قائمة األعفاءات من ضريبة االرنونا

نوع التخفٌض

مواطن متقاعد
(مخصصات الشٌخوخه)

المساحه
نسبة
القصوى
التخفٌض/
لالعفاء بمتر
االعفاء
مربع
 %011لمتلقً حتى 011
مخصصات
اكمال الدخل
حتى 011
%01

52%
.0
.7
.0

صوره عن بطاقة مواطن متقاعد  +اثبات من
التامٌن الوطنً على تلقً مخصصات اكمال
الدخل.
صوره عن بطاقة مواطن متقاعد .األعفاء
مشروط بتقدٌم تصرٌح مكتوب بموجبه الدخل
الشهري للمتفاعد ال ٌتعدى معدل االجر العام
( 4105ش.ج ,وال ٌتعدى مبلػ  07334اذا كان
ٌسكن متقاعدان بنفس العقار.

صوره عن ٌطاقة متقاعد .االعفاء ؼٌر مشروط
حتى 011
بالدخل.
االعفاء ٌعطى للمتقاعد فقط للمبنى الذي ٌسكن فٌه.
االعفاء ٌمنح اٌضا اذا كان ٌسكن بالعقار مواطن متقاعد واحد.
االعفاء ٌمنح مره واحده اذا كان ٌسكن بالعقار موطنان متقاعدان.

متلقً مخصصات التامٌن
الوطنً
التالٌه (ال ٌشمل اكمال الدخل) :لؽاٌة %71
( )0مخصصات االرامل
واالٌتام
( )7مخصصات عجز العمل
متلقً مخصصات التامٌن
الوطنً التالٌه (ٌشمل اكمال
الدخل) :
( )0مخصصات االرامل
واالٌتام
( )7مخصصات عجز العمل

المستندات المطلوبه /تفصٌل اخر

لؽاٌة %011

حتى 011

حتى 011

1

اثبات من التامٌن
المخصصات المذكوره

اثبات من التامٌن
المخصصات المذكوره

الوطنً

الوطنً

على

على

تلقً

تلقً

ال ٌوجد

عدم قدره على العمل بنسبة  %31فما فوق.
اثبات من التامٌن الوطنً على تلقً
المخصصات المذكوره وعن نسبة العجز.

متلقً مخصصات عجز عام

ال ٌوجد

اثبات من التامٌن
المخصصات المذكوره

تلقً

متلقً مخصصات ولد معاق
(قبل وما بعد جٌل )04

لؽاٌة %00

حتى 011

اثبات من التامٌن
المخصصات المذكوره

معاق بنسبة عجز  %51فما
فوق

لؽاٌة %01

ال ٌوجد

اثبات على نسبة العجز المذكوره

مكفوفٌن

لؽاٌة %51

ال ٌوجد

ابراز شهادة مكفوؾ

عائله احادٌة الوالدٌن

لؽاٌة %71

ال ٌوجد

اثبات عن التامٌن الوطنً على تلقً
المخصصات المذكوره.

لؽاٌة %41

مخصصات ضمان الدخل
لؽاٌة %31
مخصصات اعانه ورعاٌه
(סיעוד)
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الوطنً

الوطنً

على

على

تلقً

اعفاء بموجب مستوى الدخل

االعؽاء ٌمنح بموجب "معٌار الدخل" ,والذي ٌعتمد على الدخل الشهري لمقدم الطلب (انظر فٌما ٌلً
تعرٌؾ "الدخل") وعلى عدد افراد العائله الساكنٌن مع مقدم الطلب وبموجب القائمه التالٌه:
معدل الدخل الشهري – بشٌكل جدٌد
عدد افراد العائله
0
7
0
0
1
2
نسبة االعفاء
3
4
5
 01فما فوق
نسبة االعفاء

5322 -5222
2234 -2252
2225 -2224
2222 -2223
4222 -4222
2222 -4552
حتى %21
3225 -2224
22222 -3232
25222 -22243
حتى  2223للفرد
حتى %31

حتى 5222
حتى 2252
حتى 2224
حتى 2222
حتى 4222
حتى 4552
حتى %41
حتى 2224
حتى 3235
حتى 22242
حتى  2242للفرد
حتى %51

