
 הנחיות לתושב –בקשה להנחה בארנונה 
 

 

 מבחן הכנסה פי-טפסים לטובת בקשה להנחה על

 

  ,טופס בקשה להנחה מלא )פירוט כל ההכנסות הקיימות לרבות משכורות, מילגות, קיצבאות

 .חתוםתמיכה על ידי גורם אחר/משפחתי( ו

  .אל-בו מצוין כי גרים בבית ספחהמבקשים את ההנחה +  של שני בני הזוגצילום ת.ז 

 חודשים אחרונים של השנה או ממוצע של כל השנה.  3יש לבחור אם רוצים חישוב לי  -שכיר 

o  תלוש שכר חודש דצמבר או טופס לחישוב ממוצע של כל השנה יש להביא

במידה שעבד כל השנה באותו מקום עבודה )למי שיש מספר מקומות  (2021)106

כל מקום עבודה(. תושב שהחליף מקום עבודה במהלך השנה תלוש דצמבר מ -עבודה

 .18ש אחרון בשנת המס מכל מקום עבודה של כל המתגוררים בנכס מעל גיל יביא תלו

o  10-11תלושי משכורת לחודשים  3חודשים אחרונים יש להביא  3לחישוב לפי-

 .18של כל המגוררים בנכס מעל גיל  12/2021

 (. 2021יש לצרף שומה ממס הכנסה ) -עצמאי

תתקבל הנחה זמנית עד להגשת שומת                    2021+ מכתב רו"ח על הכנסות  2020בהגשה של שומה 

  31/10/22עד לתאריך  2021מס 

 כולל, לימודים וכד'(, יש להמציא אישור מהמוסד מעניק המלגה המציין  במידה ומקבלים מלגה(

 ם לתקופה הרלוונטית ואת גובה המילגה.את נכונות הנתוני

 18לכל מתגורר מעל גיל  1.1.21תאריך הנפקת המסמך מיום  -אישור מביטוח לאומי. 

o 2021לשנת  אישור תקופת עיסוק 

o 2021לשנת  אישור זכאות לגמלאות 

 2021( בשנת המס 10-12עד דצמבר )אוקטובר )כל הבנקים( לחודשים  תדפיסי בנק. 

 (  יש לצרך פירוט דמי לידה מביטוח לאומי2021בשנת המס ) במידה והייתה לידה 

  ירלוונטטפסים נוספים אם 

o קצבת זקנה/שארים/נכות/ילדים/ילד נכה/קצבה משהב"ט/מזונות/דמי אבטלה 

o  ...אחר 

 

 

 פי מבחן הכנסה-להנחות שאינן על -טפסים לטובת בקשה להנחה

 

 .טופס בקשה להנחה מלא וחתום 

  אל -המבקשים את ההנחה + ספח בו מצוין כי גרים בבית שני בני הזוג זהות  שלצילום תעודת

 .מופיעים הילדיםכולל הספח בו 



 חוגר עבור הנחת חייל,  -מסמך מהמשרד המוסמך לאשר את הסיבה בגינה זכאים להנחה )לדוגמא

 אישור מביטוח לאומי לאזרח ותיק עבור הנחת אזרח ותיק וכדו'(.

  

 

 לשירותכם בכל שאלה

 הגביה מחלקת

 


