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  3202אישור צו הארנונה לשנת 

 

 המועצמליאת הדברי הסבר ל

 

לשנת  כרכור -חנה לפרדס הנכבדה מתבקשת לאשר את הנוסח המבוקש לצו הארנונה המועצה 

 :, יחד עם השינויים הבאים המפורטים להלן9099, בהתאם לנוסח שאושר לשנת 9093

נה )הנחה סדרים במשק המדיבהתאם לתקנות ההפעיל ואים בשירות מילחייל ל העדכון הנח

 ("התקנותלהלן: ") 3993 –מארנונה(, התשנ"ג 

ל בשיעור שפעיל  מילואיםבשירות חייל המועצה לקבוע הנחה לרשאית  עפ"י התקנות ,כיום .4

 .4% עד

שרת הפנים לעדכן את התקנות ולהעלות את שיעור ההנחה כוונת באחרונה פורסם כי ל .9

כן  ורסם ועלזה טרם פשכתיקון  .גות ומפקדי גדודיםלתפקידי מפקדי פלו 94% -י להמקסימל

 רם נכנס לתוקף.ט

כקבוע בתקנות,  מקסימליההנחה את שיעור ההארנונה, כי המועצה תעניק בצו מבוקש לציין  .3

 .כפי שיתעדכן מעת לעת

 לנכים הנחהשיעור ון תיק

אי נכה הזכל 00% עדבשיעור של  ארנונהב, המועצה רשאית לקבוע הנחה עפ"י התקנות .1

של  . לאור מצבה הכלכליהומעל 54%כושר בשיעור  ואשר נקבעה לו דרגת אית נכות לקצב

המועצה החליטה המועצה על הנחה בשיעור נמוך יותר אשר יעלה באופן הדרגתי. כך, בשנת 

בכפוף להמצאת  00%, וזו הועלתה לשיעור 60%להנחה בשיעור , בעלי נכות זו היו זכאים 9099

הנחה . מסמכים בנוגע למצבם הכלכלי ועל פי בחינת עמידתם במבחן ההכנסה הקבוע בתקנות

 מ"ר.  490זו הינה עד ל

 50% -ל 64%יעור ההנחה לבעלי אי כושר לשיעור שבין ע להעלות את ש, מוצ9093בשנת  .4

 גים מסמכים בנוגע למצבם הכלכלי(.ילנישומים המצ)כאשר נשמרת הזכות להעלאת השיעור 

 כדקלמן:המשמעות הכספית הינה 

 9,065 –עמד על כ  9099( לשנת 00% -סכום ההנחה הכולל לסעיף הנחה זה )כולל הגדלה ל

 אלש"ח. 

 .אלש"ח 29 -כשל סך בלהגדלת סכום ההנחה ביא צפוי לה 64% -ל הגדלת שיעור ההנחה

 .אלש"ח 401 -כסך של בלהגדלת סכום ההנחה  ביאצפוי לה 50% -להגדלת שיעור ההנחה 
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 העלאת ארנונה

האחיד שיעור ההעלאה . תעריפי הארנונה יועלו בהתאם ללא מבוקשת העלאה חריגה בשנה זו .6

 הפנים. אשר נקבע ע"י משרד 

 סיכום

על  9093ר את צו הארנונה לשנת לעיל, מתבקשת המועצה הנכבדה לאש מפורטלאור ה .5

 בהתאם למפורט במסמך זה.בו  יםהמבוקש יםהשינוי

 

 בכבוד רב,

 

 ,דןאורלי יר

 יתגזבר

                    הארנונה תמנהל


