"משא דבר ה' אל ישראל ביד

מלאכי" (מלאכי א',א')

עיריית קרית מלאכי
גזברית

בס"ד

קריטריונים למתן הנחות מארנונה למגורים ,
כתוצאה מהרעה משמעותית במצב החומרי בגלל אירועי נגיף הקורונה
כללי
כתוצאה מאירועי נגיף הקורונה  ,תושבים רבים הוצאו לחל"ת ואחרים פוטרו או הפסידו את
מקור הכנסתם.
מטרת מסמך זה הינו לקבוע קריטריונים למתן הנחות מארנונה לתושבים שנפגעו מאירועי נגיף
הקורונה בשנת  22202בלבד .מאחר והאירועים עדיין מתגלגלים  ,מומלץ להגיש בקשות לא לפני
החודשים אוקטובר – נובמבר .2222
סף הזכאות לכניסה לדיון בבקשות  ,מורכב משני פרמטרים  ,כדלקמן:
 .1גובה הירידה בהכנסה של התא המשפחתי כולו ,כתוצאה מאירועי הנגיף הקורונה  ,הינו
של  02 %לפחות בחודשים ינואר –יוני  , 2222לעומת החודשים המקבילים בשנה
הקודמת.
 .2ההכנסה החודשית המקסימלית הממוצעת ( ברוטו) של התא המשפחתי בשנת ,9102
המאפשרת דיון בבקשה להנחה הינו כדלקמן:
א .התא המשפחתי כולל נפש אחת – ההכנסה החודשית הממוצעת בשנת  2212לא עלתה
על  ( ₪ 0,322גובה השכר הממוצע במשק).
ב .התא המשפחתי כולל  9-5נפשות – ההכנסה החודשית הממוצעת לא עלתה על
. ₪ 12,,01
ג .התא המשפחתי כולל  6נפשות ויותר – ההכנסה החודשית הממוצעת לא עלתה על
. ₪ 11,210
לעניין סעיף זה – הכנסה  ,הינה הכנסה מכל מקור שהוא  ,כולל קצבאות מכל סוג
והעברות.
היקף ותקופת ההנחה
 .1ההנחה תינתן על עד  102מ"ר משטח הדירה.
 .2שיעור ההנחה לכל בקשה ייקבע ע"י ועדת ההנחות  ,והוא מוגבל עד ל  22 % -לכל השנה.
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מסמכים שיש לצרף לבקשת הארנונה
 .1יש למ לא ולחתום על טופס לבקשה להנחה  ,כולל על טופס המאשר ביצוע חקירת יכולת .
תושב שלא ישתף פעולה עם חקירת יכולת – בקשתו לא תובא לדיון.
 .2יש לצרף מכתב המפרט את השתלשלות האירועים  ,כולל מועדים וסכומים וכן תחזית של
מועד חזרה לעבודה.
 .3לשכירים – יש לצרף אישור ממקום העבודה המפרט את מועד היציאה לחל"ת ו/או מכתב
פיטורים.
 .0לשכירים – יש לצרף תלושי משכורת לשנת  2212ולשנת  , 2222וכן פרוט מביטוח לאומי
על תשלום דמי אבטלה.
 .0יש לצרף דפי בנק החל חודש אוקטובר  2212ועד מועד הגשת הבקשה.
 .1לעצמאים -יש לצרף שומת מס הכנסה לשנת  .2212ככל שעדיין לא נקבעה שומה -יש
לצרף עותק מהדו"ח השנתי שהוגש למס הכנסה לגבי שנת  ,2212הכולל את פרוט המחזור
השנתי.
 .7לעצמאים -יש לצרף מכתב מרואה חשבון או יועץ מס שיכלול את המידע הבא:
א .טבלה המפרטת את מחזור ההכנסות לכל אחד מהחודשים שבגינם מבוקשת ההנחה
בהשוואה למחזור בכל אחד מהחודשים המקבילים בשנת  (. ,2212יש לציין באישור
כי הדיווחים החודשיים למע"מ בלבד) .בהתאם לדיווחים לשרות המיסים.
ב .פירוט של סכומי הסיוע שהתקבלו מהמדינה ואומדן של סכומי הסיוע שעדיין לא
התקבלו ושבגינם הוגשה בקשה.
 .,במידה ולא ישולמו תשלומי הארנונה עד סיום שנה שוטפת תבוטל ההנחה.

בברכה,
יהודית אמור
גזברית

העתק :תמיר היזמי -מנכ"ל
שי וינר -חשב מלווה
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