
 

  מתן הנחות מתשלום ארנונה  -חומר רקע הנדון : 
  2019שנת המיסים 

 במשק ההסדרים לתקנות תיקון 7939 תקנות בקובץ התפרסם, 25/01/18 בתאריך .1
 .1993-ג"תשנ(, מארנונה הנחה) המדינה

 :השינויים עיקרי

 לפי נספח א'( .הכנסה מבחן פי על להנחה הזכאות לקביעת ההכנסה גובה עדכון( 

  מס לפי 30%-ל 20% בין של הנחה המקנה רביעית הכנסה מדרגת העודכנ '   
 )לפי נספח א'(. הנפשות 

 תחושב כיצד לבחור 2018 בשנת יכול מבקש) ממוצעת חודשית הכנסה הגדרת 
 כל של ממוצע או קודמת שנה של אחרונים חודשים 3 של ממוצע לפי אם, הכנסתו

 .(השנה

לקבוע תנאים ומבחני משנה לקביעת הזכאות בקביעת שיעור ההנחה, רשאית המועצה  .2
  להנחה.

 .עדכון הכתובת בתעודת הזהות של מבקש ההנחה לכתובת בתחום המועצה 

 מבקש ההנחה יידרש להעביר תדפיסי חשבון בנק. -לצורך עמידה במבחן הכנסה 

הם השיעורים  שאושרויעורי ההנחות ש, קודמת של מליאת המועצהות על פי החלט .3
בטבלה המצורפת, מלבד  "תקרת ההנחהעמודת "כמפורט ב ,ים בחוקים הקבועירבהמ

 הנחה בגין נכס ריק.

, החליטה המועצה לצמצם את ההנחה (30פרוטוקול ) 20.11.11ום יבהחלטת מליאה מ .4
 .בטבלה 21ראה פירוט סע' , בגין נכס ריק הניתנת

 ביהם במליאה:להלן פירוט רשימת ההנחות שהמליאה מתבקשת לדון בהם והעדכונים שחלו לג

סוג  

 ההנחה

 תקרת הקריטריונים להנחה

  ההנחה

% ההנחה  הערות

המובא לאישור 

 המליאה

אזרח  .1

 ותיק

המקבל  ,הנחה לאזרח ותיק )פנסיונר(

אחת  על פי חוק הביטוח הלאומי

 :מאלה

 קצבת זקנה. 1

 שאירים קצבת. 2

 תלויים קצבת.3

 בעבודה פגיעה בשל נכות . קצבת4

 

25% 

 

 

 הנכס  משטח בלבד ר"מ 100 לגבי

 

 

25% 

 זרחא .2

 ותיק

 העומד)

בקריטריונ

 פי על ים

 חוק

 אזרחים

 .המתאים בגיל הינו המבקש* 

, שהוא מקור מכל, הכנסותיו כל שסך* 
 הממוצע מהשכר 100% על עולה אינו

 לפני לאחרונה שפורסם כפי במשק
 . ההגשה מועד

 מאזרח יותר בדירה וגרים במידה* 
 הכנסות כל סך אם רק, דאח ותיק

 מקור מכל, הדירה באותה המתגוררים

 הנכס  משטח בלבד ר"מ 100 לגבי 30%

 

30% 
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סוג  

 ההנחה

 תקרת הקריטריונים להנחה

  ההנחה

% ההנחה  הערות

המובא לאישור 

 המליאה

 מהשכר 150% על עולה אינו, שהוא (ותיקים
 .במשק הממוצע

 

אזרח  .3

 ותיק

"אזרח ותיק" המקבל בנוסף לאמור 

לעיל, גם גמלת הבטחת  1בסעיף 

 הכנסה.

