
                                                                                      
                                                                                            

 
 
 

 

  
 מועצה אזורית הגלבוע 

 מחלקת הגבייה והאכיפה
 

 
  2017לשנת הכספים  מביטוח לאומינה לאזרח ותיק המקבל קצבת זקנה ארנומהנחה  %30טופס בקשה 

 30%יהיה זכאי למהשכר הממוצע במשק  100%על  ותעול ןאזרח ותיק המקבל קצבת זקנה ומתגורר בגפו, באם הכנסותיו מכל מקור שהוא, אינ
ך כל הכנסות המתגוררים באותה הדירה, מכל מקור רק אם ס יהיו זכאים להנחה אזרח ותיק אחד,ממ"ר . במידה וגרים בדירה יותר  100-ל

 מהשכר הממוצע במשק. 150%שהוא אינו עולה על 
אין להביא בחשבון את קצבת הילדים, קצבת הזקנה, קצבת שארים וגמלת ילד *בחישוב ההכנסה לצורך בחינת הזכאות להנחת אזרח  ותיק, 

 נכה כהכנסה.
 פרטי המבקש )מי שמחזיק בדירה( א.        

 מספר זהות
 

 המצב האישי המין שם פרטי שם משפחה

 זכר            
 

 נקבה 

 גרוש רווק  
 

 אלמן נשוי   
 

 
 המען

 
 טלפונים

 מס' הנכס מס' בית היישוב
 

 נייד בית

   

 
        -  5 0 

 לא כן  האם בבעלותך דירת מגורים נוספת  
  מוצע בתקופה אוקטובר, נובמבר, דצמבר בשנה הקודמת.פרוט המתגוררים בדירה והכנסתם החודשית במב. 

 
 בשנה הקודמת.מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף )א( לעיל יש לציין ממוצע חודשי בחודשים אוקטובר עד דצמבר  ג.

 )אין למלא אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומה(    
 מקור
 

סכום 
 בש"ח

סכום  מקור
 בש"ח

  תמיכת צה"ל 5  קצבת זקנה 1

  פנסיה ממקום עבודה 6  קצבת שארים/תלויים 2

  אחר 7  קצבת נכות 3

 הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא.
 יא תאושר על סמך הפרטים/המסמכים שהמצאתי לעיל ו/או צירפתי.ידוע לי כי במידה ותאושר לי הנחה הרי שה

 במידה ויתברר כי הפרטים לעיל אינם מלאים או מדויקים ו/או המסמכים אינם מאפשרים מתן ההנחה , תבוטל ההנחה.
 ___________________חתימה   __________________תאריך                                                                                         

 כן יש לצרף כל מסמך/אישור שיתבקש ממחלקת הגבייה. כמו
 .ם, לא תועבר הבקשה לטיפולישל השמטת אחד הפרטים בטופס ו/או אי צירוף אישורים מתאימבמקרה  

 המסמכים הנדרשים לבקשת ההנחה עבור כל המתגוררים בנכס:
  .לת קצבת זקנהאישור מביטוח לאומי על קב .1

 או אי מתן גמלה.   וכו' אישור מביטוח לאומי על קצבאות: נכות, הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה .2

 .10-11-12/2016תלוש פנסיה של חודשים  -פנסיונר .3

 10-11-12/2016תלוש שכר של חודשים  -שכיר .4

 שומת המס האחרונה שבידך –עצמאי  .5

 ( לשנת המסים הקודמת.10-11-12ם האחרונים)החודשי 3יש לצרף צילום תקציב של -חברי קיבוץ .6

 ואינך רשום כמתגורר בתחומי המועצה, יש להביא אישור על סיום ההנחה או על אי קבלת הנחה מהרשות האחרת. ת.ז וספח, במידה  .7
 החלטה:

 ________חתימת ביקורת __________ :תאריך ____________ :פקידתימת הח.              נדחתה    30%אושרה הנחה של               

 קרבה
 

הכנסה  מקום העבודה העיסוק מספר זהות גיל שם פרטי שם משפחה
חודשית 

ברוטו 
 ממוצעת

                המבקש/ת 1

                בן/בת זוג 2

 דשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר של השנהכל סוגי ההכנסה של כל בני הבית בחוויש לצרף לטופס תלושי שכר / פנסיה    
 הקודמת.  עצמאי יצרף שומת מס אחרונה שבידו.

 

 סה"כ 

 

 

 

הגשת הבקשה להנחה 
אינה פוטרת מתשלום 
המס במועד. כל סכום 
שלא שולם במועד נושא 
ריבית והצמדה בהתאם 

 .לחוק

 חותמת נתקבל /תאריך


