
 

 חדשלבניין בקשה ותצהיר לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית 

 בשנת הכספים __________

 1993 –לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג  12לפי תקנה 
 פרטי מבקש הבקשה )בעל הנכס(

 

  טלפון המען

   מספר חלקה מספר גוש מיקוד מספר בית הרחוב הישוב

        

 

 )עבורו מבוקשת ההנחה( נכספרטי ה    

 מען

 מספר מחלקה מספר גוש מיקוד ספר ביתמ השכונה/רחוב מספר נכס

      

 __________________ נכסברוטו__________________. ייעוד ה נכסגודל ה

 

 נכסחודשים(, הצהרת הבעלים שמחזיק ב 6)עד  בנין חדש 

אני, הח"מ ________________ מ.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי 

 עונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כי:ל

 .נכסאני הח"מ מחזיק ב  1.1 

 הוא ____________ מתאריך_________ עד תאריך ____________ נכסבעליו של ה  1.2

 ואין משתמשים בו ברציפות מתאריך ___________ עד תאריך ____________מחפץ ואדם ריק  נכסה  1.3

 ריק. נכסבל הנחה בשל בהנכס מעולם לא קי  1.4

 הנימוקים לבקשה המצדיקים את הפסקת האכלוס המבנה __________________________________  1.5

__________________________________________________________________________ 

      ימים לפני שאעשה שימוש  7 ,8173611-03כולל קריאת מונה לפקס , בכתבידוע לי כי הנני נדרש להודיע לרשות  1.6

 חדש בנכס.      

 (054-8124294 -אלעד) מתחילת התקופה ובמידת הצורך גם בסיום התקופהידוע לי כי ההנחה מותנת בבדיקת פקח הרשות  1.7

 ידוע לי כי במידה ויהיו צריכות מים בתקופות הרלוונטיות לא יינתן הפטור. 1.8

 

______________________________________________________ 

 חתימה                    נכסשם המחזיק ב             תאריך      

         

 

                                                                               ________________________  

 חתימת מקבל התצהיר     

 

 המצב האישי המין תאריך לידה שם האב שם פרטי שם משפחה מספר זהות

 זכר          יום חודש שנה           

 נקבה         

 רווק         גרוש    

    נשוי         אלמן    



 

 

 

 

 

 הצהרת הפקח הבודק

    ם מטה מצהיר בזה כי בדקתי את הבקשה והמסמכים המצורפים אליה.     שם מחזיק בנכס ___________________                              אני החתו

                 כתובת הנכס ___________________    .    ביקרתי בבניין בתאריכים   _________________     ,  ________________    ,

 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 – בנין חדשאני מאשר נכונות הסעיפים הבאים בבקשה:. 

                                                                                      __________________   ______________   _____________ 

 תאריך                     שם הפקח                 חתימה הפקח                                                                                                

 

 

 בדיקת הבקשה ואישורה

 . הצהרת הפקיד הבודק בסיום כל התקופה2 . מסמכים מצורפים / תקופות ההנחה שניתן1

 מס'

 סידורי

 מס' המסמך

 דפים

 קיד הפ עד תאריך מתאריך

 המעדכן

 

 

 אני הח"מ מצהיר בזה כי בדקתי את הבקשה 

 המסמכים המצורפים, הצהרת הפקח )חוות דעת

 מהנדס המועצה במידה ונדרש(.

 

 תאריך              שם הפקיד            חתימה   

 

 .. יש להוציא הודעה לתושב אם אושרה או 3

 עם העתק לתיק תושב. לא אושרה ההנחה    

1      

2      

3      

4      


