אגף ההכנסות  -מחלקת מגורים

בקשה להנחה מארנונה בגין נכס ריק
לקוח נכבד/ה
ע"פ החלטת מועצת העירייה ,המבוססת על סעיף  13לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה),
התשנ"ג ,1993-זכאי בעל הנכס להנחה מארנונה בשיעור של  ,100%וזאת בתנאי שהנכס בגינו מבוקשת ההנחה
כאמור הינו ריק מכל חפץ ואדם ואין נעשה בו שימוש.
ההנחה כאמור ,תינתן בכפוף למילוי ההצהרה המצ"ב על ידי המבקש והחל מיום הגשת הבקשה.
כמו כן ,העירייה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ביקורת בנכס במהלך היות הנכס ריק.
אין בבקשה זו כדי לעכב פעולות אכיפה שננקטו כנגדך (באם ננקטו) בגין יתרות חוב אלו ו/או יתרות חוב נוספות
בגין שנים קודמות (באם ישנם כאלה).

הצהרה בדבר נכס ריק
א .פרטי הנכס:
רחוב

כתובת
הנכס

מס' נכס

מס' בית

מס' משלם

הצהרה זו ניתנת כתמיכה לבקשתי לקבלת הנחה מתשלום הארנונה בגין נכס ריק בהתאם לתקנה  13לתקנות ההסדרים
במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג.1993-

ב .פרטי המצהיר/ה – המחזיק בנכס
שם המצהיר/ה
כתובת
המצהיר/ה
למשלוח דואר

מס' זהות
ישוב

טלפון קווי
רחוב

טלפון נייד
מס' בית

מיקוד

E-mail

הנני מצהיר כי:
.1
.2

.3
.4

לא נעשה בנכס שפרטיו רשומים מעלה ,כל שימוש ,והוא ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ
מתאריך _________ :עד תאריך__________ :
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 על השינוי ,תהא רשאית העירייה לבטל את
ההנחה ולחייבני בתשלום ארנונה רטרואקטיבית מיום מתן ההנחה בתוספת הפרשי ריבית פיגורים
והצמדה כחוק.
הנני מצהיר/ה בזאת ,כי כל הפרטים הרשומים הינם נכונים ,מדויקים ומלאים ולא החסרתי פרט
כלשהו מהפרטים אותם נדרשתי למלא.
ידוע לי כי העירייה רשאית לבצע חקירה לשם אימות בקשתי להנחה מארנונה ולהצהרתי .כמו כן ,ידוע
לי כי במידה ויימצא כי החסרתי מידע ו/או מסרתי מידע שגוי או מוטעה ,תבוטל ההנחה שניתנה לי על
סמך בקשתי זו ,אדרש לשלם את כל המגיע ממני ,בתוספת הפרשי ריבית פיגורים והצמדה ואני מסכים
כי במקרה הנ"ל תחייבו אותי בהוצאות החקירה ,ככל שיעלו ,ואני מתחייב להסדירם מיד עם קבלת
הדרישה לתשלום.

מצ"ב :
 דו"ח צריכות חשמל
 דו"ח צריכות מים

תאריך ___________:חתימת המצהיר/ה___________

-------------------------------שם הפקידה המטפלת בבקשה

1
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פנימי – לטיפול אגף הכנסות
תאריך:

כתובת הנכס

 _______________ :שם המחזיק___________________ :
___________________ :

ת.ז .של המחזיק ________________ :טלפון
(ת.ז/.ח.פ)

לתיאום ביקור בנכס

לשימוש משרדי :
הריני לאשר כי בביקורת אשר נערכה בנכס לעיל בתאריך ____________ :נמצא כי:




הנכס ריק מכל חפץ ואדם
הנכס בשיפוצים
הנכס מרוהט  /מרוהט חלקי



....................................................................................................................



....................................................................................................................



............................................................................................................
_______________
חתימת הפקח

תשובת העירייה לבקשה :
ם בקשתך אושרה :
תקופת הפטור שניתנה (עד חצי שנה) הינה מ ________ :עד__________ :
* מותנה בכך שלא קיבל פטור נכס ריק מצטבר לתקופה העולה על חצי שנה בעבר .
ם בקשתך לא אושרה ,מהסיבות הבאות:
ם הנכס היה בשימוש בתקופה כאמור.
ם קיבלת בעבר פטור נכס חדש /ריק.
ם דו"ח צריכות החשמל שהגשת מראות כי היה שימוש בחשמל
הערות:

אישור מנהל/ת ........................... :
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