
  גת-יתיעיריית קר
  

  מידעון תשלומים והנחות
  
  

  דבר ראש העיר
  

  ,תושבים יקרים
  

ופירוט זכאות , פרט את תעריפי המיסוי העירוניים להגיש לנוחיותכם מידעון המאני מתכבד
  .להנחות

  
 הכל על מנת שההכנסות מהמיסוי העירוני תנוצלנה באופן יעיל כך שתרומתן תורגשנה אנו עושים

  .י העירייה"לים עבנושאים המטופ
  

נעשה גם בהמשך לשמור על תעריפי ארנונה נמוכים לעומת ערים אחרות תוך כדי התייעלות 
  . מתמדת

  
  

  ,                                                                                                                שלכם
                                                                              אבירם דהרי                                

                                                                                                               ראש העיר
  
  

  ?מהי הארנונה 
                     

על המחזיקים בדירות מגורים ) פקודת העיריות(י החוק "המוטל עפעירוני ארנונה הינה מס 
  .ם והיא חלה על כל הנכסים שבתחום שיפוט העירייהובנכסים אחרי

  
י תקנות משרד הפנים מחליטה  מועצת העיר כל שנה על הטלת הארנונה הכללית ומפרטת "עפ

  .וסוג הבניין והשימוש ב, את סיווג הנכסים בהתאם לאזורי המס
  

העלאת חוק ההסדרים במשק המדינה קובע עבור כל הרשויות בארץ את שיעורי , מידי שנה
 בהתאם ום ומקסימום של השנה הקודמת וכן תעריפי מינימהחיובתעריפי הארנונה לעומת 

  .לסיווגי הנכסים
  

  .הנוסח המחייב הוא הנוסח הקבוע בחוק. בחוברת זו מובאת רק תמצית המידע
  

  :חישוב ארנונה
  

מיקומו והשימוש , י שטחו של הנכס"חיובי הארנונה נקבעים לכל שנה מחדש והם מחושבים עפ
  .י מועצת הרשות"תעריפי הארנונה והסיווגים מפורסמים בכל שנה בצו המיסים אשר נקבע ע .בו
  

   על חיוב הארנונההגשת השגה
  

לום להשיג עליה ש מיום קבלת הודעת הת ימים90תשלום ארנונה כללית רשאי תוך יב בומי שח
  .פני מנהל הארנונהל

  :הטענות עליהן ניתן להשיג הינן
  . כפי שנקבע בהודעת התשלוםבאזורהנכס בשלו נדרש התשלום אינו מצוי  .1
 . בוהשימוש או גודלו, סוג הנכסנפלה טעות בציון  .2
   .אינו מחזיק בנכסהוא  .3

  
  .  ימים מיום קבלת ההשגה60מנהל הארנונה ישיב תוך 

 לערער עליה בפני ועדת ימים 30עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה רשאי תוך רואה את שמי 
  .ערר



  ?כיצד ניתן לשלם 
  

  הנחה למשלמים מראש
אנו מאפשרים תשלום הארנונה מראש וחיסכון תשלומי , כדי להימנע מטרחה במהלך כל השנה

ה זכאי להנחה המשלם בחודש ינואר בעבור כל השנה יהי, כמו כן. הפרשי הצמדה למדד וריבית
  . 2%בשיעור 

  
  הוראת קבע

 לתשלום  או בכרטיס אשראיי מתן הרשאה לבנק"אנו מציעים לך להצטרף להסדר תשלומים ע
   לנוחיותך הסדר תשלום בהוראת קבע נגבה, מחשבון הארנונה2% הארנונה ולזכות בהנחה של 

חה והוצאות מיותרות של  הסדר זה יחסוך לך טר, תשלומים2ב כלומר כל שובר נגבה , מידי חודש
  . ריבית והצמדה על אי תשלום מיסיך במועדם

  .באתרבמשרדי המרכז לתשלומים עירוניים או הסדר זה יתבצע לאחר מילוי הטפסים המצויים 
  

 אינה מונעת ממך לערער על החיובים אם הוראת קבעהתחייבות לשלם באמצעות ! חשוב לדעת 
  .לשנים הבאות כל עוד לא בוטלההרשאה זו בתוקף גם . יימצא צורך בכך