2222 -5322
2342 -2232
2444 -2222
4245 -2224
4342 -4222
3224 -2222
حتى %01
22432 -3222
25522 -22225
22455 -25222
حتى  2222للفرد
حتى %11

تعرٌؾ الدخل :الدخل الؽٌر صافً (ברוטו) لصاحب الملك والساكنٌن معه من جمٌع المصادر بما فً ذلك
دخل من مخصصات التامٌن الوطنً وال ٌشمل :مخصصات تامٌن األوالد ,مخصصات الشٌخوخه,
مخصصات االرامل واالٌتام ,مخصصات ولد معاق ,نصؾ الدخل الشهري لالوالد الساكنٌن مع صاحب
الملك وال ٌشمل دخل شهري الحد األوالد حتى بقٌمة اجر الحد االدنى حسب القانونٌ .حسب الدخل وفقا
لمعدل الدخل بثالثة أشهر األخٌره للسنه ما قبل سنة تقدٌم طلب األعفاء.

مالحظات:
 .1اذا استحق احد المواطنين الكثر من اعفاء يمنح له اعفاء واحد فقط االعلى من بين األعفاءات.
 .2على مستحقي االعفاءات المذكوره تعبئة نموذج طلب كشرط لمنحه االعفاء.
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االعفاءات التي تمنح وفقا لصالحية لجنة االعفاءات:

 .0مواطن محتاج – اعفاء بنسبة  %31حتى  31متر مربع" .محتاج" هو من تعرض لمصروفات
ؼٌر عادٌه ,مرتفعه بشكل خاص ,من جراء عالج طبً ,لمره واحده او متواصل ,له او الحد
افراد اسرته ,او من جراء حادث ادى الى ضرر ملموس وؼٌر متوقع فً وضعه المادي ,وذلك
وفقا للشروط المفصله بقانون االعفاءاتٌ( .جب تعبئة النموذج المناسب).
 .7اعفاء لمبنى فارغ وجدٌد – نسبة االعفاء  %011لمدة سنه واحده للمستعمل الذي هو مالك المبنى
االولٌ .شترط ان ٌكون المبنى خالٌا من ٌوم انتهاء البناء.
 .0اعفاء لمصلحه تجارٌه – نسبة االعفاء لؽاٌة  %51حتى  01متر مربعٌ .شترط ان تنتطبق على
مستعمل المصلحه التجارٌه جمٌع الشروط التالٌه )0( :لٌس مالكا لمصلحه تجارٌه اخرى ( )7ال
تتجاوز المصلحه التجارٌه مساحة  31متر مربع ( )0اتم  21سنة او اتمت  21سنة ( )0ال ٌزٌد
اجمالً الصفقات التجارٌه على مبلػ  700353ش.ج (ٌ )1ستحق العفاء/تخفٌض من االرنونا
لشقته السكنٌه حسب معٌار الدخل.
 .0اعفاء لمؤسسات تعلٌمٌه ,دٌنٌه ,خٌرٌه لٌست الهداؾ الربح – تمنح هذه االعفاءات والتخفٌضات
وفق المنصوص علٌه بقانون البلدٌات وضرائب الحكومه (اعفاءات)  ,0504ووفقا لتعالٌم وزارة
الداخلٌه.
 .1لجنة االعفاءات مخوله بمنح اعفاء لمصانع جدٌده لفترات ونسب محدده وفقا لقرار وتصدٌق
المجلس البلديٌ .علن عن التفاصٌل والمعاٌٌر مؤخرا وبعد تصدٌق المجلس البلدي علٌها.
 .2لجنة االعفاءات مخوله بمنح اعفاء لمبانً فارؼه ؼٌر مستعمله بنسب معٌنه وفقا لقرار المجلس
البلديٌ .علن عن التفاصٌل والمعاٌٌر مؤخرا وبعد تصدٌق المجلس البلدي علٌها.
 .3لجنة االعفاءات مخوله بتصدٌق طلبات "محو الدٌون" بعد استٌفاء كافة الشروط المسبقه وفقا
لمرسوم وزارة الداخلٌه.
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