מועצה אזורית באר טוביה
מחלקת הגביה
אזור התעשיה באר טוביה רחוב ניר מיקוד 83815
טלפון  *6879פקס , 08-8509839/766/751/772 :דואר אלקטרוניgvia@beer-tuvia.org.il :
נא למלא את כל הסעיפים לרבות חתימה תוך הקפדה על כתב קריא ולצרף את כל המסמכים הנדרשים

ארנונה – טופס הודעה על נכס לא ראוי לשימוש
בהתאם לקבוע בחוק (סעיף  330לפקודת העיריות) נכס שנהרס לחלוטין או נכס שניזוק כך שלא ניתן כלל להשתמש בו ואין משתמשים בו,
ניתן לקבל בגינו פטור מארנונה .יש לשים לב כי החוק קובע שהפטור מארנונה יינתן רק מיום מסירת הודעה על כך למועצה ולא מיום היות
הנכס לא ראוי לשימוש .ביום  2.8.2012פורסם תיקון לסעיף ,המגביל את תקופת הפטור ל  3שנים.
מומלץ לצרף לטופס מסמכים תומכים כולל תמונות של הנכס.

פרטי המבקש/ת:

פרטי הנכס:
מושב /אזור תעשייה

שטח החיוב
במ"ר

נכס/משק

מספר נכס
במועצה

אם אינך בעל הנכס נא למלא את פרטי בעל/ת הנכס
שם בעל/ת הנכס

ת.ז.

טלפון בבית__________

ח.פ.

כתובת בעל הנכס למשלוח דואר

טלפון נייד ___________

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

כן

לא

לא
כן
כן לא האם הנכס ריק מכל חפץ ?
לא האם רצפת הנכס שקעה?
האם קיימת תקרה בנכס? כן
לא
כן
האם הנכס הוגדר ע"י מהנדס כ "מבנה מסוכן?" כן לא(אם כן ,נא לצרף דו"ח מהנדס/צו) האם הנכס פרוץ?
הערות נוספות___________________________________________________________________________:

הצהרה על מועד הפיכת הנכס לא ראוי לשימוש:
הריני מצהיר/ה בזאת כי הנכס ללא שימוש ,ואינו ראוי לכל שימוש באופן רצוף החל מיום _____/__/
אישורים מצורפים:
דוח מהנדס צו איסור שימוש תמונות של הנכס אחר___________________________________________
הערות_______________________________________________________________________ ________:

הצהרת המבקש:
הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים בבקשתי זו הם נכונים ,מדוייקים ומלאים ,וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנתבקשתי
למלא .חתימתי על טופס זה מהווה הסכמה לכך שהמועצה תיצור איתי קשר באמצעות הטלפון או באמצעות הדוא"ל לצורך טיפול בחובות
המועצה .ידוע לי כי דיווח חלקי ו/או כוזב בבקשתי זו הינה עבירה על החוק ,וכי למועצה יש זכות לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי
בבקשתי זו בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק.זהו שמי וזוהי חתימתי ,ותוכן הצהרה זו – אמת.
תאריך_______________ חתימת המבקש/ת (בתאגיד – גם חותמת)_________________________
טלפון המבקש/ת____________________ כתובת דוא"ל המבקש/ת_____________________________________________

ידוע לי כי תחילת הפטור ,במידה ויאושר ,הינו ממועד הגשת בקשה זו בלבד.
אני מצהיר ומתחייב להודיע למועצה מיד עם השמשת המבנה.

