טופס שמסמכיו /פרטיו חסרים
או לא ישלחו כמבוקש -
לא יעודכן!!!

עיריית חולון

Municipality of Holon
בקשה למתן פטור לפי סעיף  330לפקודת העיריות ("בניין שנהרס או ניזוק")

תושב נכבד,
בהתאם לקבוע בחוק (סעיף  330לפקודת העיריות) על נכס שנהרס לחלוטין או נכס שניזוק כך שלא ניתן כלל להשתמש בו ואין משתמשים בו ,ניתן לקבל פטור
מארנונה .שים לב – החוק קובע כי הפטור מארנונה יינתן רק מיום מסירת ההודעה על כך לעירייה ולא מיום היות הנכס לא ראוי לשימוש .ביום  2.8.2012פורסם
תיקון לסעיף ,המגביל את תקופת הפטור ל –  3שנים .יש לצרף טופס מסמכים תומכים כולל תמונות של הנכס
בהתייחס לתקופת הפטור המבוקשת ,אין בהצגת המסמכים/התמונות כאמור כדי להוות אישור זכאות לקבלת הפטור.

פרטי המבקש/ת:
מס' זיהוי נכס:

שם מלא:

ח.פ

ת.ז

הזיקה לנכס:

שוכר

בעלים

אחר _________________________

פרטי הנכס וסוג הנכס:
כתובת:
סוג הנכס:

שטח החיוב במ"ר:
מגורים

מס' משלם:

לא מגורים

אם אינך בעלי הנכס ,נא למלא את פרטי בעלי הנכס:
בעל הנכס:

ח.פ

ת.ז

כתובת בעל הנכס למשלוח דואר:

טלפון  /נייד:
___________________________/

תיאור מצב הנכס:
האם הנכס נהרס עד היסוד ואינו קיים עוד?
האם הנכס ריק מכל חפץ?

כן

כן
לא

לא

האם הנכס ניזוק?

האם קיימת תקרה בנכס?
כן

כן

לא

לא

האם רצפת הנכס הוסרה?

האם הנכס פרוץ?

כן

כן

לא

לא

סיבת הנזק_____________ :שטח הנזק________:
הערות נוספות________________________________________________________________________________________________________ :

תקופת הפטור המבוקשת:
הריני מצהיר/ה בזאת כי הנכס ריק מפעילות וחפצים החל מתאריך:

________________________________

הריני מבקש פטור עד תאריך:
האישורים המצורפים :תמונות של הנכס עם תאריך

אחר ___________________________

__________________________________

הצהרת המבקש/ת:
הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים בבקשתי זו הינם נכונים ,מדויקים ומלאים וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנתבקשתי למלא .חתימתי על הטופס מהווה הסכמה לכך
שהעירייה תיצור עימי קשר באמצעות טלפון או המייל לצורך טיפול בחובות עירוניים .ידוע לי כי דיווח חלקי ו/או כוזב בבקשתי זו הינה עבירה על החוק ,וכי לעירייה יש הזכות לבדוק את
הפרטים שמסרתי בבקשה זו בכל האמצעים העומדים לרשותה עפ"י חוק .זהו שמי וזו חתימתי ,ותוכן הצהרה זו – אמת .ידוע לי כי העירייה רשאית לדחות את הבקשה חרף המסמכים שיוצגו
או לקבלה בסייגים ,או לדרוש השלמת מסמכים .ידוע לי כי עלי לעדכן בכל מקרה של שינוי עובדתי בנכס
תאריך___________________ :

חתימת המבקש/ת (בתאגיד – גם חותמת) ______________________________ :טלפון המבקש/ת_________/____________________ :

מייל המבקש/ת_____________________@_______________________________ :

בקשה זו אינה מהווה לתחליף לבקשה למתן הנחה לבנין ריק ,בקשה למתן הנחה לבנין ריק יש להגיש בטופס נפרד.
הערות_________________________________________________________________________________________________ :
_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

את המסמכים יש לשלוח למחלקת פטורים:
בפקס 03-6008971 :מייל shumaptorim@holon.muni.il :טל' קו פתוח03-5027271 :

