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رنونا خفيضاتت

 المحلي قنية عين مجلس

 الجباية قسم

 )2017للسنة المالية ( ا�نظمة الجديدة للتخفيض من الضريبة العامة للمجلس

الملزمة لجميع السلطات المحلية ا�نظمة وتعليمات وتوصيات وزارة الداخلية ولجنة المالية في الكنيست  بموجب 
. ونظراً 2017التخفيض من الضريبة العامة للمجلس للسنة المالية  وبمصادقة المجلس المحلي فيما يخص

 .رأينا أن ننشرھا ليطلع عليھا الجمھور ويعرف حقوقه وواجباته �ھميتھا

 التخفيض يخدم دي أو الصحي للمكلف، وطلبھو للمباني السكنية فقط وعلى أساس الوضع ا?قتصا التخفيض 
الخاصة لھذا الغرض والموجودة في قسم الجباية  لمدة سنة واحدة فقط، وفي كل سنة يقدم طلب جديد على النماذج

 .بالبلدية

التزاماته السابقة  طلب التخفيض من الضريبة العامة بعد أن يقوم صاحب الطلب بتسديد كل يُبحث .1
 .أخرى ة من أثمان مياه وضرائب ومساھمات مختلفةالمستحقة للبلدي

  

وحتى موعد  2017/1/1يكون اعتباراً من  2017تقديم طلبات التخفيض من الضرائب العامة لعام    .2
 .2017/3/31أقصاه 

  

الضريبة المستحقة  كل من يحصل على نسبة تخفيض معينة من الضريبة العامة أن يرتب دفع باقي على .3
دفع آخر (شيكات، تعھد شخصي)  أو عن طريق أمر خصم خطي في البنك أو أي ترتيب منه ، نقداً 
 .2017ة ى موعد أقصاه نھاية السنة الماليوذلك حت

  

?حقاً، يحق له  استحق شخص التخفيض �كثر من سبب من ا�سباب المفندة في البنود التي ستأتي إذا .4
 .ا�علىالتخفيض سبة نالتخفيض حسب بند واحد فقط والذي يُعطيه 

  

بنسب أكبر، ولكن  التخفيض المعطاة في البنود ھي نسب الحد ا�على، أي انه ? يجوز التخفيض نسب .5
 .حسب الحالة العينية يحق للجنة المختصة أو المجلس المحلي إعطاء تخفيض بنسب أقل

  

 المبنى الذي يسكنه المكلف).(.واحد مبنىعن أكثر من الحصول على تخفيض  ? يحق لشخص .6
  

 : مستعمل يحق للمجلس المحلي منحه تخفيضاً كم يليبخصوص البناء غير ال .7

 . أشھر ا�ولى 6لمدة  %  100 تخفيضاً بنسبة 

 . 12وحتى الشھر ال  7 من الشھر ال  %  66.66تخفيضاً بنسبة 

 . 36وحتى الشھر ال  13 من الشھر ال  %  50تخفيضاً بنسبة 

 . يحتسبوھذا بعد أن يكون قد مر على عدم استعماله مدة شھر واحد ?

يضاحات ومستندات إضافية غير موجودة في طلب التخفيض إذا لزمھا ا�مر يحق للجنة اgعفاء طلب ا  .8
 .حسب رأيھا

 



التخفيضات رد الطلب مع عدم الموافقة  كفاية المعلومات المقدمة للجنة في حال أنه اتضح عدم صدق أو .9
 .التخفيض على اعطاء 

  

والمعاقين والحاصلين  م لحا?ت المسنينيوجد نوعان من طلبات التخفيض ، ا�ول وھو النموذج العا  .10
طلب للمحتاج وھو طلب لحا?ت خاصة  على المنح ا?جتماعية وأصحاب الدخل المحدود ، والثاني

 .للمكلف الحالة الماديةلتدھور  أدى نتيجة حدث جدي غير متوقع حرجةتعاني فترة 

 :التخفيضات العامة  

 .عاماً  62عاماً والمسنة يزيد عمرھا عن  67ن إذا كان عمر المسن يزيد ع      للمسنين: 

يحق للمجلس التخفيض حتى  إذا حصل /ت على منحة شيخوخة أو منحة أرامل بموجب قانون التأمين الوطني، 
 . 2م 100% وعلى مساحة ? تزيد عن 30

للمجلس منحه تخفيضاً  في حال أنه يحصل باgضافة إلى ما جاء في (أ) على منحة استكمال الدخل يحق  . أ
 . 2م 100% وعن مساحة لغاية 100بنسبة حتى 

 :للمعاقين

 ..%90، التخفيض حتى  1968للمكفوفين مع شھادة مكفوف حسب قانون الخدمات ا?جتماعية   . أ
% فما فوق ، التخفيض حتى 90للمعاقين الحاصلين على إعاقة طبية بموجب القانون ونسبة إعاقتھم   . ب

40% .. 
عدم “الوطني ودرجة  لقانون التأمين 127لمعاقين الحاصلين على منحة شھرية كاملة حسب البند ل  . ت

 .%80زيد عن * ت % أو أكثر ، تخفيض بنسبة75ھي نسبة  العملالقدرة على 
قانون التأمين الوطني . تخفيض  والد لولد معاق الذي يتقاضى عن ابنه مخصصات ولد معاق حسب   . ث

 .% 33بنسبة ? تزيد عن 
  قبل بلوغه ضى عن ابنهاحيث كان يتق منحة معاقالذي يتقاضى  /همعاق ?بن/بنت بالغ/ه والد   . ج

متر  100على % 33قانون التأمين الوطني . تخفيض بنسبة ? تزيد عن  مخصصات ولد معاق حسب 
 مربع.

