
 

 
 

 "בית עסקל" בארנונה הנחה לוועדת הנחות לקבלת בקשה טופס

   5102הכספים  לשנת
 

( אין בבעלותו עסק 1: )התנאים הבאים 5בכל טופס בקשה זה מיועד אך ורק לבעל עסק )לא חברה וללא שותפים( העומד 
ש"ח נכון  293,991ות אינו עולה על ( מחזור העסקא4שנים ) 56שנים או לה  55( מלאו לו 3מ"ר ) 55( שטח העסק עד 2נוסף )
 הנחה בארנונה מטעמי הכנסה.הוא זכאי בדירת מגוריו ל( 5) 1.1.2614ליום 

 

אושרת ע"י מס הכנסה ובהמצאת אישורי מהתנאים האמורים וכן בהמצאת שומת מס  5קבלת ההנחה מותנית בעמידה בכל 
מ"ר  46ההנחה מוגבלת לעד  בשנה הקודמת. דצמבר - נובמבר –אוקטובר חודשים המתגוררים עם המבקש בהכנסה של כל 

 משטח בית העסק.
 

 :ת/המבקש פרטי
 דרכון □           ז"ת' מס □

 
 פרטי שם משפחה שם

 
  אישי מצב

          _______ אחר  אלמן □ גרוש □ נשוי □ רווק □   
 כתובת למשלוח דואר כתובת דירת המגורים

 מס' בית שם הרחוב

 
 : העסק רטיפ

 , בשכירות הנכס אם בית פרמס הרחוב שם
 .שכירות הסכם העתק לצרף יש

 שם בית העסק 
 

 בעירייה חשבון פרמס שטח הנכס במ"ר )לדוגמא, חנות נעלים וכד'(מהות בית העסק 
   _        

 
 :הקודמת בשנהדצמבר  –מבר נוב –אוקטובר  והכנסתם החודשית בממוצע בתקופה בדירת המבקש המתגוררים פירוט

 מקום עבודה העיסוק זהות / דרכון פרמס גיל שם פרטי שם משפחה הקירבה
הכנסה חודשית 

 בממוצעברוטו 
                המבקש/ת 1

                בן/ת זוג 2

3                 

4                 

5                 

6                 

פס תלושי שכר / פנסיה על כל סוגי ההכנסה של כל בני הבית בדירת מגורי המבקש יש לצרף לטו
  סה"כ ה./שבידו אחרונה מס שומת עצמאי יצרף הקודמת. דצמבר בשנה –נובמבר  –אוקטובר  בחודשים

 
 :הקודמת בשנהדצמבר  –נובמבר  –אוקטובר  בחודשים בדירת המבקש המתגוררים כל של הכנסה מקורות פירוט

 כספים הבית מבני קיבל אחד הקודמת בשנה דצמבר –נובמבר  –אוקטובר  התקופה במהלך האם סעיף כל לגבי X-ב לסמן נא
 (. מתאים לטופס אישור ולצרף החודשי הסכום לפרט נא, כן אם)  שלהלן מהמקורות

 __₪ __כן  בסך _____ □לא    □ משכורת 11 _____₪ __כן  בסך __ □לא    □ קצבת זקנה 1

 _____₪ __כן  בסך __ □לא    □ פנסיה ממקום העבודה 11 __₪ __כן  בסך _____ □לא    □ תלויים/קצבת שארים 2

 ______₪__כן  בסך _ □לא    □ פיצויים 12 ______₪__כן  בסך _ □לא    □ קצבת נכות 3
 _____₪ __כן  בסך __ □לא    □ מילגה כולל מישיבה 13 __₪ __כן  בסך _____ □לא    □ קצבת ילדים  4
 _____₪ __כן  בסך __ □לא    □ תמיכת צה"ל 14 __₪ __כן  בסך _____ □לא    □ דמי אבטלה 5

