תקציר הנחות 4102
תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון) ,התשע"ד 1023-פורסמו בקובץ
תקנות  5327בתאריך  . 1722121023עיקרי השינויים מאשתקד כלהלן:
 .2באשר לנכס בו מתגוררים  1ילדים או יותר עם הוריהם ,מבקשי ההנחה:
א .אם יש יותר מילד  -2הטבלה בדבר מבחן ההכנסה מתייחסת לילד אחד בלבד אולם
לגבי שאר הילדים תילקח בחשבון מחצית מהכנסתם ללא קשר לגובה .בחישוב
ההכנסה לצורך בחינת הזכאות לקבלת ההנחה ע"פ הטבלה יובהר כי אין לקחת
בחשבון קצבאות ביטוח לאומי (קצבת ילדים ,זקנה ,שארים וגמלת ילד נכה)
ב .כאשר ילד  2מתגורר עם הוריו והכנסתו של אותו ילד אינה עולה על שכר המינימום לא
ניקח את הכנסות בחישוב הטבלה ,במידה והכנסתו אכן עולה אנו ניקח את מחצית
ההכנסה מההפרש משכר המינימום לדוג' הכנסות הינה  ₪ 7000ושכר המינימום 0300
 ₪כלומר ההכנסה הינה .₪ 500
ככלל אנו נביא בחשבון את מחצית הכנסתם החודשית של הילד בנכס אך נבצע הבחנה בין
משפחה בה מתגורר ילד  2בלבד לבין משפחה עם  1או יותר.
להלן טבלה המפרטת את השיעור המרבי להנחות השונות ומבחן הכנסה (לידיעתכם רשות רשאית ליתן
הנחות בשיעור נמוך מהקבוע בתקנות):
סוג ההנחה

הגדרת אוכלוסיית
הזכאים

אזרח ותיק המקבל
קצבת זקנה או
שארים בתוספת
הבטחת הכנסה או
קצבת זקנה לנכה
אזרח ותיק = אדם
שהגיע לגיל פרישה
(גבר בן  75או אישה
בת  )71אם
הכנסתם נמוכה
הנחה לאזרח וותיק מהשכר הממוצע
במשק או זוג 270%
מהשכר הממוצע

נכים

תנאים נוספים

שיעור הנחה המרבי מקור החקיקה

 200%הנחה

סע' א (()2ב)
לתקנות סע' ( 9ג)
לחוק האזרחים
הוותיקים

עד  200מ"ר.
הכנסה זו אינה
נחשבת למבחן
הכנסה

 30%הנחה

סע' ( 9ג) לחוק
האזרחים
הוותיקים

עד  200מר'  -חייב
להגיש בקשה -
הכנסה נמוכה
מהשכר הממוצע
ו2או בני זוג מפעם
וחצי השכר
הממוצע

 17%הנחה

תקנות ההנחות
סע' א (()2א)

עד  200מ"ר.
הכנסה זו אינה
נחשבת למבחן
הכנסה

אזרח ותיק הזכאי
לקצבת זקנה,
שארים ,תלויים או
נכים מעבודה
מקבלי קצבת סיעוד  50%הנחה
מביטוח לאומי
נכה המקבל קצבת  00%הנחה
אבדן כושר
השתכרות בשיעור
 57%ומעלה .או
מקבל קצבת זקנה
שנקבע לו אובדן
כושר השתכרות
כאמור לצמיתות

סע' ( 1א)(()5ג)
סע' ( 1א)()1
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אישור ביטוח
לאומי

לפני קבלת קצבת
זקנה
נכה בעל נכות
רפואית של 90%
ומעלה
נכה הזכאי
לתגמולים לפי חוק
נכי מלחמה בנאצים
זכאי לקצבה לפי
תקנות הביטוח
הלאומי (ילד נכה)
או שהוא מעל גיל
 20ומשתלמת בעדו
בשל נכותו גמלה
ובלבד שקודם
השתלמה בעדו
גמלת ילד נכה
נכה הזכאי
לתגמולים או
מענק -נכה צ.ה.ל
תגמולים לפי חוק
המשטרה2בתי
הסוהר (נכים
ונספים)
עיוור
אסיר ציון המקבל
תגמול לפי מבחן
הכנסה
אסיר ציון

 00%הנחה

סע' ( 1א)()3

אישור משרד
האוצר

 77%הנחה

סע'  20ה ()1

 33%הנחה

סע' ( 1א)
(()22א)(ב)

עד  50מר'  -עד 0
נפשות ,או  90מר'
מעל  0נפשות
עד  200מ"ר

 77%הנחה

סע'  20ה ()1

 77%הנחה

סע'  20ה

עד  50מר'  -עד 0
נפשות ,או  90מר'
מעל  0נפשות
עד  50מר'  -עד 0
נפשות ,או  90מר'
מעל  0נפשות

