מועצה אזורית בקעת הירדן
הנחה בארנונה ל"אזרחים ותיקים" *בדירת מגורים
תושב/ת נכבד/ה
"אזרח ותיק" זכאי להנחה בארנונה כמפורט להלן:
 .1הנחה בשיעור  25%מחיוב הארנונה לדירת מגוריו של "אזרח ותיק" בעבור שטח של עד  100מ"ר – תינתן ל"אזרח ותיק"
המקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת זקנה או קצבת שארים או קצבת תלויים או קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה.
להלן" :קצבה" )תקנה ) 2א( )) (1א( לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה התשנ"ג – .(1993
 .2הנחה בשיעור  30%מחיוב הארנונה לדירת מגוריו של "אזרח ותיק" בעבור שטח של עד  100מ"ר לפי חוק האזרחים הותיקים,
התש"ן –  1989בכפוף לאמור להלן:
גר בדירה "אזרח ותיק" אחד – תינתן הנחה אם סכום בהכנסותיו ** מכל מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע במשק
המתעדכן ועת לעת  ₪ 11,373נכון לספטמבר . (2020
גרים בדירה שני "אזרחים ותיקים" או יותר – תינתן ההנחה אם סך ההכנסות של כל המתגוררים בדירה )אם הם "אזרחים
ותיקים" ואם לאו( ,אינו עולה על  150%מהשכר הממוצע המשק המתעדכן מעת לעת ) ₪ 17,060נכון לספטמבר .(2020
" .3אזרח ותיק" זכאי להנחה כאמור לעיל ,והמקבל "גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה" התשמ"א  1980יזוכה בהנחה בשיעור
של  100%בעבור שטח של עד  100מ"ר .יש צורך לצרף אישור לקבלת הקצבה.
לתשומת ליבך!
 .1לאור האמור לעיל ,כדי לקבל הנחה בשיעור  30%אף אם הינך מקבל "קצבה" עליך לעמוד באחר מהקריטריונים שפורטו
בסעיף  2דלעיל ,ולמלא את ההצהרה המופיעה בגב הטופס ולשלוח למחלקת גביה מועצה אזורית בקעת הירדן מיקוד 91906
או בפקס .02-9942507
 .2מקבלי קצבה מהמוסד לביטוח לאומי ,שלא ימציאו הצהרה למועצה ,יזוכו בהנחה בשיעור של  25%בלבד.
* "אזרח ותיק" תושב ישראל שהגיע ,לפי הרישום במרשם האוכלוסין לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה,
התשס"ד – .2004
** לעניין זה הכנסה – הכנסה ברוטו מכל מקור שהוא ,לרבות שכר  -דירה ,קצבאות ,רנטה או תשלומים מחו"ל וכד'.
בברכה – מחלקת גביה
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------הצהרה לשנת " 2021אזרח ותיק")בקשה לקבלת הנחת "אזרח ותיק" בשיעור (30%
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ג .הצהרת המבקש.
אני החתום/ה מטה מצהיר/ה בזאת
] [ אני "אזרח ותיק" .בנכס לא גר "אזרח ותיק" נוסף ,וסך כל הכנסותיי מכל מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע לעובדים
ישראלים בלבד ,כפי שפרסמה באחרונה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )  ₪ 11,373נכון לספטמבר .(2020
] [ אני "אזרח ותיק" .בנכס גר "אזרח ותיק" נוסף ,וסך כל הכנסות של כל המתגוררים בדירה )בין אם הינם "אזרחים ותיקים
ובין אם לאו( מכל מקור שהוא אינו עולה על  150%מהשכר הממוצע במשק ) ₪ 17,060נכון לספטמבר .(2020
] [ אני "אזרח ותיק" המקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת זקנה או קצבת שארים או קצבת תלויים או קצבת נכות בשל פגיעה
בעבודה ובנוסף מקבל "גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה" התשמ"א .1980
ידוע לי שזכותה של מועצה אזורית בקעת הירדן לאמת פרטים אלו .אם יימצא ,שמסרתי פרטים לא נכונים ,תבוטל ההנחה שאושרה ,ואדרש לשלם את
כל המגיע ממני ,בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כדין.
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