  
  תשלומים תקופתיים

החל מחודש ינואר ,  תשלומים חודשיים שווים וצמודים למדד6 –ניתן להסדיר התשלום ב 
  .על ידי שוברים תקופתיים הנשלחים לכלל תושבי העיר, בתחילת כל שנה

  

 ?למה להתרוצץ 
 .2%עשה הוראת קבע וזכה בהנחה של 

 .פקס או בדואר ישראל, מצעות דואר אלקטרוניאת הטופס ניתן לשלוח בא
  

  תשלום בכרטיס אשראי
באמצעות הטלפון או , ניתן לבצע את התשלום בכל כרטיסי האשראי במשרדי מרכז התשלומים

  .באינטרנט
  .אפשרות זו מתייחסת גם לתשלומים תקופתיים וגם למבקשים לשלם את הארנונה לשנה מראש

  
  1599-50-55-56: ת ביממה שעו24 -תשלום באמצעות הטלפון

  
  :תשלום באמצעות אתר האינטרנט בכתובת 

  
37=rashutid?aspx.aySearchP_Page/24pay/il.co.24pay.www://https  
  
  

  אכיפת תשלומי הארנונה
 למניעת פעולות אכיפה כנגד חייבי מיסים כגון תביעות –אנא דאגו להסדיר חובותיכם במועד 

  .'וכדעיקולי כספים , הליכי אכיפה מנהלית, ותמשפטי
 הוצאה לפועל ושכר טרחת, האכיפהת וגם את הוצא, בנוסף לחובו בעירייה,  לשלםשהחייב יידר

  .עורך דין
  

  הקבועים בחוקיחויב בהפרשי הצמדה ובריבית, מי שלא שילם במועד את התשלום הדו חודשי
  . חודשית- לחודש וזאת מהמועד לתשלום כפי שמצוין בהודעת החיוב הדו0.75%בשיעור 

  
  !סילוק החובות במועדם ימנע אי נעימויות והוצאות מיותרות 

  



  
  
  
  

  למגוריםזכאות להנחות ופטורים בארנונה 
קבע שיעור רשאיות העיריות להעניק הנחות לקבוצות זכאים ואף נ, בתקנות שפרסם שר הפנים

  .רבי אותה רשאית העירייה להעניקההנחה המ
  
  

  
  

 של ההנחות םהמקסימלייית גת אימצה את השיעורים יעיריית קר
  .האפשריות על פי חוק

  
  
  

בכפוף  (2013 למגורים לשנת הכספים להלן עיקר הזכאויות להנחה מארנונה בגין נכס המשמש
  ):לשינויים בחוק

  
  אוכלוסיית זכאים סוג ההנחה

 
   שיעור ההנחה המרבי

 )נכון למועד הפרסום(
 מסמכים נדרשים

 62 או אישה שמלאו לה 67גבר שמלאו לו  אזרח ותיק 
  מקבלים גמלת הבטחת הכנסה שלא 

ומקבלים מביטוח לאומי אחת מהקצבאות 
  :ל"הנ

  הקצבת זקנ .1
  קצבת שארים .2
  קצבת תלויים .3
 נכות בשל פגיעה בעבודה  .4

25% - 30%  
  ר ראשונים" מ100ל 
  

ר נוסף תשולם "עבור כל מ
 ארנונה מלאה 

תעודת אזרח ) 25%(
  וותיק

תעודת אזרח )30%(
הכנסות + וותיק

 . מכל מקור שהוא

 62 או אישה שמלאו לה 67גבר שמלאו לו   אזרת ותיק
  ם אחת  גמלת הבטחת הכנסה וגיםהמקבל

  : מקצבאות אלו 
  קצבת זקנה  .1
  קצבת שארים .2
  קצבת תלויים .3
  קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה  .4

ר " מ100 עד 100%עד 
  .ראשונים

  

  
תעודת אזרח 

 אישור+ וותיק
בגין  מביטוח לאומי

קצבת זקנה קבלת 
  והשלמת הכנסה 

  

 62 או אישה שמלאו לה 67גבר שמלאו לו   אזרח ותיק
  "קצבת זקנה לנכה" המקבלים

  

ר " מ100 עד 100%
  .ראשונים

  

