בקשה לקבלת הנחה מארנונה

אגף גביית ארנונה ומים

לנכס בתל  -אביב-יפו לשנת הכספים
מספר הודעת שירות

סוג מסמך1854 :
לקוח יקר,

הנחות מארנונה ניתנות ל"מחזיק" בנכס לפי החוק ובהתאם להחלטת מועצת העירייה.

לתשומת לבך

התנאים לקבלת הנחה

* בקשה להנחה בשם אדם אחר תטופל רק בצירוף ייפוי-כוח מתאים
וצילום תעודת זהות של מייפה הכוח.

* רישום כ"מחזיק" בספרי העירייה.
* רישום במרשם האוכלוסין כמתגורר בעיר תל אביב-יפו.
מי שרשום כמתגורר בעיר אחרת ,עליו להמציא אישור מאותה רשות
לפיו אינו מקבל אצלה הנחה מארנונה ,בתקופה לגביה מבוקשת ההנחה.

* הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום ולא יהיה בה
כדי לעכב הליכי גביה על-פי דין.
* העירייה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ביקורת בנכס לאימות הנתונים.

מידע מפורט בנוגע להנחות בארנונה מופיע בעלון מידע הנמצא באתר האינטרנט העירוני www.tel-aviv.gov.il
ובמרכז השירות העירוני.
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מתנדבת משרת נכה צה"ל נכה נפגע משפחה
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מילואים לאומי בשירות שוטר נכה מלחמה פעולות שכולה
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* הנחה זו בוטלה למעט מי שהחל לקבל את הגמלה לפני ,1.1.03
ולא חלה הפסקה של  6חודשים רצופים בזכאותו לגמלה.
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נא לציין תאריך סיום שירות

כתובת למשלוח כלל ההודעות בארנונה )עד הודעה חדשה בכתב(
רחוב
שם הנמען
מספר הדירה

עיר

האמור בלשון זכר  -אף לשון נקבה במשמע

* בסיום הטיפול תקבל עדכון על הבקשה
עם תור
פגישצהת כפתור
בלחי

www.tel-aviv.gov.il

מיקוד

תיבת דואר

לתיבת דואר

הצהרת המבקש

לתשומת לבך,

* בפקס  -מספר 03-5216404

מספר הבית

מיקוד

באפשרותך להעביר את טופס הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים
)כמפורט בעלון המידע( בדרכים הבאות:
* בדואר  -אגף גביית ארנונה ומים
רחוב אבן גבירול  69תל-אביב-יפו 6416201
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אני מצהיר בזאת:
* הפרטים הכתובים לעיל הם נכונים ,מדויקים ומלאים.
* ידוע לי כי במידה ולא אשלם את יתרת הארנונה ההנחה תבוטל.
ידוע לי שאם יימצא שמסרתי פרטים שאינם נכונים או אינם מלאים או אינם מדויקים ,תבוטל
ההנחה שאושרה ,ואדרש לשלם את כל המגיע ממני רטרואקטיבית ממועד מתן ההנחה בתוספת
ריבית והפרשי הצמדה כחוק.
שם פרטי ושם משפחה

*3 0 1 3

ה 36 23334 7.2021

 08:00עד 16:00
ראשון עד רביעי מ:0 -
חמישי מ 08:00 -עד 15:00
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תאריך

חתימת המבקש

מרכז השירות העירוני
נא לזמן תור באתר העירייה או בטלפון

למידע ,לשירותים מקוונים
ולתשלומי ארנונה
כדי להימנע מאי נעימות מומלץ לוודא באתר העירייה אם חל שינוי בשעות הפעילות
באתר העירייה:
פניות
רחוב אבן גבירול  ,69תל-אביב-יפו 6416201
צרו קשר < פנייה מקוונת ליחידות העירייה < ארנונה
בכתב

יש עמדה נגישה בקומת הלובי

