בקשה לקבלת פטור מתשלום ארנונה לנכס ריק
תושב יקר,
עפ"י החלטת המועצה ,זכאי בעל הנכס לפטור מארנונה ואג' שמירה בשיעור של  ,100%בתנאי שהנכס
ריק לחלוטין מחפץ ואדם ולא נעשה בו שימוש.
הפטור יינתן לתקופה מצטברת של עד  6חודשים ,לבעל הנכס בלבד ,באופן חד פעמי.

לא ניתן לקבל פטור רטרואקטיבית!
להלן תנאי הזכאות והמסמכים הנדרשים בהתאם לסוג הנכס:
סוג הנכס
מגורים או עסקים

מסמכים נדרשים
 טופס בקשה זה.
 צילומים של הנכס ריק מחפץ ואדם.
 חשבון חשמל /צילומי מונה החשמל.
 חשבון מים /צילומי מונה המים.
 אחר___________________________________________________ :
 אחר___________________________________________________ :

פרטי המבקש (מי שמחזיק בנכס):
מס' נכס
מס' משלם
מספר זהות

שם משפחה

שם פרטי

שם האב

תאריך לידה

המען
ישוב

רחוב

מין
נ/
ז

מצב אישי
רווק  /גרוש
נשוי  /אלמן

טלפון
מס' בית

מיקוד

בית

נייד

האם בבעלותך דירת מגורים נוספת? כן  /לא  .אם כן ,פרט היכן ________________________________________
הנני מצהיר בזאת כי:
 .1לא נעשה בנכס שפרטיו רשומים מעלה ,כל שימוש ,והוא ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ מתאריך ___________ :
ועד לתאריך.____________ :
 .2הנני מתחייב להודיע מיד על כל שינוי שיחול בשימוש בנכס או במצבו .אם בתקופת ההנחה תמצא המועצה שהנכס
אינו ריק מאדם וחפץ ,ולא הודעתי על השינוי ,הרשות בידי המועצה לבטל את ההנחה ולחייבני בתשלום ארנונה
רטרואקטיבית מיום מתן ההנחה ,בתוספת הפרשי ריבית פיגורים והצמדה.
 .3הנני מצהיר בזאת ,כי כל הפרטים הרשומים הם נכונים ,מדויקים ומלאים ולא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים
שנדרשתי למלא.
 .4ידוע לי כי המועצה רשאית לבצע חקירה לאימות בקשתי להנחה בארנונה והצהרתי .ידוע לי כי במידה ויימצא כי
החסרתי מידע ו/או מסרתי מידע שגוי או מוטעה ,תבוטל ההנחה שניתנה לי על סמך בקשתי זו ,ואדרש לשלם את כל
המגיע ממני ,בתוספת הפרשי ריבית פיגורים והצמדה ואני מסכים כי במקרה הנ"ל תחייבו אותי בהוצאות החקירה,
ככל שיעלו ,ואני מתחייב לשלמם מיידית עם קבלת החיוב מכם.

תאריך ____________________ :חתימת המבקש_______________________ :

לשימוש המשרד:
□ האם המבקש קיבל פטור מנכס ריק בעבר? לא  /כן
□ הנ"ל הבעלים של הנכס ברישומי המועצה? לא  /כן
בדיקת הבקשה ואישורה
מסמכים מצורפים
מס'

המסמך

מקור
המסמך

מס'
דפים

הצהרת הפקיד הבודק
מתאריך

1
2
3
4

בתוקף עד
תאריך

אני הח"מ מצהיר בזה כי בדקתי את הבקשה והמסמכים המצורפים.
להלן המלצתי:

□ לדחות את הבקשה
□ לאשר הנחה בשיעור _____ %
אישור הבקשה ע"י הממונה

□ אישור
□ דחייה
□ אחר__________________ :

מתאריך __________ עד תאריך ___________
הערות:
_________________________________________
_________________________________________

____________________________________________ ____________________________________________
חתימה
שם הממונה
תאריך
חתימה
שם הפקיד
תאריך

