חגי עמרני -ייעוץ מוניציפלי
מס' חוזר
תפוצה

021020
גזברים

נושא
עמוד

ארנונה
עמוד  1מתוך 0

 02דצמבר 0210
לכבוד
גזברים

הנדון :עדכון טבלת מבחן הכנסה לשנת 0212

לידיעתכם ,בתאריך  ,0221020210פורסמו בקובץ תקנות  ,5017תקנות הסדרים במשק המדינה
(הנחה מארנונה) (תיקון) ,התשע"ד  0210-בהן עודכנה התוספת הראשונה (תקנה (0א)( ,))8קרי
גובה ההכנסה החודשית על פיה נקבע שיעור ההנחה בהתאם לתקנה (0א)(( )8מבחן הכנסה).
לתשומת לבכם ,ככל הנראה חלה טעות סופר בגובה ההכנסה המופיעה תחת שיעור הנחה של
 72%למשפחה המונה  8נפשות נכתב  11,028במקום .11,082
כמו כן ,יש לעדכן את תאריכי שנות הכספים המופיעים על גבי טפסי בקשת ההנחות בהתאם
לתאריכים הרלוונטיים לשנת הכספים .0212
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר .)0212

מצ"ב לנוחיותכם טבלת ההנחות לשנת  0212ולשון הוראת החוק.
אנו עומדים לרשותכם לכל מידע נוסף.
בברכה,
חגי עמרני
ייעוץ מוניציפלי
270-8858022

חגי עמרני -ייעוץ מוניציפלי
מס' חוזר
תפוצה

נושא
עמוד

021020
גזברים

ארנונה
עמוד  0מתוך 0

טבלת מבחן הכנסה לשנת ( 0212טעות הסופר הודגשה בכתום)

מספר הנפשות

הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח בשנת הכספים 3102

1

עד 356,2

2,654 - 3,050

3,051 - 3,448

2

עד 253,3

3,980 - 4,576

4,577 - 5,172

3

עד 556,,

4,616 - 5,307

5,308 - 6,000

4

עד ,53,,

5,252 - 6,039

6,040 - 6,827

5

עד 655,2

6,414 - 7,375

7,376 - 8,337

6

עד ,5,,6

7,577 - 8,712

8,713 - 9,848

שיעור ההנחה

עד 01%

עד 01%

עד 01%

7

עד 85,28

8,739 - 10,048

10,049 - 11,359

8

עד 35399

9,901 - 11,385

11,368 - 12,870

9

עד ,,5963

11,063 - 12,721

12,722 - 14,380

 ,9ומעלה

עד  ,333לנפש

עד  ,5,2לנפש

עד  ,,38לנפש

שיעור ההנחה

עד 01%

עד 01%

עד 01%

צו מס הכנסה (קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים ,מהגרלות
או מפעילות נושאת פרסים) (תיקון) ,התשע"ד2013-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  )28(9ו– 243לפקודת מס הכנסה ,1ובאישור ועדת הכספים
של הכנסת ,אני מצווה לאמור:

	.1

בסעיף  1לצו מס הכנסה (קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים ,מהגרלות תיקון סעיף 2

או מפעילות נושאת פרסים) ,התשס"ג ,22003-בהגדרה "תקרת הפטור" ,במקום
" "60,720יבוא "."50,000

	.2

תחילתו של צו זה ביום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר ( )2014להלן  -יום התחילה) ,תחילה ותחולה

והוא יחול על השתכרות או רווח שמקורם בהימורים ,בהגרלות או בפעילות נושאת
פרסים שהתקיימו ביום התחילה או לאחריו.
ב' בכסלו התשע"ד ( 5בנובמבר )2013
			
(חמ )3-3306

יאיר לפיד
שר האוצר
__________

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ק"ת התשס"ג ,עמ'  ;837התשס"ח ,עמ' .341

1
2

צו רישוי עסקים (עבירות קנס  -משקאות משכרים) ,התשע"ד2013-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 14ב לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק),
בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ,אני מצווה
לאמור:

	.1
	.2

עבירה על סעיף (2א )1לחוק נקבעת בזה כעבירת קנס.

קביעת עבירת קנס

שיעור הקנס לעבירה כאמור בסעיף  1הוא  4,000שקלים חדשים.

שיעור הקנס

י"ז בכסלו התשע"ד ( 20בנובמבר )2013
			
(חמ )3-4145

__________

גדעון סער
שר הפנים

ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התש"ע ,עמ'  ;644התשע"ג ,עמ' .58

1

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון) ,התשע"ד2013-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (12ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב) ,התשנ"ג ,11992-אני מתקין תקנות אלה:

	.1

במקום התוספת הראשונה לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה),
התשנ"ג( 21993-להלן  -התקנות העיקריות) ,יבוא:

החלפת התוספת
הראשונה

__________
1
2

ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;10התשס"ז ,עמ' .67
ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;419התשע"ג ,עמ' .362

קובץ התקנות  ,7315כ"ב בטבת התשע"ד25.12.2013 ,

315

"תוספת ראשונה
(תקנה (2א)())8
מספר הנפשות

תיקון התוספת
השנייה

תחילה

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2013

1

עד 2,653

3,050 - 2,654

3,448 - 3,051

2

עד 3,979

4,576 - 3,980

5,172 - 4,577

3

עד 4,615

5,307 - 4,616

6,000 - 5,308

4

עד 5,251

6,039 - 5,252

6,827 - 6,040

5

עד 6,413

7,375 - 6,414

8,337 - 7,376

6

עד 7,576

8,712 - 7,577

9,848 - 8,713

שיעור ההנחה

עד 80%

עד 60%

עד 40%

7

עד 8,738

10,048 - 8,739

11,359 - 10,049

8

עד 9,900

11,385 - 9,901

12,870 - 11,368

9

עד 11,062

12,721 - 11,063

14,380 - 12,722

 10ומעלה

עד  1,229לנפש

עד  1,413לנפש

עד  1,598לנפש

שיעור ההנחה

עד 90%

עד 70%

עד ."50%

 .2בתוספת השנייה לתקנות העיקריות ,בטפסים  1ו– 2בכל מקום שבו נאמר -
()1

" "2012יבוא ";"2013

()2

" "2013יבוא "."2014

 .3תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר .)2014
ט"ו בטבת התשע"ד ( 18בדצמבר )2013
(חמ )3-2278

		
		

גדעון סער
שר הפנים

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר הטלת היטלים על תוצרת הלול)
(תיקון) ,התשע"ד2013-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  50לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) ,התשכ"ד,11963-
בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף  30לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ולאחר
ששמעתי את עמדת המועצה ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

	.1

בתקנה  )9(2לתקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר הטלת היטלים על תוצרת
הלול) ,התש"ס ,32000-במקום " "7.51יבוא "."11

תחילה

	.2

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר .)2013

ט"ז בטבת התשע"ד ( 19בדצמבר )2013
(חמ )3-685

		

					

יאיר שמיר
שר החקלאות ופיתוח הכפר

__________
1

2
3

316

ס"ח התשכ"ד ,עמ'  ;12התשס"ג ,עמ' .455
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60
ק"ת התש"ס ,עמ'  ;870התשע"ב ,עמ' .1266

קובץ התקנות  ,7315כ"ב בטבת התשע"ד25.12.2013 ,