 90%הנחה
 200%הנחה

סע' ( 1א)()7
חוק אסירי ציון

תעודת עיוור
עד  200מר'

 77%הנחה
 90%הנחה

עולה חדש2אזרח
עולה למשך 21
חודשים מתוך 10
חודשים בארץ
עולה התלוי בעזרת  00%הנחה
הזולת
חסיד אומות העולם  77%הנחה
כללי

איש צד"ל ( לתק' של  90%הנחה
 21חודשים)
הורה יחיד לילד עד  10%הנחה
גיל  20או בן חייל
בסדיר או מתנדבת
בשירות לאומי עד
גיל 12
 10%הנחה
פדוי שבי הזכאי
לתשלום לפי החוק
 77%הנחה
תגמולים לפי חוק
התגמולים לנפגעי
פעולות איבה
בן משפחה של הרוג  77%הנחה
מלכות

סע' ( 1א)()7

עד  50מר' – מעל 0
נפשות -עד  90מר'
עד  200מ"ר.
תעודת עולה או
אזרח עולה

סע' ( 1א)(()7א)

אישור ביטוח
לאומי עד  200מ"ר

סע' ( 1א)()9
עד  200מ"ר
סע' ( 1א)()20

גרוש2ה או שנתיים
פרוד2ה אישור על
אחזקת ילד או
חייל עד גיל 12

סע' ( 1א)()21

אישור משרד
הביטחון על תשלום
עד  50מר'  -עד 0
נפשות ,או  90מר'
מעל  0נפשות
עד  50מר' – מעל 0
נפשות -עד  90מר'

סע'  20ה
חוק אסירי ציון
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 200%הנחה

חייל בשירות חובה
עד  0חודשים לאחר
שחרורו
 200%הנחה
מתנדבת בשירות
לאומי  2משרת
בשירות אזרחי מלא
(שירות חלקי 70%
הנחה)
 200%הנחה
הורה של חייל
שפרנסתו על החייל

בניין ריק

מצב כלכלי

סע'  20ה ()2
סע'  20ה (()2ג+ד)

סע' 20

ניצולי שואה

 77%הנחה

סע' ( 1א)(( )0ב-ו)-

זכאי לתגמולים לבן
משפחה של חייל
שנספה במערכה
בניין ריק-הנחה
מצטברת לבעל
הנכס בלבד אם הוא
מחזיק

 77%הנחה

סע'  20ה

עד 7 - 200%
חודשים
עד 7 - 77%
חודשים
עד 10 - 70%
חודשים
עד  50%הנחה

פרק ה' סעיף 23

נזקק (דיון בפני
וועדה)
מקבל קצבת הבטחת עד  50%הנחה
הכנסה 2מזונות
(ובתנאי
שהחל לקבל את
התשלומים לפני
ה ,02.02.03ולא חלה
הפסקה רצופה של
 7חודשים בזכאותו)
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עד  50מר'  -עד 0
נפשות ,או  90מר'
מעל  0נפשות
עד  50מר'  -עד 0
נפשות ,או  90מר'
מעל  0נפשות
עד  50מר'  -עד 0
נפשות ,או  90מר'
מעל  0נפשות
עד  50מר'  -עד 0
נפשות ,או  90מר'
מעל  0נפשות
עד  50מר'  -עד 0
נפשות ,או  90מר'
מעל  0נפשות
עפ"י אישור מועצת
הרשות המקומית

טבלת הכנסה  -למבחן הכנסה
עפ"י תקנה ( 1א)( )0לתוספת הראשונה ק.ת32.21.23 – 5327 .
הכנסה מכל מקור של הגרים בנכס למעט מחצית הכנסתם של בן או בת (לא תובא בחשבון הכנסה עד שכר המינימום של
ילד2ה אחד) ,קצבאות זקנה ,שארים וילדים וקצבת ילד נכה

הכנסה ממוצעת בחודשים  01-00-04בשנת הכספים 4102

מס נפשות
1
2
3
4
5
6

עד 1,773
עד 3,959
עד 0,727
עד 7,172
עד 7,023
עד 5,757
עד 01%

שיעור ההנחה
7
8
9
 01ומעלה

שיעור ההנחה

עד 0,530
עד 9,900
עד 22,071
עד  2,119לנפש
עד 90%

3,050-2,654
4,576-3,980
5,307-4,616
6,039-5,252
7,375-6,414
8,712-7,577

3,448-3,051
5,172-4,577
6,000-5,308
6,827-6,040
8,337-7,376
9,848-8,713

עד 01%

עד 21%

10,048-8,739
11,385-9,901
12,721-11,063

11,359-10,049
12,870-11,386
14,380-12,722

עד  2,023לנפש
עד 70%

עד  2,790לנפש
עד 50%
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