עיריית הוד-השרון
מחלקת הגביה

דואר אלקטרוניgvia@hod-hasharon.muni.il :

בקשה לקבלת הנחה בארנונה לחייל/ת מילואים פעיל/ה לשנת הכספים
________
חייל/ת בשירות מילואים פעיל זכאי/ת להנחה מארנונה כמפורט להלן:
 חייל/ת בשירות מילואים פעיל כהגדרתו/ה בחוק שירות המילואים ,התשס"ח  2008-המחזיק/ה
בנכס בהוד השרון זכאי/ת להנחה בשיעור  5%מגודל הנכס.
לצורך קבלת ההנחה יש להמציא את המסמכים הבאים:
 תעודת משרת מילואים פעיל.
 טופס  3010מאתר המילואים ברשת (  ) www.miluim-ishi.aka.idf.ilשבו אישור על מספר ימי מילואים  -חייל
מילואים שעשה  20ימי שמ"פ מצטברים לפחות ,בתקופה של שלוש שנים רצופות או חלק מהן או לחלופין
חייל מילואים שטרם מלאו לו  3שנים לשחרור וביצע  14ימי שמ"פ בתקופה של שנה או שנתיים צמודות אחת
לשנייה.
 במידה והנך מתגורר/ת בשכירות יש להמציא חוזה בתוקף לשנה אחת לפחות.
 צילום תעודת זהות.

פרטי המבקש/ת (מחזיק/ה בנכס)
מספר משלם

שם המשלם

מספר נכס

כתובת הנכס

טלפון המבקש/ת

דואר אלקטרוני

מצב משפחתי
□ רווק/ה □ נשוי/ה
□ גרוש □ אלמן/ה
□ אחר ________

___________05___-

□
□ במידה והנך בשכירות ההנחה תעודכן רק עד תום השכירות ,חובה לעדכן את מחלקת הגבייה על הארכת
ידוע לי כי אני מחויב/ת להציג בכל שנה את המסמכים הנדרשים על מנת להאריך את ההנחה.

השכירות כדי לקבל את המשך ההנחה.

□

ידוע לי שבמידה ועברתי מעיר אחרת עלי להביא אישור על אי קבלת הנחה /סיום הנחה.

הצהרת המבקש/ת :


הריני מצהיר/ה בזאת 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 לעירייה על כל
שינוי שיחול .חתימתי על טופס זה מהווה הסכמה לכך שעיריית הוד השרון תיצור איתי קשר באמצעות
הטלפון או באמצעות הדוא"ל לצורך טיפול בחובות עירוניים .ידוע לי כי דיווח חלקי ו/או כוזב בבקשתי זו הינו
עבירה על החוק ,וכי לעירייה יש זכות לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי זו בכל האמצעים
העומדים לרשותה בחוק .זה שמי וזו חתימתי ותוכן הצהרה זו – אמת.
תאריך__________________ :

חתימה_____________________:

