תאריך________ :
לכבוד
עירית נתניה
מחלקת השומה
רח' הצורן 4א' ,א.ת.החדש
נתניה
פקס09-8603211 :

הנדון :הנחה בארנונה לבנין ריק
הריני מבקש/ת בזאת לאשר לי הנחה על פי תקנה  13לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה
בארנונה) התשנ"ג – .1993
פרטי המבקש/ת:
שם המבקש/ת ___________________:מס' ת"ז ___________:מען_______________:
טלפון בבית _____________:טלפון בעבודה ____________:טל' נייד_______________:
דואר אלקטרוני_______________________________:
פרטי הנכס:
מס' הנכס ______________:כתובת הנכס ____________________:קומה____:
סוג נכס ________:גודל הנכס______ מ"ר ,גוש_______ :חלקה_____ :תת חלקה____:
.1

הריני מצהיר/ה בזאת כי הנכס שפרטיו רשומים לעיל עומד ריק מכל אדם וחפץ ואין
משתמשים בו מיום _______/_______/_______:ועד יום ____._______/___/

.2

הריני מצהיר/ה בזאת כי לא קיבלתי כל הנחה מארנונה בגין הנכס הנ"ל כנכס ריק /
קיבלתי הנחה מארנונה בגין הנכס הנ"ל לתקופה של ________חודשים,
מיום_______________ ועד ליום_________________.

.3

הריני מצהיר/ה כי אודיע לעירייה על תחילת שימוש בנכס הנ"ל עד  7ימים בטרם נעשה בו
שימוש מחדש .הריני מצהיר כי ידוע לי שאם לא אתן הודעה כאמור ,תבטל העירייה את
ההנחה שניתנה לי לפי בקשתי זו.

כתמיכה לבקשתי הריני מצרף את המסמכים הבאים:
( ) חשבון טלפון ( ) חוזה שכירות/רכישה.
( ) חשבון גז
( ) חשבון חשמל
הערות_______________________________________________________________:
____________________________________________________________________
חתימת המבקש/ת ______________ :חתימת הפקיד/ה המקבל/ת_________________ :
כתובת ________________________:טלפון_______________:
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לשימוש משרדי:
 .1נא לבדוק אם ניתן פטור משנת  ,1993במידה וכן נא לציין את מס' חודשי הפטור שניתנו____
 . .2צריכת מונה מים לתקופת הפטור הינה) (:מינימום ( )צריכה גדולה ( )אחר__________
תאריך___________

חתימת הפקיד/ה הבודק/ת___________

……………………………………………………………………………….
החלטת המנהל:
( ) הריני מאשר להעניק פטור מארנונה בשיעור  100%לנכס מ________-עד__________ -
( ) דחייה – הבקשה לפטור מארנונה נדחית מהנימוקים הבאים:
( ) הנכס קיבל פטור מארנונה לפי הפירוט הבא :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
( ) לאור זאת ניתן להשלים את הפטור למועדים הבאים:
(סה"כ במצטבר  6חודשים בלבד):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
( ) בתמיכה למתן הפטור לא צורפו המסמכים הבאים:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
( ) נימוק _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
חתימת המנהל_________:

תאריך_________:
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