מועצה אזורית עמק הירדן

טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לבניין ריק
לשנת הכספים 1029
לפי תקנה  21לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,תשנ"ג 2991 -
 .1אני ,הח"מ _____________________________ מס' ת.ז __________________.כבעל ומחזיק/ה בפועל
בנכס מס'____________ שנמצא בגוש ________חלקה______ מגרש _____ בכתובת ______________
מבקש/ת הנחה מתשלום ארנונה לנכס זה כבניין ריק מתאריך _____________ עד תאריך _____________
מהסיבות הבאות_________________________________________________________________:

__________________________________________________________________
 .1הריני מצהיר/ה בזאת כי:
 1.1הבניין ריק מכל אדם וחפץ ואין עושים בו כל שימוש ברציפות בתאריכים המצוינים לעיל.
 1.1ידוע לי כי ההנחה הינה חד פעמית ו   -לא מומשה על ידי בעבר  מומשה חלקית.
 1.2ידוע לי כי ההנחה תינתן לתקופה מרבית של עד ( 23מהחודש הראשון עד  3חודשים ,111% -מהחודש ה7-
עד חודש ה ,33.33% -11-מהחודש ה 12-עד החודש ה.)01% – 23-
 1.2ידוע לי כי ההנחה מותנת בבדיקת פקח מטעם המועצה לפני סיום התקופה ובהגשת אישורי צריכות מים
 /חשמל כהוכחה על אי שימוש בנכס.
 .1הריני מתחייב/ת:
 2.1לאפשר לפקח לבקר ,לבדוק ולצלם את הנכס בכל עת שאדרש לכך .מס' טלפון לתאום מועד הבדיקה:
___________________
 2.1להציג אישורי צריכות מים /חשמל עבור תקופה האמורה.
 2.2להודיע בכתב למח' הגביה  7ימים לפני שאעשה שימוש מחדש בנכס (אכלוס ו/או הכנסת ציוד מכל סוג
שהוא).
הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים ומלאים  .ידוע לי כי דיווח חלקי או כוזב הינה עבירה
על החוק ,וכן ידוע לי כי למועצה יש זכות לבדוק את נכונות הפרטים הנ"ל בכל האמצעים לרשותה כחוק.
כמו כן ידוע לי שהגשת הבקשה אינה פוטרת אותי מתשלום הארנונה במועדה כמצוין בהודעת התשלום.
תאריך _____________ :

חתימת המבקש ______________ :

______________________________________________________________________________

למילוי על ידי הבודק

הריני לאשר כי בבדיקה שערכתי בנכס בתאריך ___________ נמצא כי הנכס  ריק מכל חפץ ואדם   /אינו ריק
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
תאריך __________ שם הבודק ________________________ חתימת הבודק ___________
לשימוש המשרד :
אישור הבקשה
נימוקי ההחלטה

חתימת חברי ועד הנחות

 דחייה
 אישור
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