 ______₪ __כן  בסך _ □לא    □ תמיכה מגורם כלשהו 15 ___₪ __כן  בסך ____ □לא    □ מזונות 6

 ______₪ __כן  בסך _ □א   ל □ קצבה מחו"ל 16 __₪ __כן  בסך _____ □לא    □ הבטחת הכנסה 7

 ____₪ __כן  בסך ___ □לא    □ פנסיה מחו"ל / רנטה 17 __₪ __כן  בסך _____ □לא    □ השלמת הכנסה 8

 ____₪ _____ בסך  כן □   לא □    (________ )מקור אחר 18 ______₪___כן  בסך  □לא    □ שכר דירה* 9
 .בלבד( יש אם) ההפרש לציין יש למגוריך, תאחר דירה ושכרת מגורים דירת השכרת אם* 

 
 
 
 

 המסמכים הנדרשים כלקריא ולצרף  תוך הקפדה על כתב לרבות חתימה בגב הטופסאת כל הסעיפים  יש למלא
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 :ההנחה ת/מבקש הערות

 

 

 

 

 

 
 

 :ת/המבקש הצהרת
 

 הם זו בבקשתי הרשומים הפרטים כל וכיאין בבעלותי בית עסק נוסף , בית העסק שבבעלותי וזה כי בזה ה/מצהיר הריני

למלא, ואני מתחייב/ת להודיע לעירייה על כל  שנתבקשתי מהפרטים כלשהו פרט העלמתי לא וכי, ומלאים מדויקים, נכונים

חתימתי על טופס זה מהווה הסכמה לכך שעיריית ירושלים תיצור איתי קשר באמצעות הטלפון או באמצעות  שינוי שיחול.

 יש לעירייה וכי, וקהח על עבירה הינו זו בבקשתי כוזב או/ו חלקי דיווח כי לי ידוע .עירוניים חובותב טיפולהדוא"ל לצורך 

. זה שמי וזו חתימתי, ותוכן בחוק לרשותה העומדים האמצעים בכל זו בבקשתי שמסרתי הפרטים נכונות את לבדוק זכות

 אמת. –הצהרה זו 
 

__________________________    __________________    __________________    ____________ 

                                                                                         כתובת דוא"ל המבקש/ת                       טלפון המבקש/ת            חתימת המבקש/ת                    תאריך       

 
 

 ,ההנחה ת/מבקש לב לתשומת
 

 –נובמבר  –אוקטובר בתקופה ים בדירת מגורי המבקש המתגורריש לצרף לטופס אישורים לגבי העיסוק וההכנסות של כל 
 ת.בשנה הקודמ דצמבר

 

 .כחוק אכיפה הליכי לעכב כדי בה יהיה ולא, התשלום מועד את דוחה אינה להנחה בקשה הגשת
 .עברו שנים בגין הנחה תינתן ולא, בלבד הנוכחית השנה לגבי תידון להנחה הבקשה

 .ההנחה לו תבוטל, המס שנת סוף עד חובו יתרת את שילם ולא הנחה שקיבל זכאי
 .מתאים חוכ יייפו הומצא אם רק תטופל אחר אדם בשם להנחה בקשה

 

 ים של הטופס והמסמכים הנדרשים גם בדואר אלקטרוני:יניתן להעביר עותקים דיגיטל
Discounts@Jerusalem.muni.il 

 
 
 
 

 לשימוש המשרד:     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

המבקש זכאי להנחה מטעמי 
הכנסה בדירת מגוריו 

 בשיעור של % _____.
 

למבקש ניתנה בדירת מגוריו 
הנחה מסוג ___________ 

 _____. % בשיעור
  

 ח ו ת מ ת     נ ת ק ב ל

2/2 

 החלטת ועדת הנחות
 

 הבקשה נדונה ביום _____________
 והבקשה:  
 ________% אושרה 
 נדחתה 

 

 שם הפקיד/ה:_________________
                

 :_____________חתימה      
 

 erusalem.muni.ilJ.www 9414149, ירושלים 1, כיכר ספרא אגף השומה והגבייהמינהל כספי, 
 בלבד 11:44-16:44וימי ג' בשעות  46:44-16:44קבלת קהל: ימים א',ב',ד',ה'  6396696: פקס 6396666טל': 

 

2/2 

63
23

61
19

   
11

/2
11

4
 

 

mailto:Discounts@Jerusalem.muni.il
mailto:Discounts@Jerusalem.muni.il
http://www.jerusalem.muni.il/

