
   ערד עיריית  
 :2020לשנת  הכנסה למבחן הנחה טופס להגשת הנחיות

 
 לחודש 31  למועד עד בקשה להגיש יוכלו עצמאיים) 31.3.20 ליום עד להנחות בקשות להגיש ניתן!  לב שימו

 כל את הכוללת הבקשה הגשת מיום תחול להנחה הזכאות זה מועד לאחר –(אוקטובר
 .הנדרשים הנלווים המסמכים

 ,רב בכבוד
 הגבייה מחלקת

 הגשת בקשה להנחה מארנונה אינה דוחה את מועד התשלום ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק. -

 
 :המתאימים המסמכים כל של צילומים צרפתם כי וודאו נא, הבקשה טופס את להגיש מנת על

 צדדים לטופס( 2יש  –)שימו לב  בנקים תצהרטופס הובנוסף מלא וחתום הנחה ל הטופס בקש. 

 בצירוף הספח בו כתובת מעודכנת המתאימה לטופס הבקשה וכן פרטי הילדים. –צילום תעודת זהות 
 גם במידה ולא  בני הזוג לשני  2019 מסמך כניסות ויציאות מהארץ  לשנת   -  תעודת ברור פרטים על נוסע(

 (לא רלוונטי לגמלאים) האישור נשלח בדואר. –*  3450דרך אתר משרד הפנים / דרך הטלפון  (.םיצאת

 למועד הגשת הבקשה. בשנה האחרונהוגות שנישאו ז - נישואין תעודת 

 באם השכרת את דירתך, ושכרת דירת מגורים יש לצרף חוזה שכירות של הדירה  עדכני.שכירות  חוזה

 של הדירה הנוכחית(. שבבעלותך)בנוסף להסכם השכירות

  מועד סיום ההנחה בארנונה.אי מתן הנחה /  יש לצרף אישור מהעירייה הקודמת על -חדש בעירלתושב 

 כל החשבונות . (1.10.2019 –31.12.2019) 2019חודשים אחרונים של שנת  3עבור  –תדפיסי בנק

 הקיימים.

 ומכל הבנקים בהם בן/בת שותף רשום כ הנךתדפיסי עו"ש מכל הבנקים בהם יש להגיש – חשבונות משותפים

 .זוג שותפים לחשבון

 החשבון פתיחת תאריך על הבנק אישור לצרף יש –חדש בנק חשבון בעלי. 

 רלוונטי לא )כל חשבון בנק בנפרד.ל .)המציג תוכניות חסכון וכדומה(.931.12.201ליום יתרות כולל  אישור

 .(גמלאיםל

 (גמלאיםרלוונטי ללא ) .31.12.2019 ליום יתרה ח"דו להגיש יש – ביטוח בחברות חסכונות בעלי. 

 2019 לשנת ההכנסה מס שומת ח"דו לצרף יש  - עצמאיים. 

 הרכב רישיון לצרף יש – רכב בעלי  

  : מכל מקור שהוא )יש לפרט כל הכנסה(: 9201הכנסות לחודשים ינואר עד דצמבר  להגישלמבחן שנתי 

יש להמציא אישור במהלך השנה )במידה והופסקה העבודה  12/2019לחודש ממקום עבודה  תלושי שכר -

יש להציג את , 2019במהלך שנת יותר ממקום עבודה אחד במי שעבד .העסקה(ממקום עבודה על הפסקת 

 .  אישור מהמעביד על סיום העסקהבנוסף ודה התלוש האחרון מכל מקום עבו

נסה, אבטלה, הבטחת הכמענק לידה, דמי  ,דמי לידה מפורט על תשלום*( 6050)מוקד אישור מביטוח לאומי  -

 מוסד לימודי וכו'., ,אישור על שרות אזרחי,קצבת שאיריםקצבה זקנה ,קצבת נכות

 קצבה על אישור כולל) 2019 שנת בכל ששולמה מהישיבה קצבה על שנתי אישור להציג יש ישיבה תלמיד -

 הקודם(. מגוריך במקום ששולמה
 אישור מהמוסד לביטוח הלאומי על מעמד אינו עובד ודיווח תקופות מעסיקים.יש לצרף בנוסף באם אינך עובד  -
 אישור מעמותת ההתנדבות./ שרות לאומי / אזרחי.  : יש לצרף אישור על שרות בסדיר18ילד מעל גיל  -

 יתבקש הצורך במידת). עבד שלא התקופה אורך לכל בנק תדפיסי להגיש יש עובד אינו שהמבקש ובתקופה -

 .(חודשים 12 למשך ש"עו תדפיסי להציג ההנחה מבקש

 2019כל אישור המתייחס להכנסה של שנת  -

  מכל מקור שהוא )יש לפרט כל הכנסה(: 1912/20-11-10הכנסות לחודשים להגיש חודשים:  3למבחן 

אישור מהמוסד תלושי שכר ממקום עבודה )במידה והופסקה העבודה יש להמציא אישור סיום העסקה(,  -

יטוח לאומי )כולל דמי לידה בין בשרות אזרחי, לביטוח הלאומי על מעמד אינו עובד ודיווח תקופות מעסיקים, 

 ולל, מוסד לימודי וכו'.(, מענק עבודה )מס הכנסה שלילי(, מלגה מהכ31.12.19עד  1.6.19החודשים 

 2019כל אישור המתייחס להכנסה של שנת  -