 

100% 

 

 הנכס משטח בלבד ר"מ 100 לגבי

 

100% 

אזרח  .4

 ותיק

 זיקנה קצבת המקבל ותיק אזרח
  .לנכה

 .המתאים בגיל הינו המבקש* 

, שהוא מקור מכל, הכנסותיו כל שסך* 
 הממוצע מהשכר 100% על עולה אינו

 לפני לאחרונה שפורסם כפי במשק
 . ההגשה מועד

 מאזרח יותר בדירה וגרים במידה* 

 הכנסות כל סך אם רק, אחד ותיק

 מקור מכל, הדירה באותה המתגוררים

 מהשכר 150% על עולה אינו, שהוא

 .במשק הממוצע

 100% הנכס משטח בלבד ר"מ 100 לגבי 100%

 מלאה חודשית לקצבה הזכאי נכה נכה .5

 לו לחוק המל"ל127על פי ס' 

 75% השתכרותו כושר אי ושדרגת

  ומעלה

80%  80% 

 הרפואית נכותו דרגת אשר נכה נכה .6

 ומעלה 90%

40%  40% 

מקבל  .7

 גמלה

אחת  שמקבל למי, הנחה

 :הבאות הגמלאותמ

 .ציון כאסיר . גמלה1

 רדיפות נכי חוק לפי נכות . גמלת2

 .הנאצים

 ידי על המשולמת נכות מלת. ג3

, הולנד ממשלת, גרמניה ממשלת

 ממשלת או אוסטריה ממשלת

 .הנאצים רדיפות בשל, בלגיה

 

66% 

 

 משטח ר"מ 70 על רק הנחה תחול

 .הנכס

 עולה נכסב המתגוררים מספר אם

 90 על תחול ההנחה - ארבע על

 .הנכס משטח ר"מ

 

66% 

 90%  90% עיוור. תעודת לבעל עיוור .8
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סוג  

 ההנחה

 תקרת הקריטריונים להנחה

  ההנחה

% ההנחה  הערות

המובא לאישור 

 המליאה

 משטח ר"מ 100 על רק תחול 90% חדש לעולה עולה  .9

 .הנכס

 מתוך חודשים 12 למשךתינתן 

 נרשם מאז הראשונות השנתיים

 .במרשם האוכלוסין כעולה

90% 

 ואשר הזולת בעזרת התלוי ולהע עולה .10

 לפי לעולה מיוחדת לגימלה זכאי

  ל."מלמיוחד שיקבל מ אישור

80%  80% 

 משטח ר"מ 100 על רק תחול 90% ל."צד איש צד"ל .11

 .הנכס

 שנים 3 מתוך ,שנה למשךתחול 

 אחרי לישראל הגיע שבו מהיום

 .2000 מאי חודש

90% 

 סיעוד גמלתל הנחה לזכאי סיעוד .12

 .( מהמל"ל

70%  70% 
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סוג  

 ההנחה

תקרת  הקריטריונים להנחה

 ההנחה 

% ההנחה  הערות

המובא לאישור 

 המליאה

מבחן  .13

 הכנסה

 חודשית הכנסה גובה לפי הנחה

 ( ההכנסה" "מבחן)

 20%-

90% 

 בטבלה כמצוין התנאים לפי

 .'א כנספח המסומנת, המצורפת

90%-20% 

חסיד  .14

אומות 

 עולם

 -או לבן עולם אומות דהנחה לחסי

 .זוגו

66%  66% 

הורה  .15

 עצמאי

על פי הגדרת הורה יחיד הקבוע  20% עצמאי הנחה להורה

בחוק משפחות חד הוריות, או 

שהוא הורה יחיד וילדו המתגורר 

ומשרת  21עימו מתחת לגיל 

שירות סדיר או מתנדב בשירות 

 לאומי.

