التاريخ 30.06.2016 :
جلسة المجلس المحلي الغير عاديه رقم 2 \ 2016
عقد المجلس المحلي لقرية اكسال  ,جلسته الغير عادية رقم  2 \ 2016وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف
مساء من يوم االربعاء الموافق  29.6.2016في مكاتب المجلس المحلي للقرية .
وحضر الجلسة السادة االعضاء :
 .1عبد السالم دراوشه  -رئيسا
 .2نادر عبد الهادي
 .3باسل دراوشه
 .4علي حبشي
 .5موسى دراوشه
 .6ناصر حبشي
 .7عبد العزيز شلبي
وتغيب :
 .1احمد سعدي
 .2فتحي شدافنه
 .3عمر دراوشه
 .4موسى شلبي
 .5رمزي شلبي
كما وحضر الجلسة :
 .1المحامي نواف شلبي  -المستشار القضائي
 .2نادر شدافنه  -قسم الجباية
جدول االعمال :

.1

فرض الضريبة العامة لسنة  2017واقرار سلم التنزيالت واالعفاءات لسنة . 2017

افتتح الرئيس الجلسة مرحبا باألعضاء وتقدم اليهم بالتهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك وتمنى لهم
صوما مقبوالً .
 .1فرض الضريبة العامة لسنة  2017واقرار التنزيالت واالعفاءات لسنة . 2017
اقترح الرئيس المصادقة على اقتراح فرض الضريبة العامة لسنة  2017وسلم التنزيالت لسنة
 2017والذي تم بعث مسودة منه الطالع اعضاء المجلس المحلي .
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االقتراح كاالتي :

فرض الضريبة العامه لسنة . 2017
2016

2017

البند
.1

مباني للسكن (מגורים )

33.36

33.96

.2

مباني تجاريه وخدمات ( מסחר ושירותים)

72.86

74.15

.3

ورش ,مشاغل  ,مباني  " ,حرف ومهن "
او " صناعه " ( מלאכה ותעשיה )

85.86

87.38

3.1
3.2
3.3
3.4
4.1

معصرة زيتون  -للمتر مربع
محطة وقود داخليه
ارض ممسوكة
محطة وقود خارجية للمتر المربع
مخزن " صناعي"  ,تجاري  ,حرف ومهن "

85.84
6185.80
21.82
85.84
16.82

87.36
6295.28
22.20
87.36
17.11

.5

بنوك

445.20

453.08

.6

مكتب  ,صيدليه  ,مختبر طبي وعيادة خاصة

70.23

71.47

.7

عيادة صندوق مرضى

105.76

107.63

.8

وكالة البريد

127.93

130.19

.9
9.1.
.9.2

مباني هندسيه تشمل أجهزة هندسيه
(اتصاالت السلكيا  ,انتينا  ,مياه ومجاري ) .
ارض ممسوكة ( لشركة اتصاالت  ,مياه  ,مجاري )
خطو
اتصاالت تحتية أو فوقيه تشمل كوابل اتصاالت
مؤسسة مدرسه تعليمية للمتر المربع

355.44

361.73

51.71
51.71

52.62
52.62

41.60

42.33

.11

بركة سباحه للمتر المربع

72.86

74.14

.12

مكاتب وخدمات المنطقة الصناعية

83.09

84.56

13

مباني تجاريه المنطقة الصناعية

75.53

76.86

.14

ورش  ,مهن  ,وحرف المنطقة الصناعية

60.31

61.37

.15

مخازن صناعية وتجاريه المنطقة الصناعية

48.29

49.14

.16

ارض ممسوكة للتجارة والصناعة

6.06

6.16

.10

تفصيل الملك
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لقد تم رفع نسبة الضريبة ألعامه لسنة  2017بنسبة  % 1.77وذلك حسب تعليمات مركز السلطات
المحلية .
بالنسبة لتسعيره البنوك لسنة  2016لم يتم المصادقة من قبل وزارة الداخلية على نسبة الرفع بنسبة %
 7.5وعليه التسعيرة لسنه  2016كانت . 445.20
ويضاف اليها نسبة الرفع  1.77 %وتصبح  453.08شاقل للمتر المربع ( التسعيره لسنة . ) 2017
تنزيالت :
 .1تنزيل بنسبة  2 %للدفع نقدا حتى موعد اقصاه . 28.2.2017
 .2تنزيل بنسبة  2 %لكل يدفع بأمر ثابت عن طريق البنك او خصم ثابت من الراتب
للدفع مره كل شهرين ( ח – ן תקופתי ) .
إقرار سلم اإلعفاءات من الضريبة ألعامه لسنة  - 2017حسب النظام  2من قانون التسويات القتصاد الدولة (
اعفاء من الضريبة ) – . 1993
 2.1المسنين :
إذا كان المسن يزيد عمره عن  67عاما للرجل  62عاما للمرأة  ,اإلعفاء كالتالي :
 2.1.1إذا حصل \ حصلت على منحه شيخوخة ( קצבת זקנה ) أو منحه أرامل
( קצבת שאירים) من مؤسسة التامين الوطني وباالضافه الى هذا يحصل \
تحصل على منحه ضمان الدخل ( הבטחת הכנסה) إعفاء بنسبة  100 %لكل
المساحه بشرط ان الساكنين بالبيت هو وزوجته فقط .
 2.1.2اذا حصل \ حصلت على منحة شيخوخه او منحة ارامل من مؤسسة التامين
الوطني وبدون ضمان الدخل ( הבטחת הכנסה) – اعفاء بنسبة  25 %وعلى
مساحة ال تزيد عن  100متر مربع فقط .
2.1.3

رجل مسن او امرأة مسنة ( אזרח ותיק ) اعفاء بنسبة  % 30على مساحة  100متر مربع.

