט להלן, מצטברת

  ;חודשים 6עד . 1

  

  

  100% עד

  

  

  

  

    66.66% עד  ;12- ועד החודש ה 7-מהחודש ה. 2  

    50% עד  ;36- ועד החודש ה 13-מהחודש ה. 3  

תעשיה "מחזיק בבנין המשמש ל  .18

מפעל תעשייתי חדש שהוקם ( "חדשה

בתחום הרשות המקומית או שהועתק 

בהתאם , )מתחום רשות מקומית אחרת

  .לשיעור האבטלה במועצה

  

ההנחה ניתנת בהתאם   

לשנת אחזקתו בבניין 

ושיעור האבטלה באותה 

לפי , רשות מקומית

הקבוע בטבלה המצורפת 

  .'כנספח בהמסומנת 

 

  :מבקשת להעניק ועדת ההנחותלגבי כל הנחה אשר , בנוסף יש להחליט .2

בקשות מטעם (באילו מועדים יוגשו הבקשות למתן ההנחות  .2.1

ם מתחילת כל מיי 90היא כי עד  המלצת ועדת ההנהלה ).הנישומים
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ממועד היווצרות  ימים 90עד  או) 30/3עד , היינו(שנה קלנדרית 

  .כל השנה  -  ומטעמים מיוחדים. הקריטריונים המזכים בהנחה

המלצת  .מהו המועד בו תינתן החלטת ועדת הנחות לגבי כל סוג הנחה .2.2

כאשר , במהלך שנת הכספים בה הוגשה הבקשה –היא  ההנהלהועדת 

של אותה שנת כספים או ממועד היווצרות  1/1היא תחול מיום 

  .לפי המאוחר שבהם, הזכאות

  

 'א נספח

  2010בשנת הכספים  ח"בשכנסה חודשית ממוצעת ה   פר הנפשותמס

  2,497-2,210  2,209-1,922  1,921עד   1  

  3,745-3,314  3,313-2,882  2,881עד   2  

  4,345-3,844  3,843-3,343  3,342עד   3  

  4,944-4,374  4,373-3,804  3,803עד   4  

  6,038-5,342  4,341-4,645  4,644עד   5  

  7,132-6,310  6,309-5,487  5,486עד   6  

  40% עד  60%ד ע  80% עד  עור ההנחהשי

  8,225-7,277  7,276-6,328  6,327עד   7  

  9,319-8,245  8,244-7,170  7,169עד   8  

  10,413-9,213  9,212-8,011  8,010עד   9  

  נפשל 1,157עד   לנפש 1,024עד   נפשל 890עד   מעלהו 10  

  50% עד  70%ד ע  90%ד ע  עור ההנחהשי
  
  
  

  'נספח ב

  

     שיעור האבטלה באחוזים ושיעור ההנחה     

  12%מעל   12%ועד  10.5%מעל   שנת אחזקה  

  75%הנחה עד   50%ה עד הנח  ראשונה או חלק ממנה

  50%הנחה עד   25%הנחה עד   שניה או חלק ממנה

  25%הנחה עד   10%הנחה עד   שלישית או חלק ממנה
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