20% 

 זכאי ילדו אשר לנישום הנחה ילד נכה .16

, לפי נכות בגין ת ביטוח לאומילגמל

תקנות המל"ל )ילד נכה(, התש"ע 

2010 

 משטח ר"מ 100 על רק תחול 33%

ההנחה תחול גם על בן/בת  .הנכס

ובלבד  18נכה שעברו את גיל 

 שהשתלמה עבורם גמלת ילד נכה

33% 

פדויי  .17

 שבי

 20%  20%  שבי הנחה לפדוי

חייל  .18

מילואים 

 פעיל

שהוא חייל מילואים מחזיק בנכס 

פעיל; לעניין זה, "חייל מילואים 

חייל מילואים כהגדרתו  –פעיל" 

-בחוק שירות המילואים, התשס"ח

, המחזיק בתעודת משרת 2008

מילואים פעיל תקפה שנתן לו צבא 

הגנה לישראל או באישור תקף 

שנתן לו צבא הגנה לישראל על כך 

 שהוא משרת מילואים פעיל

5%  5% 

ם תשלו .19

בהוראת 

 קבע

מחזיק שנתן הוראת קבע לתשלום 

 הארנונה בשנת הכספים

2%  2% 



5 

 

סוג  

 ההנחה

תקרת  הקריטריונים להנחה

 ההנחה 

% ההנחה  הערות

המובא לאישור 

 המליאה

מתחם  .20

פינוי 

 בינוי

מחזיק בדירה שהזכויות בה 

התקבלו כנגד מכירת זכויות 

ביחידת מגורים אחרת ליזם 

 במתחם פינוי בינוי

25%-

100% 

ההנחה תינתן בשל דירה חלופית 

אחת בלבד ובעד הפרש השטח 

דמת לדירה שבין הדירה הקו

שנים  4החלופית, עד תום 

' בובהתאם לאמור בנספח 

 המצורף.

100%-25% 

הנחה למחזיק שהוא הבעלים  בנין ריק .21

 הראשון של בנין חדש ריק.

 12הנחה ניתנת לתקופה של  100%

מיום חודשים בלבד וניתנת 

והוא ) המבנה שהסתיימה בניית

ואין משתמשים בו  (ראוי לשימוש

 12ופה עד במשך תקופה רצ

ובתקופת בעלות אחת  חודשים

 בלבד

100% 

בנין ריק שאין משתמשים בו  בנין ריק .22
 :, כמפורט להלןתקופה מצטברת

 חודשים; 6. עד 1

 ;12-ועד החודש ה 7-. מהחודש ה2

 ;36-ועד החודש ה 13-מהחודש ה

 

 

100% 

66.66% 

50% 

הנחה ניתנת בתקופת בעלות אחת 

 בלבד. 

 20.11.11 בהחלטת  מליאה מיום

הוחלט לאשר הנחה בשיעורים 

 מופחתים,  כדלקמן:

 100%דשים: חו 6עד 

 50%חודשים:  12- 7

 25%חודשים:  36- 13

 

100% 

50% 

25% 

 תעשיה .23

 חדשה

תעשיה "מחזיק בנין המשמש ל

מפעל תעשייתי חדש ) "חדשה

שהוקם בתחום הרשות המקומית 

או שהועתק מתחום רשות מקומית 

יעור האבטלה (, בהתאם לשאחרת

 במועצה.

 

75%-

10% 

 

ההנחה ניתנת בהתאם לשנת 

אחזקתו בבניין ושיעור האבטלה 

באותה רשות מקומית, לפי הקבוע 

בטבלה המצורפת המסומנת 

 .'גכנספח 

 

75%-10% 

 על פי נספח ג'
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 'א נספח

 ספת ראשונהתו
 ((8)א()2קנה ת)

 

 נספח ב'

 ;100% –עד תום שנה מהמועד הקובע  (1)
 ;75% –ד תום שנתיים מהמועד הקובע ע (2)
 ;50% –עד תום שלוש שנים מהמועד הקובע  (3)
 .25% –עד תום ארבע שנים מהמועד הקובע  (4)
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 נספח ג'
 

    שיעור האבטלה באחוזים ושיעור ההנחה    

 12%מעל  12%ועד  10.5%מעל  שנת אחזקה 

 75%הנחה עד  50%הנחה עד  ראשונה או חלק ממנה
 50%הנחה עד  25%הנחה עד  ו חלק ממנהשניה א

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

 


