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בקשה להנחה מארנונה לעסקים – חיילים ,נפגעי מלחמה ומשפחותיהם לשנת ____22

עפ"י פס"ד עע"מ  22/922דוד שי ז"ל נ' עיריית נצרת עילית מיום  1911911וחוזר מנכ"ל משרד הפנים  392214ולפי סעיף  13ז' בפרק ה'  2בתקנות
ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה),התשנ"ג 1//4 -

(ראה רשימת הזכאים והתנאים לזכאות בגב דף זה )
 .1פרטי מגיש הבקשה :
 מס' חשבון משלם בעירייה ____________________  .המבקש הינו בעל  /שוכר בנכס (יש להקיף בעיגול).


מס' הנכס_______________ שם המחזיק/החברה___________________ בשכירות  -שם בעל הנכס וכתובתו
_________________________________________________________________ .



מהות העסק _____________________ שטח הנכס _________ מ"ר.



ת.ז .בעל העסק/המחזיק _________________ שם העסק/חברה _________________________________



בחברה  -מספר ח.פ .של החברה שהזכאי להנחה הינו בעל שליטה בה _____________ (חובה לצרף פלט מרשם החברות
הכולל פרטי בעלי שליטה  ,מנהלים ובעלי מניות)



בשותפות  -מספר שותפים בעסק _____ .שם שותף/שותפים בעסק__________________________________
__________________________________ (חובה לצרף אישור משלטונות המס על המצאות/אי המצאות שותפים בעסק).



פטור מתשלום מקדמות מס ( -יש לסמן  __ )Xכן __ לא (חובה לצרף אישור משלטונות המס).



פטור מתשלום מס הכנסה בשנת המס הקודמת __( - 02יש לסמן  __ )Xכן __ לא (חובה לצרף אישור משלטונות המס).



בעלות  /החזקה בעסק נוסף (יש לסמן  __ )Xכן __ לא  /אם כן  -שם העסק/ים וכתובתם_________________
__________________________________________________________________________________



כתובת בית המגורים בו מבקש ההנחה בעסק רשום כמחזיק ,ובו מעודכנת הנחה בארנונה על שמו (עפ"י "תקנות
ההנחות לחיילים ,נפגעי מלחמה ושוטרים ומשפחותיהם")___________________________________________________
___________________________ (חובה לצרף חיוב תקופתי אחרון בארנונה בו מפורטת ההנחה ,גם אם מרשות מקומית אחרת).



אחוז ההנחה בבית המגורים_____%:מ ______ -מ"ר .הזכאות הנחה בבית מגורים הינה בגין ____________

_______________________________________________________________________________ .
נימוקי הבקשה :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 .2הצהרת מגיש הבקשה וויתור על סודיות :
הריני מצהיר בזה :כל הפרטים דלעיל הם נכונים ולא העלמתי פרט כל שהוא .הטפסים שהגשתי לכם מהווים את מלוא המידע שנדרש ממני כדי
להוכיח את זכאותי לקבלת הנחה בארנונה .ידוע לי שאי מילוי פרטים או מסירת פרטים לא נכונים או אי מסירת מלוא המסמכים עשויים לגרום
לדחיית הבקשה ,וכן הם מהווים עבירה על סעיף  022לפקודת העיריות  .כן אני מוותר על זכות הסודיות לרבות מול שלטונות המס ורשויות
מקומיות אחרות וכל מוסד אחר שהעירייה תבקש ממנו מידע רלוונטי למימוש זכאותי להנחה בארנונה.
ידוע לי כי ההנחה הניתנת לי בשנת המס בגינה מבוקשת ההנחה ,הינה על תנאי ורק עם קבלת אישור סופי משלטונות המס על אי חבות במס בגין
שנת המס בגינה ביקשתי את ההנחה בעסק ,תהיה ההנחה סופית.
ידוע לי כי במידה ואני משלם מקדמות מס הכנסה בגין שנת המס בגינה מבוקשת ההנחה – אהיה רשאי להגיש אישור סופי משלטונות המס
שאיני חב במס הכנסה בגין שנת המס בגינה ביקשתי את ההנחה בשנת המס הבאה אחריה ואהיה זכאי לקבל ההנחה רטרואקטיבית בגין השנה
הקודמת.

