أخي المواطن /أختي المواطنة
السال ُم عليكم
ليس هنالك أفضل من الشُكر كي أبدأ فيه كلمتي ،فبعدما ارتفعت نسبة الجباية إلى أكثر من  %90واجبي أن أشكركم أنتم
المواطنين ،وأن أشكر كل من عمل بجد بهذا الموضوع ،بداية من المسؤول عن ملف الجباية بالمجلس ،أخي عبد الكريم
زعبي (أبو نائل) نائب وقائم بأعمال رئيس المجلس ،إلى مدير شركة الجباية بالمجلس عدنان وهيب ومحاسب المجلس
بهاء اغبارية وطاقم الموظفين عامة ،فهذه النسبة العالية والتي نتمنى ونسعى بأن تصل لـ %100إنما تعبر عن مجتمع
واع يعرف مصلحته ومصلحة بلده جيدًا.
نود أن نبشركم أخوتي سكان قرى بستان المرج ،أن نسبة الجباية العالية ومبلغ الجباية الذي كان خالل العام  2015وصل
لحد متطلبات خطة اإلشفاء وتسبب باستحقاقنا لهبة الموازنة التي تساهم بتطوير وتحسين الوضع االقتصادي للمجلس.
بالمقابل ،نسعى أخوتي المواطنين أن نتقدم شيئا فشيئا برفع مستوى الخدمات في بستان المرج ،إذا كان من ناحية صيانة
البنى التحتية وتطوير المجاالت المختلفة ،التربية والتعليم ،الرياضة ،اإلسكان ،الصحة ،وقد شهد العام األخير تقدمات في
كل المجاالت ،منها التي أعلنا عنها وقد نفذت ،ومنها ما ينفذ حاليا ومنها ما صودق عليه وسيبدأ تنفيذه قريبًا ،طبعًا إضافة
للمشاريع التي سنقرها بالفترة القادمة.
أهلي وأحبائي ،قريبًا سننقل مكاتب المجلس لقرية الدحي ،الخطوة التي ستوفر على المجلس عشرات آالف الشواقل سنويًا
وبنفس الوقت ستكون خطوة مهمة من الناحية المعنوية واالجتماعية ،حيث ان مكاتب المجلس يجب أن تكون داخل نطاق
المجلس ،وقبل انتقالنا للمكاتب الجديدة ،وبعد االنتقال أيضًا ،انتم مدعوون ألن تأتوا لدفع مستحقات األرنونا والمياه
وغيرها ،ونرفق لكم أدناه التخفيضات واألسعار المحتلنة للضرائب ،فأموال الجباية تعتبر المصدر األساسي لدخل المجلس
اإلقليمي بستان المرج ،كغالبية السلطات المحلية العربية ،وتتمثل أموال الجباية بشكل أساسي من ضرائب "األرنونا" التي
يتوجب عليكم دفعها تماما كما يحق لكم تلقي الخدمات من المجلس ،وكما قلنا سابقًا إن تحسين الخدمات وتطوير المشاريع
مرتبط بشكل أساسي مع رفع نسبة جباية الضرائب في المجلس ليصبح حاله أفضل ويتطور وليخدم بتطوره كل
المواطنين وهذه مسؤولية نتحملها معًا ،أنتم المواطنين ونحن إدارة المجلس.
أما ألصحاب الديون القديمة المتراكمة فنحن سنفتح مجال للتقسيط المريح لتمكينهم من سداد الديون بشكل تام وبالتالي
ستعود الفائدة على كل القرى وأهلها بما فيها تحسين الوضع المادي بالمجلس.
ألن هذا المجلس مؤسسة لنا جميعًا ،تطورها يفيد جميع المواطنين وتحسن حالها يعود بالخير على الجميع ،حيث تتضاعف
الخدمات وتكثر المشاريع ،علينا التكاثف معًا ،انتم بدفع المستحقات ونحن بتطوير الخدمات وبالتواصل مع المكاتب
الحكومية لجلب الميزانيات .
دمتُم بألف خير
أحمد زعبي (أبو ياسر)
رئيس المجلس

تنزيالت

 -1تنزيل بنسبة  %3لكل من يدفع بشكل ثابت عن طريق البنك.

تسعيرة الضرائب العامة لعام 2016
تفصيل ال ُملك
مبان سكنية (מגורים)
مبان تجارية وخدمات (מסחר
ושרותים)
ورشات ،مشاغل ،مبان حرف ومهن أ
صناعة
مكتب
عيادة (صندوق مرضى)

البند
1
2
3
6
7

المبلغ
32.93
64.65
74.18
74.18
86.04

سلم اإلعفاء من الضريبة العامة لسنة  2016حسب النظام  2من أنظمة التسويات القتصاد الدولة (إعفاء من الضريبة)
– 1993

 -1المسنين
إذا كان عمر المسن يزيد عن  76عا ًما للرجل و  60عا ًما للمرأة ،اإلعفاء كالتالي:
أ) إذا حصل\ حصلت على منحة شيخوخة (קצבת זקנה) أو منحة أرمل )קצבת שאירים) من
مؤسسة التأمين الوطني وباإلضافة إلى هذا يحصل\ تحصيل على منحة ضمان الدخل (הבטחת
הכנסה)
 إعفاء بنسبة  %100وعلى مساحة ال تزيد عن  100متر مربع فقط.ب) إذا حصل\ حصلت على منحة شيخوخة أو منحة أرمل من مؤسسة التأمين الوطني وبدون ضمان
الدخل (הבטחת הכנסה) إعفاء بنسبة  %30وعلى مساحة ال تزيد عن  100متر مربع فقط.

