עיריית חולון
HOLON MUNICIPALITY

אגף הכנסות
תאריך:
בקשה להנחה מארנונה כללית לנכס שאינו למגורים
לשנת המס:
מס' ח-ן עסק:
מס' ח-ן מגורים:
שם המחזיק:
גודל הנכס:
זיהוי נכס:
סוג ההנחה:

מס' טלפון:
מהות העסק:
שם העסק:
כתובת העסק:
גיל:
תעודת זהות:

נימוקים לבקשה:

חתימת המבקש:
מי זכאי להנחה?
על מנת ליהנות מההנחה הקבועה בתקנה  14ג' לתקנות ,צריכים להתקיים שבעה תנאים מצטברים:
הנישום הינו יחיד ולא תאגיד שיש לו שליטה בעסק אחד בלבד.
שטח העסק הוא עד  75מ"ר בלבד (ההנחה מוגבלת ל 40-מ"ר בלבד).
ההנחה ניתנת לנישום שמלאו לו  65שנה ולנישומה שמלאו לה  60שנה.
הנישום הוא "עוסק" כהגדרתו בסעיף  1לחוק מס ערך מוסך ,שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על ₪ 240,000
לשנה( .אישור מרשויות המס).
.
הנישום זכאי להנחה מארנונה לפי תקנה  )8(2לתקנות ההנחות בגין דירת מגורים ,בשיעור של
לעניין זה ,דירת המגורים יכולה להיות ברשות מקומית אחרת.
לנישום ניתנה הנחה בגין דירת מגוריו.
הנישום ביקש את ההנחה.

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

מגבלות ההנחה (תקנה  14ג'):
ועדת ההנחות רשאית לתת לנישום ההנחה בגין העסק עד לשיעור ההנחה שניתנה לו באותה שנת כספים בגין דירת מגוריו.
ההנחה ניתנת לגבי שטח של  40מ"ר בלבד (בנוסף למגבלה הקיימת על שטח העסק כתנאי לזכאות כאמור).

)1
)2

יש לצרף את המסמכים הבאים:



צילום ת.ז
אישור על מחזור העסקאות השנתי  -בתחילת השנה ניתן להמציא את דו"ח השנה הקודמת חתום ע"י רו"ח  /יועץ מס
ובמהלך השנה אישור סופי ממס הכנסה
תצהיר חתום (נספח א')



בקשות להנחות יתקבלו מידי שנה עד ליום  31באוגוסט.
שנת המס:
חתימת חברי ועדת ההנחות:
 .1יו"ר הועדה:
 .2חבר:
 .3חבר:

 .4ב/גזבר:
 .5ב/מנהל מח' הרווחה:
 .6ב/מנהל מח' גבייה:
 .7ב/היועץ המשפטי:

הערות להחלטה:
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עיריית חולון
HOLON MUNICIPALITY

אגף הכנסות
נספח א'

תצהיר

תאריך_____________________ :
מס' משלם_____________________ :
זיהוי נכס _____________________ :

לכבוד
מח' הגבייה /תעשיה ועסקים

אני החתום/מה ___________________________ מצהיר/ה בזאת שאין ברשותי עסק
נוסף מלבד הנכס הנ"ל ברחוב _____________________ מספר ________

חולון.

מס' ת.ז____________________ .
שנת לידה ___________________
חתימה _____________________
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