יש למלא את כל הסעיפים לרבות חתימה תוך הקפדה על כתב קריא ולצרף כל המסמכים הנדרשים

טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה ל"משפחה שבראשה הורה עצמאי"
לשנת הכספים 6102:
טופס זה מיועד ל"הורה עצמאי" (כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי ,התשנ"ב )2991-לילד/ה עד גיל 21
וכן לילד/ה חייל/ת בשירות חובה המתגורר/ת איתו .לטופס הבקשה :גרוש/ה :יש לצרף הסכם ותעודת גירושין .פרוד/ה :יש
לצרף אישור על כי חלפו שנתיים לפחות מפתיחת תיק הגירושין (אישור מעוה"ד המטפל או מהרבנות) .אלמן/ה :יש לצרף
תעודת פטירה .רווק/ה :יש לצרף צילום ת"ז כולל פרטי הילדים .אם הילד/ה חייל/ת בשירות חובה ,יש לצרף צילום תעודת
חוגר.

פרטי המבקש/ת:

□ מס' ת"ז □ דרכון

שם משפחה

שם פרטי

מצב אישי
□ רווק/ה □ גרוש/ה □ אלמן/ה

□ פרוד/ה □ אחר _________

פרטי הדירה :
מספר בית

שם הרחוב

אם הדירה בשכירות ,נא לצרף את
הסכם השכירות.

מספר חשבון בעירייה

_

פירוט המתגוררים בדירה :
הקירבה
1

שם משפחה

שם פרטי

גיל

מספר זהות  /דרכון

עיסוק (לדוגמא ,עובד ב_________ ,תלמיד/ה ,חייל/ת
וכד')

המבקש/ת

2
3
4
5

הערות מבקש/ת ההנחה:

הצהרת המבקש/ת (נא לצרף לטופס את האישורים הנדרשים כמפורט לעיל)
הריני מצהיר/ה בזה כי זוהי דירת מגוריי הקבועה ,וכי כל הפרטים הרשומים בבקשתי זו הם נכונים ,מדויקים ומלאים ,וכי לא
למועצה
העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנתבקשתי למלא ,ואני מתחייב/ת להודיע הצעומל
לעירייה על כל שינוי שיחול .חתימתי על טופס
ירושלים תיצור איתי קשר באמצעות הטלפון או באמצעות הדוא"ל לצורך טיפול בחובות
שעיריית
תצעומש
זה מהווה הסכמה לכך ש-ימולש
שלומי
שמועצתתצעומ
ימולש
עירוניים .ידוע לי כי דיווח חלקי ו/או כוזב בבקשתי זו הינו עבירה על החוק ,וכי למועצה
הצעומה
לעירייה יש זכות לבדוק את נכונות הפרטים
שמסרתי בבקשתי זו בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק .זה שמי וזו חתימתי ותוכן הצהרה זו – אמת.

_____________
תאריך

________________ __________________
טלפון המבקש/ת
חתימת המבקש/ת

__________________________
כתובת דוא"ל המבקש/ת

03130206

לתשומת לב מבקש/ת ההנחה,

22/1021

לפני הגשת הבקשה להנחה בארנונה יש להסב את חשבון הארנונה ע"ש מבקש ההנחה ,המחזיק בנכס .לצורך זה יש למסור לעירייה
את הסכם השכירות  /הרכישה של הדירה.
הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום ,ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק.
בקשה להנחה בשם אדם אחר תטופל רק אם הומצא ייפוי כוח מתאים.
הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד ,ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו.
זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס ,תבוטל לו ההנחה.

ניתן להעביר עותקים דיגיטליים של הטופס והמסמכים הנדרשים גם בדואר אלקטרוני:
shlomi@milgam.co.il
Discounts@Jerusalem.muni.il
הצעומדוא"ל -
04-9875015
04-9950951/0
לברורים -
הגבייה  -טל
מחלקת
גזברות,
השומהשלומי,
אגף מקומית
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9414149
ירושלים
ספרא ,1
אגףכיכר
והגבייה,
מינהל כספי,
wwwתימוקמ
פקס,ימולש
הייבגה תקלחמ ,תורבזג
םירורבל לט
- 04-9950951/0
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