מועצה אזורית עמק הירדן
רשימת המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה לפי מבחן הכנסה  /ועדת נזקק לשנת 9102
להלן רשימת המסמכים הנדרשים לגבי המבקש וכל המתגוררים איתו בנכם דרך קבע שהינם מעל גיל :01
.1

טופס בקשה להנחה (מלא וחתום).

.1

צילום תעודת זהות  +ספח פתוח.
במידה וכתובת המגורים הרשומה בתעודת זהות או באחד המסמכים אינה באחד מישובי המועצה
האזורית עמק הירדן יש להמציא אישור על אי קבלת הנחה מהרשות אשר מצוינת בת.ז7מסמכים.

.5

במידה ויש למבקש חייל בשרות סדיר7משרת בשירות לאומי7שירות אזרחי המתגורר אתו בנכס יש לצרף
תעודת חוגר7אישור שירות לאומי7אזרחי.

.0

אישורי הכנסה מכל מקור שהוא עבור חודשים אוקטובר עד דצמבר שנת  9101או ינואר עד דצמבר :9101
 תלושי שכר עבור שנת  01-09/9101( 1016או  –)0-09/9101לשכירים, שומה ממס הכנסה עבור שנת  – 9101לעצמאיים, תלושי פנסיה מכל מקום עבודה  -למי שמקבל, אישורי הכנסה ממקורות נוספים (קצבת נכות ,אבטלה ,הבטחת הכנסה ,דמי מזונות ,דמי לידה,פיצויים ,הכנסה מהשכרת דירה ,תמיכה  ,מלגות ,כספי זכיה בהגרלות ,ריבית נגזרת מכספי פדיון
קופת גמל ,קצבת תשלומים מחו"ל ,אחר).

.3

אישורים מביטוח לאומי:
א .טופס ביטוח ושכר עדכני לשנת ( 9102תקופות הדיווח ושמות מעסיקייך הרשומים במוסד לביטוח
לאומי) של המבקש  +בן7בת זוג וכל המתגוררים בדירה שהנם מעל גיל .16
ב.

ריכוז תשלומים עבור שנת  9101של המבקש  +בן7בת זוג וכל המתגוררים בדירה שהנם מעל גיל .16

ג.

אישור תשלום עבור שנת  9101קצבאות ,דמי פגיעה ,דמי לידה ,מענק לידה ,דמי מזונות ,אבטלה,
הבטחת הכנסה וכו'

ד.

אישור על מעמד לא עובד (למי שלא עובד).

מסמכים נוספים לועדת נזקק:
.5

מכתב פנייה אישי בו מפורטות הנסיבות לבקשה.

.6

אישורים רפואיים ,קבלות בגין הוצאות רפואיות  7הוצאות חריגות.

עפ"י תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,תשנ"ג ,0221-פרק ד':
הועדה תהא מוסמכת לתת הנחה בשיעור עד  60אחוזים למחזיק בנכס שהוא נזקק;
לעניין זה" ,נזקק" – מחזיק:
( )1שנגרמו לו הוצאות חריגות ,גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד -פעמי או מתמשך ,שלו או של בן
משפחתו;
( )1שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.
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