 .% 20تخفيض بنسبة ? تزيد عن ا?سر ذات العائل الواحد وحيد وفقا لقانون  معيل  . ح
 

 :للحاصلين على إحدى المنح ا�جتماعية التالية 

 .%70من قانون التأمين الوطني، التخفيض ? يزيد عن ” و“منحة تمريض حسب البند  

 :وي الدخل المحدودلذ 

 .الحد ا�على لoعفاء حسب الدخل وعدد أفراد العائلة كما في الجدول المرفق 

الدخل من التأمين  : الدخل اgجمالي لمقدم الطلب وكل الساكنين معه من أي مصدر بما في ذلكيعني الدخل
 :الوطني، وعلى أن تُخصم البنود التالية من مجموع ما سبق

ولد واحد أو بنت  ابن أو ابنة يسكن في البيت. (لھذا الموضوع ? يؤخذ بالحسبان دخلنصف دخل  .1
ا أعلى من الحد ا�دنى \كان معدل دخله ا اقل من الحد ا�دنى لsجور وإذا\واحده إذا كان معدل دخله

 .يزيد عن الحد ا�دنى لsجور لsجور يؤخذ بالحسبان فرق الدخل الذي
  

ا�جرة التي يدفعھا تُخصم من  الطلب يملك بيت قام بتأجيره ويسكن بيتاً آخر با�جرة،في حال أن مقدم  .2
 .ا�جرة التي يتقاضاھا، والفائض يحتسب كدخل

  



تأمين شيخوخة  ) المنحة التي يتقاضاھا حسب الفصل الرابع (تأمين ا�و?د) والفصل الحادي عشر .3
 . قانون التأمين الوطني  ولد معاق حسبمن قانون التأمين الوطني ومخصصات   وأرامل)

أو  2016وكانون أول  الدخل المقصود في الجدول التالي ھو معدل عن أشھر تشرين أول وتشرين ثاني متوسط
+ دخل سنوي حسب اختيار مقدم الطلب) 2016معدل الدخل السنوي (عن ا?شھر كانون ثاني حتى كانون اول 

  لsجيرين )106(كشف دخل 

وإضافة متوسط  12مقسوم على   على أساس التقدير ا�خير لضريبة الدخل وللمستقلين ، بحسب متوسط الدخل 
المتوسط من مصادر  ويُضاف لھذا المبلغ الشھري 2016الغuء عن ا�شھر الثuثة ا�خيرة من عام  فروق جدول

 .أعuه الدخل ا�خرى لمقدم الطلب والساكنين معه حسب ما فصلناه

 

  

 :إعفاءات في حا�ت خاصة 

   

وھو معد (مخصص) :شخاص تسببت  (2نموذج رقم  )يوجد نموذج آخر خاص لطلب التخفيض من الضرائب
 :ظروف معينة أدت إلى انخفاض حاد في الدخل وذلك نظراً لسببين التاليين

  .Lج طبي لمرة واحدة أو مستمر لمقدم الطلب أو أحد أفراد عائلتهع 

 .حدث جدي (مصيبة) غير متوقع تسبب في تدھور لحالته المادية .1

 .%70في ھاتين الحالتين يمكن للمجلس البلدي (لجنة الخفيضات) منح المكلف تخفيضاً � يزيد عن  

 

מספר הנפשות

מעל  3,263 עד  3,689מעל  2,838 עד  3,263עד  12,838

מעל  4,895 עד  5,533מעל  4,256 עד  4,895עד  24,256

מעל  5,678 עד  6,419מעל  4,938 עד  5,678עד  34,938

מעל  6,462 עד  7,304מעל  5,619 עד  6,462עד  45,619

מעל  7,957 עד  8,994מעל  6,919 עד  7,957עד  56,919

מעל  9,451 עד  10,684מעל  8,219 עד  9,451עד  68,219

עד  40%עד  60%עד  80%שיעור ההנחה

מעל  10,946 עד  12,374מעל  9,519 עד  10,946עד  79,519

מעל  12,441 עד  14,064מעל  10,818 עד  12,  441עד  810,818

מעל  13,963 עד  15,754מעל  12,118 עד  13,963עד  912,118

עד  1,750 לנפשעד  1,548 לנפשעד  1,346 לנפשומעלה 10

עד  50%עד  70%עד  90%שיעור ההנחה
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