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קובץ התקנות  ,7765כ"א בטבת התשע"ז19.1.2017 ,

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' ,)2
התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (12ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב) ,התשנ"ג ,11992-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

.1

בתקנה (2א)(()8ב) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג1993-
(להלן  -התקנות העיקריות) ,בהגדרה "הכנסה חודשית ממוצעת" ,בפסקה ( ,)1במקום
"בשלושת החודשים אוקטובר ,נובמבר ,דצמבר" יבוא "בשנים עשר החודשים".

תיקון תקנה 3ג

.2
.3

בתקנה 3ג(א) לתקנות העיקריות ,במקום " "2016יבוא "."2018

החלפת התוספת
הראשונה

2

במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:

"תוספת ראשונה
(תקנה (2א)())8
מס' נפשות

תיקון התוספת
השנייה

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2016

1

עד 2,838

מעל  2,838עד 3,263

מעל  3,263עד 3,689

2

עד 4,256

מעל  4,256עד 4,895

מעל  4,895עד 5,533

3

עד 4,938

מעל  4,938עד 5,678

מעל  5,678עד 6,419

4

עד 5,619

מעל  5,619עד 6,462

מעל  6,462עד 7,304

5

עד 6,919

מעל  6,919עד 7,957

מעל  7,957עד 8,994

6

עד 8,219

מעל  8,219עד 9,451

מעל  9,451עד 10,684

שיעור ההנחה

עד 80%

עד 60%

עד 40%

7

עד 9,519

מעל  9,519עד 10,946

מעל  10,946עד 12,374

8

עד 10,818

מעל  10,818עד 12,441

מעל  12,441עד 14,064

9

עד 12,118

מעל  12,118עד 13,963

מעל  13,963עד 15,754

 10ומעלה

עד  1,346לנפש

עד  1,548לנפש

עד  1,750לנפש

שיעור ההנחה

עד 90%

עד 70%

עד 50%

.4

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות -
( )1בטופס - 1
(א) בכותרת ,במקום "לשנת הכספים  "2016יבוא "לשנת הכספים ;"2017
(ב) בסעיף - 1
( )1בסעיף קטן (א) -
במקום "בחודשים אוקטובר עד דצמבר  "2015יבוא "בחודשים
(א)
ינואר עד דצמבר ;"2016
במקום "שכיר  -יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר
(ב)
נובמבר דצמבר  "2015יבוא "שכיר  -יצרף תלושי משכורת לחודשים
ינואר עד דצמבר ;"2016

1
2

592

ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;419התשע"ז ,עמ' .107
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( )2בסעיף קטן (ב) ,במקום "יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר
עד דצמבר  "2015יבוא "יש לציין ממוצע חודשי לחודשים ינואר עד דצמבר
;"2016
( )2בטופס - 2
(א) בכותרת ,במקום "לשנת הכספים  "2016יבוא "לשנת הכספים ;"2017
(ב) בסעיף קטן (א) -
( )1במקום "והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר  "2015יבוא
"והכנסותיהם בחודשים ינואר עד דצמבר ;"2016
( )2במקום "שכיר  -יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר נובמבר
דצמבר  "2015יבוא "שכיר -יצרף תלושי משכורת לחודשים ינואר עד
דצמבר ."2016

.5

על אף האמור בתקנות אלה ,בתקופה שמיום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  )2017עד י"ג הוראת שעה

בטבת התשע"ח ( 31בדצמבר - )2017
( )1יקראו את תקנה (2א)(()8ב) לתקנות העיקריות ,כאילו בהגדרה "הכנסה חודשית
ממוצעת" ,בפסקה ( ,)1אחרי "שבעדה נדרשת ההנחה" נאמר "או ,לבקשת המחזיק
בנכס ,ממוצע ההכנסה החודשית בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה
נדרשת ההנחה;",
( )2יקראו את התוספת השנייה לתקנות העיקריות כאילו -
(א) בטופס  ,1בסעיף - 1
( )1מתחת לשורה המתחילה במילים "מצב כלכלי" נאמר:
"נא סמן  Xבמשבצת המתאימה לפי בחירתך:

□

אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי
חודשים אוקטובר ,נובמבר ,דצמבר .2016

□

אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי
חודשים ינואר עד דצמבר ;".2016

( )2בסעיף קטן (א) -
(א) במקום "והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר "2015
נאמר "בחודשים אוקטובר עד דצמבר  2016או בחודשים ינואר עד
דצמבר  ,2016לפי הבחירה שצוינה ברישה של סעיף ;"1
(ב) במקום "שכיר  -יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר
נובמבר דצמבר  "2015נאמר "שכיר  -יצרף תלושי משכורת לחודשים
אוקטובר ,נובמבר ,דצמבר  2016או לחודשים ינואר עד דצמבר ,2016
לפי הבחירה שצוינה ברישה של סעיף ;"1
( )3בסעיף קטן (ב) ,במקום "יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר
עד דצמבר  "2015נאמר "יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד
דצמבר  2016או לחודשים ינואר עד דצמבר  ,2016לפי הבחירה שצוינה
ברישה של סעיף ;"1
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(ב) בטופס  ,2בסעיף קטן (א) -
( )1במקום "הצהרה על המחזיק והמתגוררים אתו בדירה והכנסותיהם
בחודשים אוקטובר עד דצמבר  "2015נאמר "הצהרה על המחזיק
והמתגוררים אתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2016
או בחודשים ינואר עד דצמבר  ,2016לפי בחירת המחזיק";
( )2במקום "שכיר  -יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר נובמבר
דצמבר  "2015נאמר "שכיר  -יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר,
נובמבר ,דצמבר  2016או לחודשים ינואר עד דצמבר  ,2016לפי בחירתו".
תחילה

.6

תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר .)2017

י"ז בטבת התשע"ז ( 15בינואר )2017
(חמ -3-2278ת)2

א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי
שר הפנים

הודעת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם)
(עדכון סכומים) ,התשע"ז2017-
בהתאם לסעיף 35ג להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת
ושאיריהם) ,התש"ל( 11969-להלן  -ההחלטה) ,אני מודיע לאמור:
עדכון סכומים

.1

עקב שינוי מדד תעריפי התקשורת שפורסם בחודש דצמבר  2016לעומת מדד תעריפי
התקשורת שפורסם בחודש דצמבר  ,2015ולאור מחיר המנוי החודשי לשני העיתונים
היומיים הנפוצים ,התעדכנו הסכומים שנקבעו בהחלטה ולפיה הם מיום ג' בטבת
התשע"ז ( 1בינואר  ,)2017כלהלן:
נושא

סעיף בהחלטה

סכום מעודכן בשקלים חדשים

(29א)()1

רדיו-טלפון-נייד ואינטרנט
לשנת כהונה

643

(29א)()1

רדיו-טלפון-נייד
ואינטרנט  -סכום כולל

6,428

29א(א)

מנוי חודשי על עיתון

178

ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר )2017
(חמ -3-193ת)7

חיים אבידור
חשב הכנסת
1

ק"ת התש"ל ,עמ'  ;33התשע"ה ,עמ'  433ועמ'  ;794התשע"ו ,עמ' .684
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המחיר  1.62שקל חדש
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