אגף ההכנסות  -מחלקת מגורים

בקשה להנחה מארנונה להורה עצמאי
לקבלת הנחה מארנונה כללית למחזיק לשנת 2020
לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) ,התשנ"ג 1993
פרטי המבקש :
ת.ז.

המין :זכר

שם משפחה

נקבה

שם פרטי

מצב אישי :רווק/ה

מען:
רחוב

מס' בית

מס' דירה

שם האב

נשוי/אה

תאריך לידה

גרוש/ה

טלפון בית

אלמן/ה

טלפון נייד

תיאור ההנחה המבוקשת( :בחר את האפשרות המבוקשת)
הבטחת הכנסה  /מזונות

נרדפי נאצים

אי כושר מ 75% -נכות ומעלה
ילד נכה עד גיל /18מעל גיל 18

הורה עצמאי

אסיר ציון

גמלאי  +הבטחה /השלמת הכנסה

נכות רפואית מ 90% -ומעלה

עולה חדש

הנחת עיוור

גמלת סיעוד

הנחה בגין קבלת קצבת זקנה מביטוח לאומי
לא רלוונטי

פטור חיילים:
חייל בשירות סדיר עד תום  4חודשים מיום השחרור

חייל בודד
נפגעי מלחמה:
נכה צה"ל

שרות מילואים פעיל

נפגעי פעולות איבה

הורי חייל בשירות סדיר

מתנדבת בשירות לאומי כל עוד היא משרתת

לא רלוונטי

נכה משטרה

משפחה שכולה (חייל שנספה)

לא רלוונטי

כתובת דוא"ל
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הצהרה
[נספח לבקשה להנחה מארנונה להורה עצמאי]
הנני הח"מ[ ___________________ ,שם מלא] ,ת.ז ,__________________ .שכתובתי________________________,
מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
.1

פניתי לעיריית אילת בבקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית ל"הורה עצמאי" כמשמעות המונח בחוק סיוע למשפחות
שבראשן הורה עצמאי ,תשנ"ב( 11992-להלן" -הורה עצמאי").

.2

לעניין היותי "הורה עצמאי" הנני מצהיר/ה כי מתקיים לגביי כל האמור להלן ,וידוע לי כי ייתכן שאדרש להמציא
ראיות ומסמכים נוספים להוכחת האמור להלן ,וכי עיריית אילת תוכל לבצע בדיקות משלימות לגבי נכונות ההצהרה
והתקיימות התנאים הקבועים בדין למתן ההנחה:
 2.1הנני תושב/ת ישראל ובהחזקתי ילד/ים הנמצא/ים עמי.
 2.2הנני מצהיר/ה כי אין אדם הידוע בציבור כבן/בת זוגי ,ובכלל זה – אינני מנהל/ת משק בית משותף עם בן/בת זוג.
[ 2.3מבין האפשרויות שלהלן יש לסמן את הרלוונטית; אחת האפשרויות חייבת להיות מסומנת]

הנני מצהיר/ה כי -
אינני נשוי/נשואה;
הנני נשוי/נשואה אך חי/ה בנפרד מבן/בת זוגי תקופה של שנתיים לפחות ופתחתי בהליך על פי דין
להשתחרר מקשר הנישואין ופעלתי במסגרת הליך זה שנתיים לפחות;
הנני נשוי/נשואה והנני עולה חדש/ה שנמצא/ת בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ,ובן/בת זוגי לא
עלה/תה לארץ ואף אינו/ה שוהה בה;
הנני נשואה אך עגונה ,כמשמעותה בסעיף  1לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה–;1995
הנני נשואה אך חיה בנפרד מבן זוגי ,שהיתי במקלט לנשים מוכות  90ימים לפחות ,מתוך תקופה של
שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותי במקלט כאמור ,פתחתי בהליך על פי דין
להשתחרר מקשר הנישואין ופעלתי במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות;
הנני נשואה אך חיה בנפרד מבן זוגי ,שהיתי במקלט לנשים מוכות  90ימים לפחות ,מתוך תקופה של
שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותי במקלט כאמור ,ולא פתחתי בהליך על פי דין
להשתחרר מקשר הנישואין ולשכת הסעד אישרה כי יש בפתיחת הליך כזה כדי לסכן את חיי או את
חיי ילדי.

ובאתי על החתום:

[שם מלא]

[תאריך]

[חתימה]

 1בעבר שם החוק היה חוק משפחות חד-הוריות ,התשנ"ב ,1992 -אולם בעקבות תיקון החוק הוחלפו המילים "הורה יחיד" למילים "הורה עצמאי" בכל
הוראותיו ,לרבות בכותרתו.
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לצורך קבלת ההנחה יש להמציא בנוסף לטופס זה:


צילום תעודת זהות  +ספח עם פרטי הילדים והכתובת.



הסכם גירושין ותעודת גירושין (חובה למבקשי הנחה בפעם הראשונה).



במידה והנך שוכר/ת בנכס יש להמציא חוזה שכירות בתוקף וצילום ת.ז .של בעל הנכס.



אישור קצין העיר עבור ילד המשרת בשירות סדיר.



הצהרת הורה עצמאי חתומה (מצ"ב).



טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת  2020לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה
(הנחות מארנונה) ,התשנ"ג – 1993-מלא וחתום (רצ"ב).

חתימת המבקש ......................................... :

יצוין כי ,ללא צירוף המסמכים הרלוונטיים ,הבקשה לא תטופל
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