 -2ذوي االحتياجات الخاصة
أ) مكفوف مع شهادة مكفوف حسب قانون الخدمات االجتماعية  1958اعفاء بنسبة .%90
ب) معاق يحصل على منحة شهرية كامل حسب البند  127لقانون التأمين الوطني ودرجة عدم القدرة
على كسب القوت "אי כושר השתכרות" هي بنسبة  %75أو أكثر – إعفاء بنسبة .%80
ت) طفل عاجز :إعفاء  %30على مساحة ال تزيد عن  100متر مربع فقط.
ث)  -معاق بنسبة  %10فما فوق حسب بند  5لقانون العجز (تعويضات األهل) חוק הנכים
(תגמולים ושיקום)  – .1959معاق يقبض منحة حسب قانون التعويضات لمتضرري العمليات
العدائية (חוק התגמולים לנפגעי פעילות איבה) .1970
االعفاء كالتالي:
أ)  %66عن  70متر مربع إذا كان عدد أفراد العائلة  4أنفار.
ب)  %66عن  90متر مربع إذا كان عدد أفراد العائلة  5أنفار وما فوق.

 -3منح اجتماعية
أ) منحة ضمان الدخل (הבטחת הכנסה) إعفاء بنسبة .%70
ب) منحة حسب قانون النفقة من عام  1972חוק המזונות "הבטחת תשלום" – اعفاء بنسبة
.%70
ت) منحة تمريض "גמילת סיעוד" حسب البند (و) من قانون التأمين – إعفاء بنسبة .%70
ث) عائلة أحادية الوالدين "משפחה חד הורית" إعفاء بنسبة .%20

 -4الجنود
جندي يخدم خدمة اجبارية في الجيش ،أو جندي ُمس ّرح لفترة  4أشهر بعد يوم تسريحه – إعفاء بنسبة
.%100

 -5ذوي الدخل المحدود
الحد األعلى لإلعفاء حسب الدخل وعدد أفراد العائلة كما هو وارد أدناه:
الدخل يعني :الدخل االجمالي "הכנסה ברוטו" لمقدم الطلب وكل الساكنين معه ويخصم من الدخل.
نصف دخل ابن أو بنت يسكن في البيت (عمره فوق  18عا ًما)
متوسط الدخل المقصود في الجدول التالي هو معدل الدخل عن أشهر تشرين اول  ،تشرين ثاني وكانون
أول لعام .2014
للمستقلين بحسب متوسط الدخل على أساس التقدير األخير لضريبة الدخل مقسم على  12شهر وإضافة
متوسط فروقات جدول غالء المعيشة عن األشهر الثالثة من عام  2015ويضاف لهذا المبلغ الشهري
المتوسط من مصادر الدخل األخرى لمقدم الطلب والساكنين معه حسب ما فصلناه أعاله.

 -6تعليمات عامة
أ)
ب)
ت)
ث)

اإلعفاء المصادق عليه ساري المفعول إذا تم الدفع حتى تاريخ 31.12.2016
في حال ينطبق أكثر من بند على نفس المكلف يتم إعفاء النسبة العالية.
مكلف يستعمل أكثر من ملك واحد يحق له اإلعفاء عن أحدهم وحسب األكبر.
يتم تخفيض نسبة اإلعفاء في حالة اتمام عملية دفع جميع الديون للسنة المالي  2016والدين
السابق.

جدول متوسط الدخل الشهري إلعفاء ذوي الدخل المحدود
لسنة الضريبة2016 .
وفقا للمادة ( 2أ) ( )8من اإلضافة األولى على ملف المواد  7069والتي نشرت
بتاريخ  ،30/12/2015الدخل يشمل كل مصادر المعيشة ما عدا نصف معاش
االبن أو االبنة (فوق عمر الـ  18عا ًما) ومعاشات الشيخوخة ،معاش األرمل
ومستحقات األطفال.

عدد األفراد
بالمنزل
1
2
3
4
5
6
نسبة اإلعفاء

عدد األفراد
بالمنزل
7
8
9
 10وأكثر
نسبة اإلعفاء

معدل الدخل في األشهر  12-11-10من العام 2015
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
حتى
80%

2703
4054
4703
5351
6562
7773

3108 - 2704
4662 - 4055
5408 - 4704
6154 -5352
7146 - 6563
8939 - 7774
60%

3513-3109
5270-4663
6113-5409
6957-6155
8531-7547
10105-8940
40%

معدل الدخل في األشهر  12-11-10من العام 2015
حتى
حتى
حتى
حتى
90%

10331-8985
8984
11724-10196
10195
13116-11407
11406
 1252للفرد حتى  1440للفرد
70%

11679-10332
13253-11725
14827-13117
حتى  1628للفرد
50%

