
 

  
  

  

 ועדה להנחות ה –עיריית הרצליה     

  

          
  
  

        
  טופס בקשה לדחיית תשלום היטל סלילת כביש ומדרכה         

  
  
  
  
  

  ת/פרטי המבקש. א    

  
  : הקודמתת הכספים בשנמבר דצ-מברנוב-טובראוקהממוצעת משכר עבודה בחודשים פירוט המתגוררים בדירה והכנסתם .    ב       

הכנסה חודשית ברוטו  ודהמקום עב  העיסוק   דרכון/מס זהות  גיל  שם פרטי  שם המשפחה  הקירבה
  בממוצע

               ת/ המבקש  1   
               ת הזוג/ בן  2 
 3               

4                 
5                 

 6                
  
  

  : של כל המתגוררים בנכס נוספיםפירוט מקורות הכנסה .   ג       
  השלמת/הבטחת      

   הכנסה
בת  קצ

 זיקנה/שארים
  /רנטה  קצבת נכות  קצבת ילדים

  פיצויים
שכר   ביטוח לאומי

  דירה
  אחר

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  

                 
  :ת ההנחה/הערות מבקש. ד          

  
  
  
  
  

  
       ת/הצהרת המבקש  .ה

וכי לא העלמתי פרט כלשהוא ,מדויקים ומלאים, בקשתי ב ל" והמצוכי כל הפרטים הרשומים,י הקבועה  בזה כי זו דירת מגוריה/הריני מצהיר
 או כוזב בבקשתי / וידוע לי כי דיווח חלקי.שרשמתי והמסמכים שצרפתי על סמך הפרטים כי הבקשה תיבדק  ו,מהפרטים שנתבקשתי למלא 

  . רשאית לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק תהא העירייהו, זו הינו עבירה על החוק
                                                            . זו אמתהצהרתי תוכן כי  זו חתימתי והנני מצהיר בזה כי 

                                                                                                       _______            ______________      
  ת/חתימת המבקש          תאריך                                                                                                                         

  

  חותמת נתקבל 

  : מצב אישי  דרכון/ז .ת  שם פרטי  שם משפחה
 רווק  נשוי   
 גרושאלמן   

  '__________טל

  __________נייד

  'נכס מס
  

  כתובת הנכס 

  ________________________כן פרט/ לא?   האם בבעלותך נכסים אחרים 

  ?האם בבעלותך כלי רכב
  א               כן     ל
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      * לחודש אוגוסט31 לחודש פברואר ועד 1 - בקשות לועדה יש להגיש בכל שנה מ  *     
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         ,ההנחהת / לתשומת לב מבקש          
  
  
  

                          
 .יש לצרף לטופס הבקשה נסח טאבו עדכני  .1

 

 לרבות תדפיס חשבונות הבנק  יש לצרף לטופס הבקשה אישורים לגבי העיסוק וההכנסות מכל מקור שהוא .2

 .)  18מעל גיל (של כל אחד מבני הבית הבגירים  שלושה חודשים אחרונים 

  

 .של השנה הקודמתבר דצמ-נובמבר-טובר תלושי שכר אחרונים לחודשים אוק3יצרפו -שכירים   .א

 . יצרפו שומה של  שנת המס הקודמת -עצמאיים   .ב

לאומי שהמבקש האו אישור המוסד לביטוח /יצרפו אישור על קבלת דמי אבטלה ו-מובטלים   .ג

 ." לא עובד"במעמד 

 

 . או קבלות על הוצאות רפואיות/ וםאישורי .3

  

  או דחייה של מועד התשלום של האגרות והיטלי / ושת הבקשה כדי להוות עילה לאי תשלוםאין בהג .  4

  . כל עיכוב בתשלום  כרוך בתוספת תשלום בגין הפרשי הצמדה וריבית כחוק.        הפיתוח

  

  

  

   

  
 

  ון בועדה די לא ת-מתאימיםהאישורים הבקשה שלא יצורפו אליה     
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