2.1.4

رجل مسن او امراه مسنه ( אזרח ותיק ) اعفاء بنسبة  100 %على مساحة  100متر
مربع شرط ان يكون ساكن وحده بالبيت ال يتقاضى منحه اكمال دخل بسبب وجود دخل
اضافي بسيط ومحدود

المعوقون :
2.2
 2.2.1مكفوف مع شهادة مكفوف حسب قانون الخدمات االجتماعية - 1958 -
إعفاء بنسبة . 90 %
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 2.2.2معوق يحصل على منحه شهريه كأمله حسب البند  127لقانون التامين الوطني
ودرجة عدم ألقدره على كسب القوت ( אי כושר השתכרות) وهي بنسبة 75 %
أو أكثر  -إعفاء بنسبة . 80 %
 2.2.3ولد عاجز  -إعفاء  33 %على مساحة ال تزيد عن  100متر مربع فقط .
 2.2.4عجز بنسبة  90 %او اكثر ( נכות רפואית )  ,اعفاء بنسبة 40 %
 2.2.5منحة اكمال دخل ( הבטחת הכנסה )  .اعفاء بنسبة . 70 %
 2.3منح اجتماعيه :
 2.3.1منحة مريض " גמלת סיעוד " – حسب البند ( و) من قانون التامين الوطني -
إعفاء بنسبة . 70 %
2.3.2
2.3.3

عائله أحاديه الوالدين ( משפחת חד הורית)  -إعفاء بنسبة . 20 %
منحه مخصصات نفقه ( מזונות ) اعفاء بنسبة 70 %

 2.4ذوو الدخل المحدود :
 الحد األعلى لإلعفاء حسب الدخل وعدد أفراد العائلة كما وارد في الجدول المصادق عليهمن قبل وزارة الداخلية لسنة . 2017
 الدخل يعني  -الدخل اإلجمالي ( הכנסה ברוטו) لمقدم الطلب وكل الساكنين معه وعلى أنيخصم البند التالي من مجموع ما سبق :
 .1ارجاع مصاريف ( كسفريات ) او دفعه لمره واحده ( كمقابل نقاهة  ,فرقيات عن اشهر سابقه)
 .2نصف دخل ابن او بنت يسكن في البيت ( عمره فوق ال  18عام ) .
متوسط الدخل المقصود في الجدول التالي هو معدل الدخل عن أشهر تشرين أول
(  )10تشرين ثاني (  )11وكانون أول (  )12لسنة . 2016
 للمستقلين يحسب متوسط الدخل على اساس التقدير االخير لضريبة الدخل مقسم على 12شهر واضافة متوسط فروقات جدول غالء المعيشة عن االشهر الثالثة األخيرة من عام 2016
ويضاف لهذا المبلغ الشهري المتوسط من مصادر الدخل االخرى لمقدم الطلب والساكن معه
حسب ما ورد اعاله .
 2.5تعليمات عامه :
 2.5.1توكيل موظفي قسم الجباية  -نادر شدافنه وفريد اسعد تنفيذ انظمة االعفاءات
والمصادقة على طلبات االعفاء ومتابعتها .
4

 2.5.2اذا انطبق اكثر من بند على نفس المكلف يتم االعفاء حسب النسبة العالية .
 2.5.3مكلف يستعمل اكثر من ملك واحد يحق له االعفاء عن احدهم وحسب االكبر .
 2.5.4تقدم طلبات االعفاء لسنة  2017حتى يوم . 31.12.2017
قرار :
بعد البحث تقرر باإلجماع :
 .1المصادقة على اقتراح فرض الضريبة لسنة  2017واقرار سلم التنزيالت واالعفاءات لسنة . 2017
 .2يقوم المستشار القضائي بفحص قانونية خصم السفريات والنقاهة وفرقيات عن اشهر سابقة اذا دفعت في
قسيمة الراتب من الدخل االجمالي لمقدم الطلب ذوو الدخل المحدود ( بند . ) 2.4
اقترح العضو عبد العزيز شلبي :
اطالق حملة جبايه متأخرات مع اعطاء تنزيالت وتسهيالت لتشجيع جباية المتأخرات .
وتم االتفاق على التوجه لوزارة الداخلية للحصول على موافقة لمثل هذه الحملة  .والمنوطة بإعطاء
تنزيالت وتسهيالت .

وانتهت الجلسة في تمام الساعة السابعة مساءا .

مع االحترام ,
المحامي عبد السالم دراوشه
رئيس المجلس المحلي

عبد السالم دراوشه
سكرتير المجلس المحلي
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