
 

 

 

 

 

 2022בקשה למבחן הכנסה 
 

 
 מה ייחשב הכנסה

של המחזיק בדירה ושל כל המתגוררים בבית על פי  לשנת המיסים הקודמת הכנסה חודשית ברוטו ממוצעת
 טבלת הכנסות:

 
 

 
 מבחן הכנסה 

 : צרף צילום תעודת חוגר()למעט חיילים עבורם יש ל 18גיל  סמכים נדרשים לכל הדרים בנכס מעלמ

         30.05.22שמגיש בקשה עד  עצמאי 

    . עדכנית ממס הכנסה 137ותדפיס שאילתה  2020שומת מס הכנסה של שנת  

       -31.12.22ועד  01.06.22שמגיש בקשה החל מ עצמאי 

    . ממס הכנסה עדכנית 137ותדפיס שאילתה  2021מת מס הכנסה של שנת  שו

     מבחן הכנסה מבוצע על פי חישוב שנתי    2021החל משנת  -שכיר 

     2021שנת המיסים הקודמת  שנת של 106טופס  •

 חתום בפני עו"ד. ן בנק יגיש תצהיר -. נישום שאין ברשותו ח2021מלא לכל שנת  תדפיס חשבון בנק •

  3יש בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה לפי משרד הפנים אישר שנת הסתגלות נוספת בה ניתן עדיין להג •

 שנת המיסים הקודמת. חודשים אחרונים ל

  10-11-12/2021לחודשים מסוג זה יש להגיש תלושי שכר עוניין בהגשת בקשה המבמידה והנך שכיר  •

 . 1.10.21-31.12.21 וכן תדפיס עו"ש בנק לחודשים אלו

2021הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים ספר נפשות מ  

 5,300עד   3,755מעל  3,755עד   3,322מעל  3,322עד   2,889מעל  2,889 עד 1

 7,951עד   5,634מעל  5,634עד   4,984מעל  4,984עד   4,334מעל  4,334עד  2

 9,223עד   6,535מעל  6,535עד   5,781מעל  5,781עד   5,027מעל  5,027עד  3

 10,494עד   7,436מעל  7,436 עד  6,578מעל  6,578עד   5,720מעל  5,720עד  4

 13,335עד   9,449מעל  9,449עד   8,359מעל  8,359עד   7,268מעל  7,268עד  5

 16,176עד  11,462מעל  11,462עד  10,140מעל  10,140עד   8,817מעל  8,817עד  6

 20% 40% 60% 80% שיעור ההנחה 

 19,018עד  13,475מעל  13,457עד  11,921מעל  11,921עד  10,366מעל  10,366עד  7

 21,859עד  15,489מעל  15,489עד  13,702מעל  13,702עד  11,914מעל  11,914עד  8

 24,700עד  17,502מעל  17,502עד  15,482מעל  15,482עד  13,463מעל  13,463עד  9

 לנפש  2,744עד  לנפש  1,945עד  לנפש  1,720עד  לנפש  1,496עד  ומעלה  10 

 30% 50% 70% 90% שיעור ההנחה 



 

 

 

 
 

      יש לצרף:  (כל הבקשות )גם שכירים וגם עצמאיםל
      . מהביטוח הלאומי 2021שור על תשלומים לשנת  יא •

     . דוח מעסיקים נכון ליום הגשת הבקשה מהביטוח הלאומי  •

     .בגירים בנכסמגורים של כל ה תוח הכולל כתובתז וספח פלום ת.יצ •

     . אישור על "מעמד לא עובד" מהביטוח הלאומי -תושב ללא הכנסות •

   .2021תקציב של כל החודשים בשנת  יש לצרף לנ"ל צילום -חברי קיבוץ •

 על אי מתן אישור מהרשות הקודמת -תושב חדש או שהישוב הרשום בת.ז אינו בתחומי המועצה  •

 חה.הנחה או על הפסקת הנ

 _______________ _____________________________  דרישה: פיאישורים נוספים על   •

 

    

וח הלאומי )הגדלת  טימבחן הכנסה לאזרח ותיק המקבל קצבת זקנה מהב
 (: 30%ל  25%הנחה מ

     .ילום תעודת זהות וספח צ •

    .דף תקציב   - ה מהקיבוץ בלבדפנסיחברי קיבוץ בעלי   -תלוש שכר / פנסיה אחרון  •

                 חודש אחרון ועות עו"ש תנ •

 

 

  :לתשומת לב מבקש/ת ההנחה

 להגשת בקשה להנחה.   סיהאישורים הנדרשים בדף ההסבר ובטופס הבקשה להנחה הינם בס •

 . וספיםמסוימים יתכן ותידרש/י להציג מסמכים נ כל הנחה תיבדק לגופה, במקרים •

 אכיפה כחוק. יכי הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום ולא יהיה בה כדי לעכב הל •

 הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו.  •

 , תבוטל לו ההנחה.לם את יתרת חובו עד סוף שנת המסזכאי שקיבל הנחה ולא שי •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    



 

 

 

  

 2022 קשה להנחה בארנונה ע"פ מבחן הכנסה לשנתבטופס 
 ספרות(  10מס' נכס עליו מבוקשת ההנחה כפי שמופיע בשובר הארנונה ) חובה לציין

 : בלבד  31.5.22יתן להגיש עד נ

 

 
 V אם הבקשה הנה עבור מבחן הכנסה לאזרח ותיק יש לסמן

 רווק / גרוש / נשוי / אלמן נקבה  זכר /          

       

 

 
 יש למלא בטבלה את פרטי כל אחד מבני הבית הגרים בנכס כולל ילדים בני זוג ו/או דיירים   
 

 כתובת מייל טלפון נייד כתובת ישוב

        

 מספר זהות  דה שנת לי שם פרטי  ם משפחה  ש קרבה  
מקום 
 עבודה

שית ממוצעת  הכנסה חוד
 ברוטו

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

י זוהי דירת מגורי הקבועה, וכי כל הפרטים הרשומים בבקשתי זו הם נכונים, מדוייקים ומלאים, וכי לא  הריני מצהיר /ה בזאת כ 

למועצה    לי כי  דועך חודש ימים. יהעלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנתבקשתי למלא, ואני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי שיחול תו

ידוע לי שעלי לפרוע את כל חובות מצעים העומדים לרשותה בחוק.לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי זו בכל הא ת וזכ

                                                                                                                                                          הארנונה בחשבוני כתנאי לאישור הנחה לשנה השוטפת. זהו שמי וזו חתימתי, ותוכן הצהרה זו אמת.                                

 ____        _ _קש/ת:_____מת המבחתי_________     תאריך:_                                                                                     

 לשימוש המשרד: 

 מבחן הכנסה                                  

 / 10-11-12חישוב שנתי/חישוב  ____ ש"ח         ה ממוצעת :______נסהכ

 מספר נפשות:______                                 

 2022 -ההנחה  תוקף          90%      80%       70%      60%      50%      40%  30%  20%  הנחה מאושרת לפי מבחן הכנסה:

                   _________________       _________________ __________________הערות:________________________ 

 מבחן הכנסה לאזרח ותיק מקבל קצבת זקנה       

 ______                       ת:  מספר נפשו הכנסה ממוצעת :__________ ש"ח   

                                                                                                                                                                                                               30%הנחה מאושרת לפי מבחן הכנסה לאזרח ותיק:    

 בוצע              חתימת הבודק:___________    חתימת מנהל מחלקת הגביה:_____________       


