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 ועדת הנחות במיסים

 בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים

 לשנת הכספים __________________
 1993 –מארנונה( התשנ"ג לפי תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחות 

 

 פרטי המבקש )מי שמחזיק בדירה (

 המצב האישי המין תאריך לידה שם האב השם הפרטי שם משפחה מספר זהות

 זכר יום חודש שנה            

 נקבה

 רווק     גרוש

    נשוי    אלמן    

 
 טלפון המען

 עבודה בית מס' החלקה מס' הגוש מיקוד מס'  הבית הרחוב היישוב

        

 

 ------לא      ----ם בבעלותך דירת מגורים נוספת ?  כן אה

 

 סיבות בגינן ניתן להגיש הבקשה  18בך : בטופס מוגדרות לנוחיותך ילתשומת ל

 במשבצת המתאימה לסיבת הגשת הבקשה והשלם הפרטים החסרים. Xסמן נא 

 ב' להלן(  –מצב כלכלי )שכיר/עצמאי/יש למלא טבלאות א' ו    1.

 

 דצמבר שנה קודמת  –נובמבר  –פירוט המתגוררים בדירה והכנסתם החודשית בממוצע בתקופה אוקטובר )א( . 

 מספר זהות גיל השם הפרטי שם משפחה בהקר מס'

 )כולל ספרת ביקורת(

מקום  העיסוק

 עבודה

 הכנסה חודשית

 ברוטו ממוצעת

                המבקש/ת .1

                בן/בת זוג .2

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

  סה"כ               

 

 יש לצרף תלושי משכורת של שלושת החודשים האחרונים.  –שימו לב ! שכיר  

 לצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו. -עצמאי                

  כנסות ה גם אם אין להםמתגוררים יש לרשום את כל הנפשות המתגוררות בנכס 

 

  לא יטופלו. –הכנסות: המחזיק יצרף אישורי הכנסה כנדרש להוכחת הזכאות בקשות שיחסרו בהם אישורים 

 ב( מקורות הכנסה נוספים של המינויים בסעיף )א( לעיל. 
 )אין למלא אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומה סעיף א( 

 ₪סכום  מקור מס' ₪סכום  מקור  מס'

  משכורת .10  בת זקנהקצ .1

  פנסיה ממקום העבודה .11  קצבת שארים/תלויים .2

  פיצויים .12  קצבת נכות .3

  מילגה כולל מישיבה .13  קצבת ילדים .4

  תמיכת צה"ל .14  דמי אבטלה .5

  תמיכה מגורם כלשהו  .15  מזונות .6

  קצבה מחו"ל .16  הבטחת הכנסה . 7

  פנסיה מחו"ל/רנטה .17  השלמת הכנסה .8

  אחר .18  שכר דירה* .9

 

 .אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך , יש לציין את ההפרש )אם יש( בהכנסה בלבד 
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 :הערות מבקשת ההנחה 

 

___________________________________________________________________________ 

 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 הצהרת המבקש / ת

 הריני מצהיר בזה כי זוהי דירת מגוריי הקבועה, וכי כל הפרטים הרשומים בבקשתי זו הם נכונים, 

מדויקים ומלאים. וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנתבקשתי למלא, ואני מתחייב/ת להודיע 

מועצה תיצור איתי קשר למועצה על כל שינוי שיחול. חתימתי על טופס זה מהווה הסכמה לכך שה

לצורך טיפול  בחובות עירוניים. ידוע לי כי דיווח חלקי ו/או כוזב ר באמצעות הטלפון או באמצעות הדוא

בבקשתי זו הינו עבירה על החוק. וכי לעירייה יש זכות לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי זו 

 . אמת –, ותוכן הצהרה זו בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק. זהו שמי וזו חתימתי
 

 

        ________________              __________________    _____________________ 

 

 חתימת המבקש/ת                             טלפון המבקש/ת                                תאריך           
 

 

 לתשומת לב מבקש / ת ההנחה 
 

 ( 18לגבי העיסוק וההכנסות של כל אחד מבני הבית )מעל גיל ס הבקשה אישורים יש לצרף לטופ

 דצמבר בשנה הקודמת. –נובמבר  –בתקופה אוקטובר 

  ( אוקטובר 18יש לצרף לטופס הבקשה תדפיס עובר ושב של כל אחד מבני הבית )מעל גיל– 

 דצמבר בשנה הקודמת. –נובמבר 

 תשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק.הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד ה 

 .הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד, ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו 

   זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה 

 

 

 לשימוש המשרד: 

 

 ____________  :החלטת הוועדה מתאריך

 

 _______________ : % הבקשה אושרה

 

 ___________________________________________      הבקשה נדחתה : 

 

 _____________________  שם היו"ר :

 

 _______________________   חתימה: 


