אגף ההכנסות  -מחלקת מגורים

בקשה להנחה מארנונה ל"אזרחים ותיקים" בדירת מגורים

.1

.2

.3
.4
.5

תושב/ת נכבד/ת
"אזרח ותיק"* זכאי להנחה מארנונה כמפורט להלן:
"אזרח ותיק" המקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת זקנה או קצבת שאירים או קצבת תלויים או קצבת
נכות בשל פגיעה בעבודה ,תינתן הנחה בשיעור  25%מחיוב הארנונה לדירת מגוריו בעבור שטח של עד 100
מ"ר  .להלן" :קיצבה"{ :תקנה ( 2א) (()1א) לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג
.}1991
"אזרח ותיק" תינתן הנחה בשיעור  30%מחיוב הארנונה לדירת מגוריו של בעבור שטח של – עד  100מ"ר
לפי חוק האזרחים הוותיקים ,התש"ן  1999בכפוף לאמור להלן:
גר בדירה "אזרח ותיק" אחד תינתן הנחה אם סכום הכנסותיו** מכל מקור שהוא אינו עולה על – השכר
הממוצע במשק המתעדכן מעת לעת.
גרים בדירה שני "אזרחים ותיקים" או מתגוררים אחרים תינתן הנחה אם סך ההכנסות*** של כל –
המתגוררים בדירה (גם אם הם אינם "אזרחים ותיקים") ,אינו עולה על  150%מהשכר הממוצע במשק
המתעדכן מעת לעת.
"אזרח ותיק" המקבל "גימלה לפי חוק הבטחת הכנסה" התשמ"א  1991יזוכה בהנחה בשיעור של 100%
בעבור שטח של עד  100מ"ר.
"אזרח ותיק" המקבל "קצבת זקנה בתוספת גמלה לנכה" יזוכה בהנחה בשיעור של  100%בעבור שטח של
עד  100מ"ר במקרה זה יש לצרף אישור על קבלת הקצבה.
אזרח ותיק המקבל פנסיה שאינה עולה על  24.3%מהשכר הממוצע במשק ואלמלא פנסיה זו היה זכאי
לגמלת הבטחת הכנסה ( יחד עם בן  /בת זוג פנסיה אינה עולה על  38.3%מהשכר הממוצע ) יזוכה בהנחה
בשיעור של  100%בעבור שטח של עד  100מ"ר במקרה זה יש לצרף  -תלוש הפנסיה ואישור על תביעה
להבטחת הכנסה שנדחתה ע"י המוסד לביטוח לאומי.
לצורך קבלת ההנחה חובה להמציא בנוסף לטופס זה:

o

צילום תעודת זהות  +ספח

o

תדפיסי עו"ש  3חודשים /שערוך יתרות/אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבה /שלושה תלושי שכר
ו/או פנסיה.

o

במקרה של תושב חדש בעיר יש לצרף תמצית רישום ואישור על אי קבלת הנחה מהרשות אליה השתייך.

o

טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת  2018לפי תקנות ההסדרים במשק
המדינה (הנחות מארנונה) ,התשנ"ג – 1993-מלא וחתום (רצ"ב).

o

הצהרה מלאה וחתומה – ראה מטה.
בהתאם לסעיף  2בלבד:

o

אישורי הכנסה (פנסיה  -תלוש אחד ,לשכיר  3תלושי משכורת לחודשים  10,11,12של השנה הקודמת לשנת
הגשת הבקשה ,גמלת /קצבת ביטוח לאומי ,לעצמאי שומת מס הכנסה משנה קודמת ,פיצויים ,תמיכות,
מלגות ,מענקים ,בכל מקרה יוגש אישור ביטוח לאומי בגין זכאות לקצבאות בשנה החולפת).

o

במידה והנך שוכר/ת בנכס יש להמציא חוזה שכירות בתוקף לשנה אחת לפחות

* "אזרח ותיק" תושב ישראל שהגיע ,לפי הרישום במרשם האוכלוסין ,לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה,
התשס"ד 2004
** לעניין זה הכנסה ברוטו מכל מקור שהוא ,לרבות שכר דירה ,קצבאות ,רנטה או תשלומים מחו"ל וכיוצ"ב.
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אגף ההכנסות  -מחלקת מגורים
הצהרה לשנת 2018
א.

ב.

פרטי המצהיר/ה
שם המצהיר/ה

מספר הזהות

טלפון קווי

טלפון נייד

פרטי הנכס

רחוב

מס' בית

מס' משלם

פרטי המתגוררים עימי בנכס
שם משפחה

ג.

