
 * 2202טבלת הכנסות 

 2021או בשנת הכספים 10-11-12/2021הכנסה ממוצעת בחודשים 

 עד -מ עד -מ עד -מ עד מס' נפשות

1 2,889 2,890 3,322 3,323 3,755 3,756 5,300 

2 4,334 4,335 4,984 4,985 5,634 5,635 7,951 

3 5,027 5,028 5,781 5,782 6,535 6,536 9,223 

4 5,720 5,721 6,578 6,579 7,436 7,437 10,494 

5 7,268 7,269 8,359 8,360 9,449 9,450 13,335 

6 8,817 8,818 10,140 10,141 11,462 11,463 16,176 

80% שיעור ההנחה עד   עד20% עד40% עד60% 

7 10,366 10,367 11,921 11,922 13,475 13,476 19,018 

8 11,914 11,915 13,702 13,703 15,489 15,490 21,859 

9 13,463 13,464 15,482 15483 17,502 17,503 24,700 

 לנפש 2,744עד  לנפש 1,945עד  לנפש 1,720עד  לנפש 1,496עד  ומעלה 10

 עד30% עד50% עד70% עד90% שיעור ההנחה

 .לטיוטת התקנות שהתפרסמה אך טרם נחתמה ע"י שרת הפניםהסכומים בטבלה הם בהתאם  *

 (.2(+)1()ב( הכנסה חודשית )8)א()2תקנות ההנחות סעיף  הכנסה חודשית ממוצעת:

בשלושת החודשים  אוקטובר, נובמבר, דצמבר, שלפני שנת הכספים  ממוצע ההכנסה החודשית -בשכיר -( 1פסקת משנה )
בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה או, לבקשת המחזיק בנכס , ממוצע ההכנסה החודשית 

ה, וממקורות נוספים כמפורט ישבתוספת השני 1)א(לטופס 1ממקורות ההכנסה כמפורט בסעיף שבעדה נדרשת ההנחה, 
 )ב(לטופס האמור.1עיף בס

שנקבעה בשומת מס  שחושב על פי הכנסתו החייבת במס כפי (1ממוצע כאמור בפסקת משנה )-בעצמאי( 2פסקת משנה )
ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר,  12-ההכנסה השנתית האחרונה שבידו, כשהיא מחולקת ב

בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות כמפורט בסעיף דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, 
 האמור שאינם כלולים בהודעת השומה. 1)ב( לטופס 1

 )ב(2סעיף  –משמעות "הכנסה" 

הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור שהוא, -"הכנסה"
 -לאומי משלם להם, למעטלרבות תשלומים שהמוסד לביטוח 

 .2010-יא' לחוק הביטוח וגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה(, התש"ע -קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו -א1

ין זה לא תובא בחשבון, לגבי בן אחד או ימחצית מהכנסתם החודשית של בן או בת המתגוררים עם המחזיק בנכס, לענ – 2
נימום, לא יובא ינימום, ואם אותה הכנסה חודשית עולה על גובה שכר המיד גובה שכר המבת אחת מלבד, הכנסה חודשית ע

 .בחשבון החלק מההכנסה החודשית השווה לגובה שכר המינימום

בסכום שאינו עולה על דמי השכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר -דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו -3
 למגוריו.

 .2008ותגמול נוסף כמשמעותם בחוק שירות המילואים התשס"ח  תגמול מיוחד -4

ינואר של שנת הכספים שבעדה  1-, בשיעורו המעודכן ל1987שכר כהגדרתו בחוק שכר מינימום התשמ"ז  -"שכר מינימום"
 מבוקשת ההנחה.