אישור מביטוח 
לאומי בגין קבלת 

,  לנכהקצבת זקנה
תעודת אזרח 

הכנסות + וותיק
  .מכל מקור שהוא

  
נכות אי 

  כושר 
נכה הזכאי לקצבה חודשית ודרגת נכותו .1

  . ומעלה75%היא 
נכה שטרם קיבל קצבת זקנה ודרגת אי .2

   ומעלה 75%כושר צמיתה של 
  

אישור מביטוח   . הנחה80%עד 
 בגין קבלת לאומי 

  קצבת הנכות

  .   הנחה40%עד   . ומעלה 90%נכה בעל דרגת נכות רפואית   נכות רפואית 
  

 אחוזאישור  בגין 
  . הנכות

   
  . תעודת עיוור  .  הנחה90%עד   נושא תעודת עיוור   עיוור 

  



עולה חדש שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה   עולה חדש 
  1950י "התש,  על פי חוק השבות

  ר בלבד " מ100 עד 90%עד 
הזכות להנחה תישמר 

 החודשים מתוך 12במשך 
 חודשים המתחילים 24

 במרשם שרשוםמיום 
  .  חדשלוסין כעולהכהאו

  

  תעודת עולה
  

אישור מביטוח   .  הנחה70%עד   מקבלי גמלת סיעוד   גמלת סיעוד 
  לאומי 

ם ילדי(כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות   הורה יחיד
  )21עד גיל 

הורה יחיד לילד המתגורר עמו ומשרת בפועל 
   21בשירות סדיר וגילו אינו עולה על 

  ז "צילום ת  . הנחה20% עד 
צילום חוגר או 

  אישור רלוונטי אחר 
  

מקבלי גמלה 
  לילד נכה 

לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק 
  בנכס

  

אישור מביטוח   ר"מ 100 עד 33%עד 
  לאומי 

נפגעי 
  :המלחמ
  .ל"נכי צה
נפגעי 

פעולות 
  . איבה

משפחה 
  . שכולה

אלמנות 
. ל"צה

ושאירים 
  שכולים 

, ל זכאים על פי חוק התגמולים"נכי צה
  1970ל "התש

66% -  
     למשפחה ר "מ 70עד 
  . נפשות4עד 

  
    למשפחהר "מ 90עד 

  . נפשות4מעל 

אישור ממשרד 
  הבטחון 

נכה רדיפות 
  הנאצים 

חוק נכי רדיפות נכה הזכאי לגמלה לפי 
  1975ז "התשי, הנאצים

  - 66%הנחה בשיעור 
 למשפחה בתר "מ 70עד 
  . נפשות4 עד
  

   למשפחה ר "מ 90עד 
  . נפשות4מעל 

אישור ממשרד 
  האוצר 

חייל בשירות 
  חובה 

ומתגורר בנכס המחזיק חייל בשירות חובה 
  בפועל 

   חודשים מיום שחרורו4עד תום 

   100%הנחה בשיעור 
   למשפחה  ר "מ 70 עד 
   נפשות4 עד 

  
    למשפחהר "מ 90 עד

   נפשות 4מעל 
  

  תעודת חוגר
  
  
  
  

משרת 
בשירות 

   אזרחי

ומתגורר בנכס המחזיק  אזרחי בשירות משרת
  )שנה אחת(  מסלול רגיל בפועל

  
  
  
  

ומתגורר בנכס המחזיק  אזרחי בשירות משרת
  )שנתיים(  מסלול מפוצל בפועל

   100%הנחה בשיעור 
      למשפחהר "מ 70 עד
   נפשות4 עד

    מטר למשפחה90עד 
   נפשות 4מעל 

  50%הנחה בשיעור  
     למשפחה ר "מ 70 עד
   נפשות4 עד
    מטר למשפחה90 עד

   נפשות 4מעל 
  

ראש אישור ממשרד 
  הממשלה

הנחה לפי 
  מבחן הכנסה
  

הכנסה חודשית ממוצעת לחודשים 
10-11-12/2012  

הנחה לפי מבחן הכנסה 
תאם להכנסות תיבחן בה

ומספר הנפשות המגוררות 
הנחה מינימלית , בנכס

  90% ומקסימלית 40%

בדיקת זכאות 
  במחלקת הגבייה

  
  

  



  ?כיצד מבקשים הנחה בארנונה 
  . על מגיש הבקשה להיות רשום בעירייה כמחזיק בנכס ומתגורר בו בפועל*

