נספח א'

הנחה לפי מבחן הכנסה
התנאים לקבלת ההנחה
מספר
נפשות
1

עד

2,889

3,322 - 2,889

3,755 - 3,322

5,300-3,755

2

עד

4,334

4,984 - 4,334

5,634 - 4,984

7,951-5,634

3

עד

5,027

5,781 - 5,027

6,535 - 5,781

9,223-6,535

4

עד

5,720

6,578 - 5,720

7,436 - 6,578

10,494-7,436

5

עד

7,239

8,325 - 7,239

9,411 - 8,325

13,282-9,411

עד

8,759

10,073 - 8,759

11,387 - 10,073

16,070 - 11,387

עד 60%

עד 40%

עד 20%

עד

10,279

11,821 - 10,279

13,362 - 11,821

18,858 - 13,362

8

עד

11,798

13,568 - 11,798

15,338 - 13,568

21,646 - 15,338

9

עד

13,318

15,316 - 13,318

17,313 - 15,316

24,434 - 17,313

 10ומעלה

עד

 1,480לנפש

 1,702לנפש

 1,924לנפש

 2,715לנפש

עד 70%

עד 50%

עד 30%

6
שיעור
ההנחה
7

שיעור
ההנחה
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עד 80%

עד 90%

)" (1הכנסה" כהגדרתה בתקנה )2א()- (8
להלן מס' דגשים:
במסגרת מבחן הכנסה יש להביא בחשבון מחצית מהכנסתם החודשית של בן או בת המתגוררים עם המחזיק הנכס .במסגרת
זו יש לבצע הבחנה בין משפחה בה מתגורר ילד אחד בלבד עם מבקש הבקשה או משפחה בה מתגוררים  2ילדים ויותר:
משפחה בה מתגורר ילד אחד עם הוריו:
א .כאשר הכנסתו/ה של הילד/ה אינה עולה על גובה שכר המינימום -הכנסתו/ה אינה נלקחת בחשבון בעת חישוב ההכנסה
הכוללת של התא המשפחתי.
ב .כאשר הכנסתו/ה של הילד/ה עולה על גובה שכר המינימום – יש לחשב את מחצית ההכנסה מהפרש ההכנסה משכר
המינימום.
משפחה בה מתגוררים  2ילדים או יותר עם הוריהם ,מבקשי הבקשה להנחה:
א .אם יש יותר מילד/ה אחד/ת -יחולו הכללים שלעיל כלפי ילד/ה אחד/ת בלבד ,אולם לגבי שאר הילדים תילקח בחשבון
מחצית מהכנסתם ללא קשר לגובהה.
)ראה הסבר מפורט בחוזר משרדנו .(857
הורחבה בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' " :1/2008הכנסה לצורך בחינת זכאות הנחה כוללת הכנסה ממקורות חיצוניים בלבד
ולא הכנסה ממקורות הכנסה עצמיים" )ראה חוזר משרדנו מספר .(651
בחישוב ההכנסה לצורך בחינת הזכאות להנחה על פי מבחן הכנסה ,אין להביא בחשבון את קצבאות ביטוח הלאומי הבאות :
קיצבת ילדים ,קצבת זקנה ,קצבת שאירים ,גמלת ילד נכה ותשלומים לאומנה.
תגמול מיוחד ותגמול נוסף כמשמעותם בחוק שירות המילואים:
תגמול מיוחד – כל חייל מילואים זכאי לתגמול מיוחד בשל שירות מילואים שביצע שתנאי הזכאות ייקבעו בפק' בצבא.
תגמול נוסף -תגמול נוסף לתגמול המיוחד ,תגמול זה מתבצע רק על ידי רשות המיסים על פי הסכמת שר האוצר.
התגמולים הנ"ל אינם יכללו כהכנסה בעת בחינת הכנסה לצורך הנחה מארנונה לפי מבחן הכנסה.

