תאריך__________ :

הצהרה ובקשה לקבלת הנחה בארנונה בגין נכס סגור וריק
סמן את המתאים:
 נכס המשמש למגורים
 נכס המשמש לעסקים
אני החתום_______________________________________________________________
מצהיר בהן צדק
טלפון
מספר ת.ז /ח.פ
שם פרטי ומשפחה /שם החברה
ואומר:
 .1הנכס שמספרו בעיריית אשקלון (מס ח-ן נכס) _________________________________
ואשר נמצא ברחוב _______________________ גוש_________ חלקה__________ יהיה סגור ,ריק וללא שימוש.
מתאריך ___________________ ועד תאריך____________________
 .2סיבת היות הנכס ריק בתקופה הנ"ל:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 .3בקשה זו מוגשת בשם בעליו של הנכס או לחלופין בהסכמתו בכתב של הבעלים המצורפת לטופס זה ,ומאומתת כדין,
ע"י אישור עו"ד.
 .4אני מתחייב/ת להודיעכם בכתב ,על כל שינוי מכל סוג שהוא בנכס ,לרבות הכנסת ציוד ,אדם וחפץ וזאת  7ימים
לפחות לפני השינוי ו/או השימוש בנכס.
 .5בכל מקרה של אי התאמה בין הצהרתי ,אישורי והתחייבותי כאמור אודות הנכס ו/או השינויים שנעשו בו ו/או
שינויים שלא דיווחתי עליהם ,לבין מצבו של הנכס בפועל ,תראו את הצהרתי ,אישורי והתחייבותי כאמור ככוזבת
ומטעה על כל המשתמע מכך.
במקרה זה יהא הפטור שניתן לי בטל מעיקרו מיום מתן הצהרתי ,אישורי והתחייבותי כאמור.
 .6ידוע לי כי כל עוד לא אושרה בקשתי ע"י ועדת ההנחות ומועצת העיר עליי לשלם את תשלומי הארנונה שבגין הנכס
במלואם.
 .7הנני מתחייב להמציא אישורים על חשבונות /דו"ח צריכות מים וחשמל ,המתייחסים לתקופת הבקשה להנחה לנכס
ריק וסגור וידוע כי כל עוד לא אמציא האישורים הנ"ל לא תידון בקשתי.
 .8ידוע לי כי הנחה זו ניתנת פעם אחת בחיי הנכס לבעלים בלבד.
 .9הפטור יינתן בגין תקופה רצופה של  30יום ומעלה.
 .10הפטור יינתן עד  60ימים בדיעבד טרם מסירת ההודעה בכתב בצירוף תצהיר לאגף ההכנסות.
 .11אני מצהיר כי הנכס לא קיבל בעבר הנחת נכס סגור/חדש.

אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.
תאריך ______________ שם מלא של החותם_____________ חתימה___________________
כתובת למשלוח הודעות ______________________________________________________

הערות:
 .1עיריית אשקלון שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את נכונות ההצהרה בכל האמצעים העומדים לרשותה.
 .2קבלת ההנחה מותנית באישור ועדת ההנחות.

לנוחותכם ניתן למלא את הטופס באתר עיריית אשקלון www.ashkelon.muni.il :בלשונית
"טופסי פנייה לעירייה" ,לצרף מסמכים ולשלוח ישירות דרך האתר.
מסמכים נדרשים (ללא מסמכים אלו הבקשה כלל לא תידון):
 .1יש לצרף חשבונות /דו"ח צריכות מים וחשמל ,צילומים של הנכס לתקופה המבוקשת.
 .2אישור בעלים -אם מדובר בשוכר.
יופי ואיכות

עיריית אשקלון
מינהל הכנסות
מגורים

פקס08-6717323:
רח' יורם ורון  2קריית האקדמיה ,אשקלון ,ת.ד  9001טל',1-599-500-280 :
P.O.B. 9001, ASHKELON, ISRAEL. Tel. 1-599-500-280 fax:08-6717323
www.ashkelon.muni.il