תאריך ________________ ת.ז ______________ .חתימה _______________
כתובת פרטית __________________________ טל' ____________________ דוא"ל __________________

1

עיריית באר-שבע
אגף הגבייה
מחלקת עסקים
מסמכים שיש לצרף לטופס הבקשה
(אם צורף המסמך הנדרש  -יש לסמן )X
__ צילום ת.ז .עם ספח וכתובת מעודכנת.
__ אישור על זכאות להנחה בבית המגורים ע"ש מבקש ההנחה ,עפ"י "תקנות ההנחות לחיילים ,נפגעי מלחמה ושוטרים
ומשפחותיהם".
__ חיוב תקופתי אחרון בארנונה בו מפורטת ההנחה ע"ש מבקש ההנחה ,גם אם מרשות מקומית אחרת.
__ פלט מרשם החברות הכולל פרטי בעלי שליטה  ,מנהלים ובעלי מניות.
__ אישור משלטונות המס על המצאות/אי המצאות שותפים בעסק (כולל אישור ממע"מ)
__ פטור מתשלום מקדמות מס הכנסה בשנת המס בגינה מבוקשת ההנחה ( -אישור משלטונות המס).
__ פטור מתשלום מס הכנסה בשנת המס הקודמת לשנה בגינה מבוקשת ההנחה ( -אישור משלטונות המס).
__ במידה והנכס אינו בבעלות וטרם נרשמה חזקה בנכס ע"ש מבקש ההנחה  -הסכם שכירות תקף לשנת המס בגינה מוגשת
הבקשה .
__ כל מסמך אחר הנדרש לטעמך להוכחת זכאותך.
__ הצהרה על נשיאה בהוצאות חקירה.
לידיעתך  -אלו הזכאים והתנאים לקבלת הזכאות להנחה בארנונה בעסק שבהחזקת מי שזכאי להנחה עפ"י "תקנות
ההנחות לחיילים ,נפגעי מלחמה ושוטרים ומשפחותיהם" :
א.
ב.

ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

חייל  -כל עוד הוא חייל ,עד תום ארבעה חודשים מיום שחרורו;
הורה של חייל המוכיח ,להנחת דעתה של הרשות המקומית שבמקום מגוריו ,כי פרנסתו הייתה על החייל סמוך לפני תחילת שירותו ,וכי
אין לו פרנסה למחייתו ואין הוא מסוגל להשיגה כל עוד הוא מצוי במצב האמור ,ובתנאי שהחייל פטור מתשלום מארנונה לפי פסקת משנה
(א).
מתנדבת בשירות לאומי – כל עוד היא משרתת.
משרת בשירות האזרחי במסלול מלא כמשמעותו בתקנה  3לתקנות שירות אזרחי – כל עוד הוא משרת.
נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט( 1959 -נוסח משולב);
נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ד ;1951 -
זכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה (נכים ונספים) ,התשמ"א ;1991 -
בן משפחה של חייל שנספה במערכה הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י ;1951 -
זכאי ל תגמולים לפי חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים) ,התשמ"א;1991 -
זכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל;1991 -

* העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבקש מסמכים נוספים ולבצע בדיקות נוספות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לרבות באמצעות
חוקר מטעמה לבדיקה מכל מין וסוג שהוא.
* בקשה לשנת מס ניתן להגיש במהלך אותה שנת מס בלבד בגינה מתבקש הפטור.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .4לשימוש משרדי בלבד:
חיוב לשנת ___________ חוב שנים קודמות __________________ -
לא
כן
קיבל הנחה בעסק בשנה קודמת –
הערות ______________________________________________________________________________________-
___________________________________________________________________________________________
פרטי הפקיד הבודק
שם מלא _________________ תפקיד _________________________חתימה _______________ תאריך __________
פרטי המנהל הממליץ
שם מלא __________________ תפקיד ________________________ חתימה _____________ תאריך ___________

2

