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 קבלנים  –טופס בקשה לפטור מארנונה בגין נכס חדש וריק 

מארנונה אם הנכס היה ריק מכל  הנחהבעל נכס חדש, שהוא גם המחזיק הראשון של נכס החדש, יכול להגיש בקשה ל
 .נטיתוולתקופה הרליש לצרף לבקשה העתקי חשבונות חשמל ומים  .אדם וחפץ ברציפות מיום השלמת בנייתו

 , הבקשה תוגש לקראת סיום השנה הראשונה בה היה הנכס ריק וללא שימוש. ךלב לתשומת

 על מנת להימנע מצעדי אכיפה, עליך להסדיר את תשלום הארנונה בגין יתרת התקופה.

 המבקש/ת בפני עו"ד / רשם  ביהמ"ש ותאושר בחתימתו.בקשה לפטור בגין נכס חדש ריק מאדם תמולא ע"י 

 פרטי המבקש/ת )בעל הנכס(: .א
 
 
 

 דרכון ע"ר ח"פ ת"ז

 
 טל':

 

 שם מלא
 נייד:         

 כתובת למשלוח דואר

 פרטי הנכס: .ב
  

 
  

 

 מס' חשבון בעירייה תאריך תחילת חיוב בארנונה כתובת

 תקופת היות הנכס ריק: .ג
 

 הנכס היה ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ ובאופן רצוף החל מתאריך ___/___/___ ועד לתאריך ___/___/___ 
 ____________________________________________________נא לפרט את סיבת היות הנכס ריק: 

 
 אישורים מצורפים: .ד
 חשבונות חשמל    חשבונות מים    אחר 

 הערות:

 מבקש/ת:ההצהרות  .ה
 

הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, מדויקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו 
ידוע כי דיווח חלקי ו/או כוזב בבקשתי זו הינו עבירה על החוק, וכן ידוע לי כי  מהפרטים שנתבקשתי למלא.

לרשותה כחוק. זהו שמי , וזו חתימתי, לעירייה יש זכות לבדוק את נכונות הפרטים הנ"ל בכל האמצעים העומדים 
   ותוכן הצהרה זו אמת.

 
 תאריך: _______________  חתימת המבקש: ______________

 
  :לגבי תאגידים בלבד

 שם ומשפחה: ________________ מס' ת.ז: _______________ תפקיד: _______________
 
 מ"ש:אישור עו"ד / רשם ביה –למגורים בלבד שאינו לנכס  .ו
 

 ה בפניי המצהיר/ה אשר זיהיתי על פי תעודת זהות / דרכון )מדינת ___________ (/היום __________ הופיע

מס'  __________ ולאחר שהוזהר/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא ת/יעשה כן, תהא/יהיה צפוי/ה 

 וחתם/ה עליו בנוכחותי.לעונשים הקבועים בחוק, הוא/היא אישר/ה את נכונות תצהירו/ה הנ"ל, 

 __________________                                                ___________________________ 

 חתימה                                                                חותמת עם פרטי עו"ד / רשם ביהמ"ש

 לשימוש המשרד .ז

   הבקשה נדחתה הבקשה אושרה

 חתימה שם הפקיד החלטה
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