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*بيان عام*
ضريبة االرنونا لعام 2017
أهلنا االعزاء
في البدء نود ان نشكركم على تعاونكم مع المجلس المحلي خالل العام المنصرم  2016وما سبقه ونعدكم ان نعمل كل ما
في وسعنا ماديا وقانونيا على االستمرار في تقديم الخدمات البلدية الالزمة خالل العام الجديد  2017ونتمنى لكم عاما
سعيدا.
اما بالنسبة لمن لم يسدد ديونه عن العام الماضي والسنوات السابقة فسوف يبدا المجلس المحلي باتخاذ اجراءات قانونيه
صارمه لتحصيل هذا الدين وعليه نتوجه الى من لم يفعل ذلك حتى اليوم ان يسرع حتى يمنع من نفسه المصاريف
واالجراءات الزائدة وعدم االحراج .
كما تعلمون فأن فرض ضريبة االرنونا واالعفاءات على انواعها خاضعه لقانون السلطات المحلية وهو يسري على
جميع البلديات والمجالس المحلية وليس قرارا" فرديا" لهذا المجلس أو ذاك وبناءا" عليه نعود مع بداية سنة الضريبة
الحالية لنذكركم بما يلي:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

ترتيب دفع الضريبة يكون من بداية السنه وتقسيطها لمن يريد خالل السنه الحالية على النحو التالي :
يستطيع كل مواطن ان يدفع ضريبته في المجلس المحلي نقدا" او بواسطة كرت فيزا أو بالتوقيع على أمر دفع
بنكي دائم הוראת קבע من مكان عمله وهذا يعفيه من زيادة الفائدة وارتفاع جدول الغالء عن ضريبته .
يستطيع المواطن دفع ضريبته السنوية على ستة اقساط مربوطة بجدول الغالء والفائدة في نهاية كل شهر زوجي
من السنه ولكن التقصير في دفع أي قسط منها ,ال سمح هللا ,يعطي للمجلس المحلي الحق في المطالبة بدفع بقية
االقساط دفعة واحده .
التخفيضات لمن يستحقها تكون فقط حسب المعايير التي ينص عليها القانون والمعروفة لدى اكثر المواطنين
ويمكن االستفسار عنها في قسم الجباية اال ان قسما" منها ليس تلقائيا" فعلى المواطن ان يقدم طلبا" الى قسم
الجباية مرفق معه كل االوراق والمستندات عن دخل الزوج والزوجة بعدها يبحث الطلب ويقرر فيه وكل طلب
بدون االوراق ومستندات الدخل لن يبحث على االطالق .
الحصول على االعفاء بعد اقراره يكون مربوطا" بدفع باقي الضريبة بعد االعفاء قبل نهاية السنه الحالية ومن ال
يدفع يكون االعفاء له الغيا .
نرجوكم االسراع في تقديم طلبات االعفاء مع المستندات حتى  31/3/2017حتى نستطيع بحثها والرد عليها
مبكرا"

 .7اصدار أي مستند لتخفيض ضريبة الدخل او غيره مربوط بترتيب ديون سنة  2017قبل الحصول
على هذا المستند .
أهلنا االعزاء:
نأمل االسراع في تسديد او ترتيب تسديد الضريبة المستحقة حاال وعدم االنتظار حتى االيام االخيرة من السنه.
المجلس المحلي يشكر تعاونكم واسراعكم في دفع او ترتيب دفع الضريبة الن في ذلك مصلحة شخصية ومصلحة عامة لنا
جميعا".
باحترام
احمد ذباح
رئيس المجلس المحلي
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