
 2019 كانون أول 30           ه الكريم/ه/خي المواطنأ

 

   0202  ضريبة االرنونا لسنةالموضوع : 
 

 2020بفرض ضريبة األرنونا لعام   08/2020 رقمالعادية غيرقرر المجلس المحلي كسرى سميع بجلسته 

 :في  منطقة  نفوذه  كما  يلي
 

 بناء سكن :
 

 ش.ج.  36.80 يفرض على كل متر مربع -بناء سكن  .1

 ش.ج 70.00 يفرض على كل متر مربع –محالت تجاريه دكاكين للبيع  .2

 ش.ج  47.50 مخيطه, محدده, يفرض على كل متر مربع  ,محالت مستعمله للصناعه .3

 ش.ج 46.10 مخازن تجاريه تابعه للدكاكين .4

 ش.ج 2000.00 تفرض ضريبه سنويه بمبلغ وقدره –محطات وقود  .5

 ش.ج   3.00 يفرض على كل متر مربع  ,ض تابعه للكساره, مصنع باطون, بلوكاتار .6

 

 الدفع : 
 .1/2/2020موعد الدفع القانوني  .1

 .2يحصل على تخفيض بقيمة %  10/2/2020 بكاملها لغاية  كل من يسدد الضريبة .2

 . 3بواسطة امر تفويض من البنك يحصل على تخفيض بقيمة % كل من يسدد الضريبة .3

: ساط متتاليه حسب التواريخ اآلتيهعلى اق ذكر اعاله , عليه ان يسدد الضريبةحسب ما  ن لم يسدد الضريبةكل م .4

10/2/2020 ,10/4/2020 ,10/6/2020 ,10/8/2020 ,10/10/2020 ,10/12/2020.  

 كل قسط ال يدفع بتاريخه يخضع لفوائد وغرامات باالضافه الرتباطه بجدول غالء  المعيشه,كذلك  .5

ع حسبما ي يجب التقيد بالدفأ وم المجلس المحلي بفرض أوامر حجز على حسابات البنوك ومحالت العمل,سيق

 اعاله. 4ذكر في بند رقم 

 

 تخفيضات عامه :
 .ألرنوناا ُمعفى كليا  من ضرائب عاما   75سنه وما فوق, وكل رجل بلغ من العمر  70كل أرمله بلغت من العمر  .1

يحصل على  أعفاء كامل من الضريبة مع منحه اجتماعيه,  تأمين الشيخوخةكل رجل مسن يتقاضى مخصصات  .2

 ( وما يزيد عن ذلك يخضع للضريبه.2)م 100عن اول 

من قيمة  30بدون منحه إجتماعيه, يحصل على تخفيض  بنسبة % من يتقاضى مخصصات تأمين الشيخوخة كل .3

 منه. الضريبة المطلوبة

 .متر مربع 90ألول  من قيمة الضريبة المفروضة 66%عائالت ثكلى تحصلن على تخفيض وقدره  .4

من قيمة الضريبة  66مشوهون معترف بهم رسميا من قبل وزارة الدفاع يحصلون على تخفيض بنسبة % .5

 .متر مربع 90ألول المفروضة عليهم 

وما فوق ويتقاضون راتب شهري من قبل مؤسسة التامين الوطني  75دائمه بنسبة % ذوو عاهة معاقون .6

 .المستحقه الضريبةمن   80بنسبة % لون على تخفيضيحص

 .الضريبةمن قيمة  90يعفى بنسبة % بحوزته شهاده طبيه –كفيف البصر  –ضرير  .7

ل خدمته وبعد تسريحه بأربعة عليه خال الضريبة المستحقةيعفى من دفع اإللزامية  جندي متزوج في الخدمة .8

 .شهرأ

 عليها. الضريبة المفروضة من قيمة 70 %أرمله تحصل على تخفيض وقدره  .9

بعد أن يوقع صاحبها على تعهد بأنه  100تُعفى من الضريبة بنسبة % وخاليه من كل أثاث  كل دار غير مسكونه .10

 سوف ال يسكنها أو يؤجرها خالل السنة المالية .

