בקשה לפטור מארנונה לנכס שנהרס או ניזוק
בהתאם לקבוע בחוק ,נכס שנהרס לחלוטין או נכס שניזוק כך שלא ניתן כלל לשבת בו ובפועל אין יושבים בו ,ניתן לקבל בגינו פטור
מארנונה מיום מסירת ההודעה על כך למועצה ובלבד שאין למחזיק חובות ארנונה קודמים.
יש למלא הטופס ולחתום עליו בפני עו"ד  /רשם ביהמ"ש שיאשרו בחתימתו.
פרטי המבקש/ת:
□ ת"ז □ ח.פ □ ע.ר □ דרכון

שם מלא

זיקה לנכס
□בעל/ת הנכס □ שוכר/ת □ אחר_______

פרטי הנכס:
הרחוב ומס' בית

הישוב

אם אינך בעל/ת הנכס ,נא מלא את פרטי בעל/ת הנכס
□ ת"ז □ ח.פ □ ע.ר □ דרכון
שם בעל/ת הנכס

שטח החיוב במ"ר

מס' נכס ברשות

טלפון/פלאפון

כתובת בעל הנכס למשלוח דואר

תיאור מצב הנכס:
האם הנכס נהרס עד היסוד ואינו קיים עוד ? □ כן □ לא
האם קיימת תקרה בנכס ? □ כן □ לא האם רצפת הנכס שקעה ? □ כן □ לא האם הנכס ריק מכל חפץ ? □ כן
□ לא האם הנכס הוגדר ע"י מהנדס כ"מבנה מסוכן" ? □ כן □ לא (אם כן ,נא לצרף דו"ח מהנדס/צו) האם הנכס
פרוץ ? □ כן □ לא
הערות נוספות
אישורים מצורפים:

□ דוח מהנדס □ צו איסור שימוש □ תמונות של הנכס □ אחר
הערות:

הצהרת המבקש/ת  :הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים בבקשתי זו הם נכונים ,מדויקים ומלאים ,וכי לא העלמתי פרט
כלשהו מהפרטים שנתבקשתי למלא .הריני מתחייב להודיע למועצה אזורית גדרות על כל שינוי שיחול בנכס מכאן ואילך .ידוע לי כי
דיווח חלקי ו/או כוזב בבקשתי זו הינו עבירה על החוק ,וכי למועצה יש זכות לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי זו בכל
האמצעים העומדים לרשותה בחוק .זהו שמי וזו חתימתי ,ותוכן הצהרה זו  -אמת .
תאריך_______________ חתימת המבקש/ת (בתאגיד -גם חותמת)____________________
טלפון המבקש/ת ________________כתובת דוא"ל המבקש/ת _______________________
אישור עו"ד  /רשם ביהמ"ש :
היום ____________ הופיע/ה בפניי המצהיר/ה אשר זיהיתיו/ה על-פי תעודת זהות ישראלית  /דרכון (מדינת ___________ ) מס'
_______________ ולאחר שהוזהר/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא ת/יעשה כן ,תהא/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק ,הוא/היא אישר/ה את נכונות תצהירו/ה הנ"ל ,וחתם/ה עליו בנוכחותי.
______________________________________________

____________________
חתימה

חותמת עם פרטי עו"ד/רשם ביהמ"ש

ההחלטה □ :לאשר הנחה בשיעור _________לתקופה מתאריך ____________ עד תאריך ____________
□ אחר _____________
□ לדחות את הבקשה
הערות________________________________________________________________________ :
נימוקי ההחלטה__________________________________________________________________ :

_______________
תאריך

__________________
שם המאשר

_________________
חתימה

