תושבים יקרים,
תקופת הקורונה הוציאה משפחות רבות לחל”ת או לקשיים בפרנסה.
מחלקת הגבייה שלנו זמינה עבורכם להגשת בקשות להנחה בארנונה גם באמצעות אתר העירייה.
לנוחיותכם טבלה מפורטת להנחה בארנונה.

בעלי הכנסה חודשית ממוצעת (ברוטו) בהתאם למפורט בטבלה (נכון ליום )01.01.2021
מס' נפשות
1
2
3
4
5
6
שיעור ההנחה
7
8
9
 10ומעלה
שיעור ההנחה

ע"פ הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח בשנת הכספים 2020
עד 2,889

2,889 - 3,322

3,322 - 3,755

3,755 - 5,300

עד 4,334

4,334 - 4,984

4,984 - 5,634

5,634 - 7,951

עד 5,027

5,027 - 5,781

5,781 - 6,535

6,535 - 9,223

עד 5,720

5,027 - 5,781

6,578 - 7,436

7,436 - 10,494

עד 7,239

7,239 - 8,325

8,325 - 9,411

9,411 - 13,282

עד 8,759

8,759 - 10,073

10,073 - 11,387

11,387 - 16,070

עד 80%

עד 60%

עד 40%

עד 20%

עד 10,279

10,279 - 11,821

11,821 - 13,362

13,362 - 18,858

עד 11,798

11,798 - 13,568

13,568 - 15,338

15,338 - 21,646

עד 13,318

13,318 - 15,316

15,316 - 17,313

17,313 - 24,434

עד  1,480לנפש

עד  1,702לנפש

עד  1,924לנפש

עד  2,715לנפש

עד 90%

עד 70%

עד 50%

עד 30%

הנחיות למגישי בקשה להנחה בארנונה:
1.לפני הגשת הבקשה יש לוודא כי חשבון הארנונה הינו על שם מבקש ההנחה ,המחזיק בנכס.
2.תושב שהתגורר ברשות אחרת במהלך שנת הכספים בגינה מבוקשת ההנחה ,ימציא אישור על סיום /אי קבלת הנחה באותה רשות,
ויעדכן את כתובת מגוריו במשרד הפנים בכתובת הנכס בגינו מבוקשת ההנחה.
3.יש לצרף לטופס הבקשה אישורים כדלהלן של כל בוגר מעל גיל { 18למעט חייל/ת בשרות חובה}

להלן רשימת האישורים שיש להגיש בהתאם:
•צילום ת.ז כולל ספח של כל המתגוררים בנכס מעל לגיל .18
•לשכירים  3תלושי שכר לחודשים  10,11,12של השנה הקודמת/.הכ .שנתית ש.ק
•שומת מס חתומה ע"י מס הכנסה לעצמאיים של שנת המס הקודמת.
•דו"ח תקופות עיסוק מהמוסד לביטוח לאומי.
•דו"ח זכאות לגמלאות מרוכז עבור שנה קודמת מהמוסד לביטוח לאומי.
•אישור "מעמד לא עובד" מהמוסד לביטוח לאומי – למובטלים  /תמצית נתונים
•אישור קבלת גמלאות בהתאם מהמוסד לביטוח לאומי עבור שנה קודמת.
•מצבי כל חשבונות הבנק לחודשים  10,11,12שנה קודמת 1-12 /שנה קודמת.
•אברך בכולל יציג אישור מענק לחודשים  10,11,12שנה קודמת מהכולל.
•כל אישור רלוונטי אחר.

אליהו זהר
ראש העיר

בברכה,

רוצים לחסוך הגעה
והדפסת מסמכים?
מלאו טופס מקוון להנחה
באתר העירייה
/https://www.k-m.org.il

מוטי יעקובוב

חבר מועצה -יו”ר ועדת הנחות