שם פרטי

מספר זהות

תאריך לידה

יחס קרבה

פרטי הכנסות (סך הכנסה מפנסיה ,קצבאות ביטוח לאומי ,הכנסות אחרות וקצבאות אחרות)
הכנסות הבעל

הכנסות האישה

קצבת זקנה מביטוח לאומי
פנסיה ממקום העבודה
קצבה אחרת
הכנסה אחרת
סה"כ הכנסות

ד.
ה.

האם בבעלותך דירת מגורים נוספת? לא  /כן .בכתובת____________________________________ :
הצהרת המבקש
אני החתום/ה מטה מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים הרשומים הם נכונים ולא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים
שנדרשתי למלא (סמן אחת מהאפשרויות הבאות):
☐ אני "אזרח ותיק" המקבל קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי -סך כל הכנסותיי מכל מקור שהוא עולה על
השכר הממוצע במשק לעובדים ישראליים.
☐ אני "אזרח ותיק" .בנכס לא גר "אזרח ותיק" נוסף ,וסך כל הכנסותיי מכל מקור שהוא ,אינו עולה על השכר
הממוצע במשק לעובדים ישראליים בלבד ,כפי שפרסמה באחרונה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
☐ אני "אזרח ותיק" בנכס גר אדם נוסף ,וסך כל ההכנסות של כל המתגוררים בדירה (בין אם הינם "אזרחים
ותיקים" ובין אם לאו) ,מכל מקור שהוא אינו עולה על  150%מהשכר הממוצע במשק.
☐ אני "אזרח ותיק" המקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת זקנה או קצבת שאירים או קצבת תלויים או קצבת
נכות בשל פגיעה בעבודה ובנוסף מקבל "גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה" התשמ"א 1980
☐ אני "אזרח ותיק" המקבל מהמוסד לביטוח לאומי "קצבת זקנה בתוספת גמלה לנכה"
☐ אני אזרח ותיק המקבל פנסיה שאינה עולה על  24.3%%מהשכר הממוצע במשק ואלמלא פנסיה זו הייתי זכאי
לגמלת הבטחת הכנסה (יחד עם בן/בת זוגי פנסיה אינה עולה על  38.3%מהשכר הממוצע במשק) .
הנני מצהיר/ה בזאת ,כי כל הפרטים הרשומים הם נכונים מדויקים ומלאים ולא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים
שנדרשתי למלא וכן כי זוהי דירת מגורי הקבועה .ידוע לי כי העירייה 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 ,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 לשלמן מיידית עם קבלת החיוב מכם.
חתימת המצהיר/ה ____________
תאריך___________ :
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אגף ההכנסות  -מחלקת מגורים

לקבלת הנחה מארנונה כללית למחזיק

לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) ,התשנ"ג 1993

פרטי המבקש :
שם
ת.ז.
משפחה

שם פרטי

שם
האב

תאריך
לידה

המין



מצב אישי


זכר
נקבה ה


ה
המען

רווק/
נשוי/



ה


ה

גרוש/
אלמן/

טלפון

רחוב

בית

מס' בית

עבודה

נייד

תאור ההנחה המבוקשת:
o
o
o
o
o
o

הבטחת הכנסה  /מזונות
הורה עצמאי
אי כושר מ 75% -נכות ומעלה
נכות רפואית מ 90% -ומעלה
ילד נכה עד גיל  / 18מעל גיל 18
הנחת עיור

o
o
o
o
o
o

נרדפי נאצים
גמלאי  +הבטחה /השלמת הכנסה
אסיר ציון
הנחה בגין קבלת קצבת זקנה מביטוח לאומי
עולה חדש
גמלת סיעוד

פטור חיילים
o
o
o
o
o

חייל בשירות סדיר עד תום  4חודשים מיום השחרור.
הורי חייל בשירות סדיר .
מתנדבת בשירות לאומי כל עוד היא משרתת.
חייל בשירות סדיר.
שרות מילואים פעיל.

חותמת נתקבל

נפגעי מלחמה :
o
o
o
o

נכה צה"ל .
נפגעי פעולות איבה  /שאירים שכולים (פעולות איבה).
נכה משטרה.
משפחה שכולה (חייל שנספה).

יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים
לצרף תעודת זהות  +ספח עם רישום הילדים והכתובת

קבלת קהל :

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

בימי א' ,ב' ,ד' ה' 13:00 - 08:00
18:30 - 16:30 , 12:00 - 08:00
וביום ג'
בירורים טלפונים  :בימים א' עד ה'  , 13:00 - 08:00 ,טל'08-6367127 :
תשלום באמצעות כרטיס אשראי במענה הממוחשב 1-700-501-188 :
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