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בקשה לקבלת הנחה מארנונה לבניין ריק

תושבים יקרים,
על פי החלטת מועצת העירייה ,המבוססת על תקנה  13לתקנות
ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,תינתן הנחה
כמפורט להלן :למחזיק של בניין ריק מכל אדם וחפץ ,שלא נעשה
בו שימוש לתקופה של לפחות  30יום ברציפות – הנחה בשיעור
 100%לתקופה מצטברת של עד  6חודשים בתקופת בעלות
אחת .העירייה תערוך ביקורת בנכס כתנאי למתן ההנחה וכן,
במהלך התקופה בה ניתנת ההנחה.

הנחה שתאושר ,תעודכן ממועד הגשת הבקשה לעירייה בכפוף
למילוי ההצהרה להלן על ידי מבקש ההנחה.
בכל פניה יש לציין מספר משלם/מספר זהות/תאגיד ומספר
נכס .בקשה להנחה עבור תאגיד תמולא ותחתם על ידי מורשה
חתימה וחותמת התאגיד ותאושר בפני עורך דין בחתימתו.
מתן הנחה בגין נכס ריק אינו פוטר מתשלום היטל שמירה
בתקופת ההנחה.

הצהרה בדבר נכס ריק
פרטי הנכס ∕מגורים ∕ עסקים
מספר

רחוב

דירה

מספר משלם

מספר נכס

הצהרה זו ניתנת כתמיכה לבקשתי לקבלת הנחה מתשלום הארנונה בגין בניין ריק בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה),
התשנ"ג.1993-

פרטי המבקש
שם משפחה

שם פרטי

מספר מזהה

כתובת למשלוח

זיקה לנכס
טלפון קווי

טלפון נייד

פרטי בעל הנכס (אם המבקש אינו בעל הנכס)
שם פרטי

מספר מזהה

שם משפחה

טלפון קווי

כתובת למשלוח

טלפון נייד

אישור בעל נכס למתן הנחה לשוכר
הנני מאשר/ת בזה לתת הנחה ל_____________ ת.ז _____________לתקופה מ ___/___/_____-עד________/___/
לנכס שפרטיו כתובים מעלה.
ידוע לי שההנחה ניתנת פעם אחת בלב ד ולפי כך תופחת התקופה שתינתן הנחה לנכס ריק למחזיק מסך התקופה המגיעה לי.
שם ומשפחה

חתימה

תעודת זהות

תאריך

הנני מצהיר/ה
.1
.2
.3

כי ,מתאריך_____ ___/___/לא נעשה בנכס שפרטיו כתובים מעלה ,כל שימוש ,והוא ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ.
הנני מתחייב להודיע מיד על כל שינוי שיחול בשימוש בנכס או במצבו .אם בתקופת ההנחה תמצא העירייה שהנכס אינו ריק מכל אדם
וחפץ ,ולא הודעתי כל השינוי ,הרשות בידי העירייה לבטל את ההנחה ולחייבני בתשלום ארנונה רטרואקטיבית מיום מתן ההנחה.
ידוע לי כי בשלב הראשון ,בקשתי לקבלת הנחה עבור נכס ריק נרשמת במערכת .בדיקה סופית ועדכון ההנחה מתבצעים רק לאחר
הודעת אכלוס הנכס ,יש להודיע  7ימים לפני מועד האכלוס.
תאריך_____ ___/___/חתימה_____________

תצהיר בעבור הנחה לנכס המיועד לתאגיד בלבד –אישור עורך דין
אני החתום מטה , __________ ,עו"ד ,מאשר בזאת כי ביום _____ ___/___/הופיע/הופיעו בפני
שם פרטי___________ שם משפחה _____________מספר זהות ______________המורשה/המורשים לחתום בשם התאגיד
___________ מספר תאגיד ___________ על מסמך זה על פי מסמכי היסוד של התאגיד ,ולאחר שהזהרתי אותו/אותם כי עליו/עליהם
לומר את האמת וכי צפויים לו/להם העונשי ם הקבועים בחוק באם לא יעשה/יעשו כן ,אישר/אישרו בפני את תוכן התצהיר לעיל בחתימה עליו
בפני.
תאריך_____ ___/___/חותמת עו"ד_____________ חתימה_____________

לשימוש משרד
פרטי המטפל
שם פרטי ומשפחה

תפקיד

תאריך

חתימה

______________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
כתובת :דרך מגדיאל  , 4הוד השרון ,קומת קרקע
שעות קבלת קהל בימים א'-ה'  ,08:00-12:00יום ג' 16:00-18:30

