עיריית רמלה

מחלקת הכנסות

הנחיות למילוי טופס בקשה להנחה בארנונה
לפי מבחן הכנסה
לטיפול מהיר יש ל מלא את כל הפרטים בטופס במלואם ולצרף את כל הטפסים הנדרשים .
א.

למלא את פרטי המבקש והמתגוררים בדירה במלואם  ,יש לצרף ת.ז ולציין גילאים .

ב.

במידה והנך גר/ה בשכירות והחזקה אינה רשומה על שמך  ,יש לצרף את הסכם השכירות עדכני .

 .1לטופס הבקשה יש לצרף :
א.

אישור מעסיקים מביטוח לאומי  ,לכל המתגוררים מעל גיל . 10

ב.

 3תלושי שכר לחודשים אוקטובר  -דצמבר של השנה שחלפה  ,של המבקש  ,בן זוגו וכל מתגורר אחר בנכס ,
שהוא מעל גיל .10

ג.

במידה ושונה מקום העבודה יש לצרף תלושי משכורת של כל השנה .

ד.

הכנסות נוספות מכל סוג שהוא (כולל ריבית  ,רנטה  ,קצבה  ,שכ"ד וכו') .

ה.

במידה והנך עצמאי יש לצרף שומה אחרונה ואישורים על הכנסות נוספות  +דו"חות מע"מ שנה שוטפת .

ו.

תדפיסי חשבון עו"ש לחודשים אוקטובר  -דצמבר  0712לכל המתגוררים בנכס .

 .0הערות :


במידה ובן/בת הזוג אינם עובדים יש לצרף אישור מביטוח לאומי על מעמדם .



תלמידי ישיבה/כולל יש לצרף אישור מהישיבה/כולל בו לומדים  ,בציון המלגה .



במקרים בהם ההכנסה הפנויה נמוכה במיוחד יש להמציא הסברים (בצרוף אסמכתאות) למקורות הקיום .



במידה ובנכס מחזיקים מס' שותפים הזכאים להנחה  ,יש להגיש המסמכים של כל השותפים יחד .
ההנחה תינתן לכל זכאי לפי חלקו היחסי  ,במידה וישנם שותפים שאינם מבקשים הנחה ,
עליהם לחתום על ויתור .



במידה וקיימות הפקדות נוספות בחשבון העו"ש יש להמציא אסמכתאות על כל הפקדה .



במידה והמעסיק אינו מפקיד את השכר לחשבון העו"ש יש להמציא מסמך מהמעסיק  ,על אופן תשלום השכר .

 .3בקשות לוועדת חריגים :


במקרים בהם ההכנסה הפנויה נמוכה במיוחד יש להמציא הסברים (בצרוף אסמכתאות) למקורות הקיום .



יש לצרף מסמכים מאמתים לאמור בטופס הבקשה .



אישורים על הוצאות חריגות והוצאות רפואיות .

לתשומת הלב  ,וועדת חריגים דנה בבקשות של מחזיקים שנגרמו להם הוצאות חריגות במיוחד בשל אחת מהסיבות הבאות :


טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך של המבקש או של בן משפחתו .



אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי .
לבירורים נוספים ניתן לחייג למוקד הטלפוני  , 70-9001099בימים א'  -ה' בין השעות . 00:77 - 70:77
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