  .יש להסדיר את כל החובות לעירייה, עם הגשת הבקשה להנחה* 
  .המעידים על מצבו החומרי והכלכלי של המגיש, רף לבקשה את כל האישורים והמסמכיםיש לצ* 
  .יש להגיש צילום תעודת זהות הכוללת כתובת מגורים עדכנית* 
  .מחזיק בנכס נשוא הבקשה* 
  . חלטה על מתן ההנחה תישלח למגיש לאחר קביעת הזכאותהה* 
  

  הנחה לפי מבחן הכנסה
רשאי להגיש בקשה , גם במספר הנפשות המתגוררות איתו בדירהבהתחשב , מי שהכנסתו נמוכה

  .להנחה
הקריטריונים לזכאות .  למרץ ולצרף המסמכים המפורטים בו31-את טופס הבקשה יש להגיש עד ה

  .י משרד הפנים"נקבעו ע
  

  מקרים חריגים
 עד הנחה חד פעמיתהוקמה ועדת הנחות לטיפול במקרים חריגים ובסמכותה להעניק , פ החוק"ע

  :בשל אחת משתי סיבות בלבד , למחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד ,70%
  .פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחתו-טיפול רפואי חד. א 
  .אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי. ב 
  

  .מרכז התשלומים או באתרבטופס להגשת בקשה ניתן לקבל 
  .צרף את כל המסמכים הנדרשיםיש להקפיד ל

  
  הגשת בקשה במועד מאוחר יותר תזכה בהנחה.  במרץ כל שנה31: מועד אחרון להגשת בקשות 

  יש להזדרז, לפיכך.                                           החל מתחילת החודש שלאחר הגשת הבקשה
  .  במועד                                          ולהגיש הבקשה 

  
  בנכס) מחזיקים(חילופי דיירים 

  ).המשתמש בנכס בפועל(חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק בנכס , על פי פקודת העיריות
 הודעה בכתבמוכר למסור לעירייה / חובה על המשכיר) השכרה או מכירה(בעת חילופי מחזיקים 

ז .ת' מס, הקונה/ שם השוכר, י שני הצדדים"מכר חתום ע/ חוזה שכירות: ובה הנתונים הבאים
  .של החברה ומועד השכרה של הנכס. פ.ח/
  

  .לא ניתן לבצע החלפת מחזיקים בהשכרה לתקופה הקצרה משנה
  

  .  םלא תתקבלנה הודעות על מחזיקים רטרואקטיביי
  

תחול חובת תשלום החובות על המחזיק ,  על שינוי המחזיק בנכסהודעה בכתבכל עוד לא תתקבל 
  .י העירייההרשום בספר

  
  אישור לטאבו

אישור זכויות מהמנהל ולפרוע /נסח טאבו+ נאמן למקור /על המוכר להמציא הסכם מכר מקור
  .כל חובותיו לעירייה על הנכס הנמכרבמזומן את 

הפעולות את ולבצע , יש להגיע לאגף המים מצוידים בקריאת מד מים עדכנית ליום עזיבת הנכס
  :הבאות 

   מרכז לתשלומים , הנדסה, חינוך:  לאישור לטאבו באגפי העירייה החתמת טופס הכנה. א 
  ).קופה(ח "הנה,עירוניים     

  .תשלום החובות הקיימים במזומן. ב 
  ) 77₪בסך .(תשלום אגרת אישור לטאבו. ג 
  . תוקף האישור לטאבו יהיה לארבעה חודשים. ד 
  .צילום תעודות זהות של שני הצדדים. ה
  
  

  
  
  



  
  

  כללי
,  ניתן לברר כל נושא הקשור לתשלומי הארנונה70התשלומים העירוניים שברחוב הרימון במרכז 

  .ואגרות שילוט, ל גנים ובתי ספר"שכ, אישור לטאבו, שינוי מחזיקים, כולל זכאות להנחות
  

  :בלת הקהלשעות ק
  

  8:30-13:00:            'ה-'ימים א
  

  16:00-18:00:         ' ג +'ימים א
  

בכל פנייה יש , 1599-50-55-56'  בטלפון מס13:00-17:00בין השעות '  ה-'בימים א: לפוןבירורים בט
  .תעודת זהות וכתובת' לציין מס

  
 