 



 : 2019لسنة  12, 11,  10قسائم لرواتب األشهر  3بإرفاق تخفيض لعائالت مباركة األوالد .  11

  10% انفار تحصل على تخفيض بنسبة   3عائله مكونه من  

  15% انفار تحصل على تخفيض بنسبة   4عائله مكونه من 

  20% انفار تحصل على تخفيض بنسبة   5عائله مكونه من 

  25% انفار تحصل على تخفيض بنسبة   6عائله مكونه من 

 30% ض بنسبة  انفار تحصل على تخفي 7ه مكونه من عائل 

 35% انفار تحصل على تخفيض بنسبة   8مكونه من  عائله 

  40% انفار تحصل على تخفيض بنسبة   9عائله مكونه من 

  45%انفار تحصل على تخفيض بنسبة  10عائله مكونه من 

  50%نفر تحصل على تخفيض بنسبة   11عائله مكونه من 
 

 .70% ض بنسبة تحصل على تخفي הכנסה הבטחת. كل عائله تحصل على مخصصات اجتماعيه 12

 ش.ج. , عليه  التوجه لتعبئة نموذج  5300. كل عامل أو موظف يتقاضى راتبا شهريا واحدا ال يتجاوز 13

  12+11+10/  2019لالشهر  له ولزوجته وكشف عن عمل الزوجة خاص مرفق بثالثة قسائم الرواتب

 .30يحصل على تخفيض وقدره %

 .صادق عليه من قبل ضريبة الدخليجب إحضار الكشف السنوي الم –للمستقلين 

  ةساء, او بسبب حادثه شخصيه ادت الى إ . مواطن محتاج من جراء تلقي عالج دائم له او الحد افراد عائلته14

 عن  ءات, بحيث يرفق المستندات الرسميةيستطيع ان يتقدم بطلب خاص الى لجنة االعفا ,لوضعه المالي ةحاد

 عيا بطلبه وتعمل بموجب التعليمات القانونيه. موضوأوضاعه وبعدها تنظر اللجنة 
 

 :مالحظه 

  كل طلب يقدم بعد هذا التاريخ ال ينظر به./202031/3آخر موعد لتقديم طلبات التخفيض واالعفاءات , 

 ال ينال على التخفيضات  31/12/2020عليه حتى يوم ال يقوم بتسديد الضرائب المستحقة  كل مواطن

وجدول  ويتوجب عليه عندها دفع الضريبة كاملة مع الفائدة حسبما ذكر أعاله, واالعفاءات التي منح بها

 الغالء.

   أعاله , يحق له تخفيض واحد والذي  ألكثر من سبب من األسباب المذكورةاذا استحق شخص تخفيض

 يعطيه النسبة األعلى.

   له ولم تصرف ولم تدفع أن المواطن الذي قام بتسديد ضرائبه بواسطة شيكات مؤجبكما نلفت انتباهكم

حسب تواريخها سيتم خصم التخفيضات واالعفاءات التي منحت له حسب مرسوم الضرائب , لذلك نرجو 

 من حضراتكم التقيد بما ذكر اعاله. 
 

 ميع:س-أبناء قريتنا كسرى

 

اع منا باألوض في تسديد الضرائب التي عملنا على تخفيضها, شعورا  كعادتكم حضرتكم االسراع من نرجو 

, وإن تعاونكم مع المجلس المحلي الذي سميع-بلدنا العزيز كسرىالتي يعيشها ابناء  ةواالقتصادي ةاالجتماعي

, الرفاه وبناء المشاريع الهامة التي ه, الصحهيد من الخدمات في مجاالت الثقافعودتمونا عليه, يدفعنا الى تقديم المز

 ريمه.الك ةتدفع بلدينا الى التقدم واالنتعاش والحيا

 

 نتمنى لكم سنة مباركة ومكللة بالأعمال الصالحة, النجاح, الاطمئنان والسعاده.

 

 االحترام  والتقديرفائق مع    

 ياسر غضبان               

 محلي ال مجلسالرئيس             

   سميع-كسرى    


