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טופס 1

 בקשה לקבלת הנחה מתשלום

ארנונה כללית

מס' ת. זהותשם האבת. לידהשם פרטישם משפחה

הכתובת

   אלמן/ה        גרוש/ה     נשוי/אה     רווק/הטל. ניידטל. בבית

ת.לידהשם האשה

פרטים על בני משפחה הגרים בדירה

מס' ילדים מעל גיל 18

 האם בבעלותך דירת מגורים נוספת

נא סמן X במשבצת המתאימה לסיבת הבקשההאוכלוסיה הזכאית   - 

נכה בעל נכות רפואית 90% ומעלה - אישור ביטוח לאומי או ממס הכנסה(    )

 נכה בעל אי כושר השתכרות של 75% ומעלה - אישור ביטוח לאומי(    )

אסיר ציון או נכה רדיפות הנאצים - אישור מביטוח לאומי או ממשרד האוצר(    )

הורה יחיד שגר עם ילדים מתחת לגיל 18 - הוכחת היותו הורה יחיד(    )

עיוור - תעודת עיוור(    )

עולה חדש עד 24 חודש מיום שנרשם במשרד האוכלוסין כעולה - תעודת עולה.(    )

נכה צה"ל, משפחות שכולות, אלמנות צה"ל ונפגעי פעולות איבה. - אישור ממשרד הביטחון או מביטוח לאומי(    )

קשיש המקבל השלמת הכנסה - אישור מביטוח לאומי.(    )

חייל/ת בשירות סדיר או מתנדב/ת בשירות לאומי - אישור מקצין העיר(    )

מקבל גמלה לילד נכה במשפחה - אישור ביטוח לאומי.(    )

אזרח ותיק - אישור הכנסות של כל המתגוררים בנכס + אישור מביטוח לאומי.(    )

מקבלי  קצבת סיעוד - אישור ביטוח לאומי.(    )

הבטחת הכנסה/ מזונות מהביטוח הלאומי - אישור ביטוח לאומי מלפני שנת 2003 ואילך.(    )

הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, ולא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא.

אני מתחייב בזה להעביר מידע בכתב  לעירייה על כל שינוי שיחול בעתיד בפרטים הנ"ל.

חתימהתאריך

אני הח"מ מצהיר כי בדקתי את הבקשה והמסמכים המצורפיםדחייהאישור /

(סמן בעיגול)לאשרלדחות /להלן המלצתי; הנחה%סיבת הדחיה

קודאחוז הנחהעודכן ב

חתימה שם בודק ההנחה

תאריך בדיקה

שם הפקיד וחתימתו

תקופת הנחה

הצהרת הפקיד הבודק

האם הנך גר בשכירות או ברכישה

מצב משפחתי

הנני מודע לזכותה של העירייה לבדוק ולאמת את הדברים, ולבטל הנחות על סמך בדיקת חוקר, ומתחייב לשלם הוצאות                  חקירה.

סה"כ נפשות  בדירה 

התקבל בתאריך:

האם מתגוררת משפחה נוספת

מספר בקשה

לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות בארנונה) התשנ"ג הנני מבקש(ת) בזה לאשר לי הנחה או פטור מארנונה                   עירונית 
והריני מוסר(ת) את הפרטים הבאים:

מספר משלם

מספר נכס

 לדירת מגורים לשנת הכספים _____

אישור הבקשה ע"י הממונה

ומותיר לעירייה לבדוק ולקבל מידע בענייני גם אם המידע                   מוגן  הנני מוותר בזאת על סודיות מידע הנוגע  לענייני בכל גוף שהוא,
( 1981 - התשמ"א הפרטיות הגנת (חוק אחר. דין כל ו/או הפרטיות הגנת לחוק ובהתאם

לכל הבקשות להנחה חובה להמציא: צילום ת.ז. + ספח רישום ילדים + ספח מגורים מעודכן לילדים מעל גיל 18 שנה,                           יש 
ספח המעיד על כתובת המגורים. לצרף צילום ת.ז. +

מספר ילדים עד גיל 18


