
 

 גני תקווה - 2022מבחני משנה לקבלת הנחות לשנת 

 

 1993 –מבחני משנה לקבלת הנחות לפי תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( התשנ"ג 

 גני תקווה, 2022 שנתל

 

, מבחני משנה למתן המקומית גני תקווההמועצה  ,א לתקנות, קובעת בזאת2בהתאם לסמכותה לפי סעיף 
 )להלן: 1993 –נונה( התשנ"ג ( לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מאר10) –( 1)2פי תקנות -הנחות על

 ( כמפורט להלן:"תקנות ההנחה"

 ( לתקנות ההנחה מותנית בעמידה בתנאים המפורטים להלן: 8)2הנחה לפי סעיף קבלת  .1

 כי פנה למימוש זכאותו ,אשר הוכיח מבקש הנחהלפי מבחן הכנסה תוענק -הנחה על  
סד לביטוח לאומי או המומקצבאות אחרות ו/או  דמי אבטלהו/או  לקבלת הבטחת הכנסה
 .זכאות כאמורלו , ככל שקיימת כל מוסד ממשלתי אחר

  תהא ממוצע ההכנסות  "שכיר"בחשבון לצורך חישוב הכנסת  חשתילקההכנסה החודשית
אינה חורגת זו ובלבד שהכנסה  ,2021שנת הכספים  דצמבר של ,נובמבר ,בחודשים אוקטובר

 .2021בשנת  של מבקש ההנחה יהשנתממוצע ההכנסה  10% –ביותר מ כלפי מטה 

 דו"ח יתרות למנהל הארנונה מבקש ההנחה יציג תנאי לקבלת הנחה לפי סעיף זה הוא ש

 הלמי שיתרתו בחשבונות הבנק הינ ןתינתידו. הנחה לא -בכל חשבונות הבנק המוחזקים על
 ₪. 200,000מעל 

  100,000במועד הגשת הבקשה למבקש אין יתרה בחשבון העו"ש של מעל  ₪ 

 מבקש הנחה, שאין זו בקשתו הראשונה לקבלת הנחה לפיו סעיף זה, ואשר הוצאותיו 
רמת ההכנסות על  50% –ב  עולות 2021בחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר של שנת 

ידו ביחס לחודשים אלה, לא יהיה זכאי להנחה לפי סעיף זה, אלא לאחר -המוצהרות על

 ות מימון הוצאותיו.שהניח את דעת מנהל הארנונה באשר למקור

 יו"ב(,עד בית וכחשמל, מים, גז ו)שכ"ד / משכנתא,  לצרכי מגורים - "הוצאות"בסעיף זה 
 תקשורת )טלפון, אינטרנט, כבלים, תשלומים לחברות סלולריות(.ו מחיה,

 ( תוענק בכפוף למפורט להלן:10)2הנחה לפי תקנה  .2

  זכאי להנחה באופן יחסי  היהי ו באופן חלקימחזיק במשמורת ילדימבקש הנחה אשר

להיקף המשמורת על הילדים. מבקשי ההנחה ידרשו להציג ראיות בדבר אופן חלוקת 
 המשמורת על הילדים.

  בתחום רשויות מקומיות ההורים גרים וכח למועצה, באמצעות מסמכים, כי שני שיככל

י המתגורר ( להורה היחידנ20%, תינתן הנחה מלאה )שונות ואחד מהם מתגורר בגני תקווה

 בגני תקווה, מבלי לבחון את אופן חלוקת המשמורת על הילדים בין שני ההורים. 

 (.2022( תנתן ביחס לשנת המס בה התבקשה ההנחה )10)-(1)2הנחה לפי סעיפים  .3

ישקלו ויבחנו , באופן רטרואקטיבי בקשות של נישומים לקבלת הנחה בתשלומי ארנונה כללית .4
  .5.10.14שאושר במליאת במועצה ביום  ואקטיביותבהתאם לנוהל מתן הנחות רטר

לתקנות ההנחה קובעת המועצה המקומית גני תקווה כמפורט  21פי סעיף -בהתאם לסמכותה על .5
 להלן:



- 2 - 

 

 . 30.4.2022בקשות לקבלת הנחה מתשלומי ארנונה כללית יוגשו עד ליום  .5.1

בל הנחה מתשלום מבקש אשר יגיש בקשתו לאחר מועד זה, ויעמוד בתנאים לקבלת הנחה, יק .5.2
או  2022ארנונה כללית אך ורק בגין החודשים שבין מועד הגשת הבקשה לחודש דצמבר שנת 

 לעיל.  4בנוהל שאושר במליאת המועצה כאמור בסעיף כאמור 

 


