מועצה אזורית גדרות
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לבניין חדש ,לבניין ריק
בשנת הכספים __________
לפי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) ,התשנ"ג – 1993
טופס ( 3תקנות פרק ה סעיפים ) 14, 13, 12
פרטי המבקש (בעל שמחזיק בבניין)
מספר הזהות

שם המשפחה

שם האב

השם הפרטי

תאריך לידה
שנה חודש יום

המין
ם זכר
ם נקבה

המען
היישוב

הרחוב

מספר הבית

מיקוד

המצב האישי
ם גרוש
ם רווק
ם אלמן
ם נשוי

טלפון
מספר גוש

בית

מספר חלקה

עבודה

פרטי הבניין (עבורו מבוקשת הנחה)

מען
מס .חן .הנכס

השכונה  /רחוב

מספר הבית

מיקוד

מספר גוש

מספר החלקה

תאריך גמר בניה ____________ (לגבי בניין חדש יש לצרף טופס )4
גודל הבנין ברוטו ______________ מ"ר .ייעוד הבניין _____________________

הריני מצהיר בזה כי:
ם בניין חדש ריק ( עד  6חודשים ) ,הצהרת הבעלים שמחזיק בבניין
 1.1אני הח"מ מחזיק בבניין.
 1.2אני הח"מ בעליו הראשון של הבניין.
 1.3הבניין חדש ,בנייתו נסתיימה והוא ראוי לשימוש מתאריך _____________
 1.4הבניין סגור ואין משתמשים בו מתאריך ______________
 1.5הנימוקים לבקשה המצדיקים את אי אכלוס הבניין ____________________
___________________________________________________________________

_________ _________________ ______________
חתימה
שם המחזיק בבניין
תאריך

ם בניין ריק אחר ( עד  6חודשים ) ,הצהרת המחזיק בבניין
 3.1אני הח"מ מחזיק בבניין.
 3.2בעליו של הבניין הוא __________ מתאריך _______ עד תאריך _______
 3.3הבניין ריק ואין משתמשים בו ברציפות מתאריך ______ עד תאריך _____
 3.4הנכס מעולם לא קיבל הנחה של בניין ריק.
 3.5פירוט הנימוקים לבקשה המצדיקים את הפסקת השימוש במבנה ________
________________________________________________________
_________
תאריך

______________
שם המחזיק בבניין

___________
חתימה

הצהרת הפקח הבודק
אני החתום מטה מצהיר בזה כי בדקתי את הבקשה והמסמכים המצורפים אליה .כמו כן ביקרתי בבניין בתאריכים _______________ ,
אני מאשר נכונות הסעיפים הבאים בבקשה :בנין חדש –  1.4 , 1.3 , 1.2 , 1.1בנין ריק  ( 3.4 , 3.3 , 3.2 , 3.1 -מחק את המיותר ).
___________
תאריך

____________
שם הפקח

_________
חתימה

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------בדיקת הבקשה ואישורה
 .1מסמכים מצורפים
מס'
סידורי

המסמך

מקור מוסמך

מס'
דפים

מתאריך

1
2
3
4

בתוקף עד
תאריך

 .2הצהרת הפקיד הבודק
אני הח"מ מצהיר בזה כי בדקתי את
הבקשה ,המסמכים המצורפים,
הצהרת הפקח וחוות דעת מהנדס
המועצה
_________________________
שם הפקיד חתימה
תאריך

 .3החלטה מיום _____________
ההחלטה :ם לדחות את הבקשה ם אחר _______ ם

לאשר הנחה בסעיף _________ בשיעור __________

לתקופה מתאריך _________________ עד תאריך ________________________________________________________
הערות________________________________________________________________________________________ :
נימוקי ההחלטה __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________
תאריך

_________________
שם המאשר

_________________
חתימה

