בקשה לקבלת הנחה מארנונה לנכס ריק
 לא למגורים

השימוש בנכס:



בקשה להנחה:

 לבניין ריק

מגורים

 לבניין חדש וריק

פרטי הנכס (הנתונים מופיעים בחשבונית הארנונה)
כתובת הנכס

מספר נכס

קומה

דירה

מספר משלם

פרטי המבקש/ים:
שם מלא /תאגיד
כתובת למשלוח דואר
טלפון נוסף

טלפון נייד
דוא"ל

זיקה לנכס   :שוכר/ים
 בעל/ים
 יורשים  -יש לצרף לבקשה צו קיום צואה
 מיופה כח  -יש לצרף לבקשה ייפוי כח
פרטי אנשי קשר לתיאום בדיקת פקח:
שם מלא

טלפון

טלפון נוסף

שם מלא

טלפון

טלפון נוסף

הצהרה:
 .1הנני מצהיר כי מתאריך __________ לא נעשה בנכס שלעיל כל שימוש והוא ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ.
 .2הנני מתחייב להודיע מיד על כל שינוי שיחול בשימוש הנעשה בנכס או במצבו.
 .3אם יימצא כי בתקופת ההנחה לא היה הנכס ריק מכל אדם וחפץ ,ולא הודעתי על השינוי בו ,העירייה תהא
רשאית לבטל את ההנחה שהוענקה לנכס ולחייבו בתשלום ארנונה רטרואקטיבית מיום מתן ההנחה.

______________________
שם מלא

__________________
חתימה

___________________
תאריך

לידיעתך,


על -פי החלטת מועצת העירייה וצו הארנונה ,ובהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה),
תשנ"ג ,1993-תינתן הנחה מארנונה כמפורט להלן:
סוג ההנחה
למחזיק של בניין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה
מצטברת ,תינתן הנחה במשך תקופת בעלותו של אדם בבניין,
וכל עוד לא שונתה הבעלות בו.
במניין התקופה המצטברת לא תובא בחשבון תקופה הפחותה מ30-
ימים שבה עמד הבניין ריק ברציפות.
הנחה לבניין חדש וריק למחזיק שהוא הבעל הראשון של בניין חדש
וריק ,שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש ,ואין משתמשים בו
במשך תקופה רצופה.




שיעור ההנחה
 100%הנחה לתקופה
מצטברת עד  6חודשים

 100%הנחה לתקופה
רצופה שלא תעלה על 12
חודשים ממועד סיום הבניה.

ההנחה תינתן ממועד הגשת הבקשה לעירייה בכפוף למילוי טופס בקשה ובדיקת פקח.
הגשת הבקשה להנחה אין בה כדי להוות עילה לאי תשלום חשבונות הארנונה ו/או דחיה של מועד התשלום.
כל עיכוב בתשלום כרוך בתוספת תשלום בגין הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

ניתן להגיש את הבקשה בדרכים הבאות:
 באמצעות המייל GVIA2@HERZLIYA.MUNI.IL
 באמצעות הפקס .09-9597707
 באמצעות הדואר בן גוריון  22ת.ד  1הרצליה
 במשרדנו בשעות קבלת הקהל.

בכל שאלה ניתן לפנות למוקד הכנסות העירייה09-9591601 :

