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 רשימת מסמכים לבקשה להנחה בארנונה מבחן הכנסה 

חודשים של השנה הקודמת )ינואר  12הפונה לקבלת הנחה מטעמי הכנסה על פי ממוצע הכנסתו בכל 
 דצמבר(.

וכן המעודכנים לכתובת במודיעין מכבים רעות של שני בני הזוג  כולל ספח צילום תעודת זהות .1
 . 18של המתגוררים בדירה מעל גיל 

בני הזוג וכן של כל המתגוררים  2עבור ינואר דצמבר  שנה קודמת תלושי שכר/פנסיה  12צילום  .2
 .18בדירה מעל גיל 

 __.אישורי הכנסה נוספים מכל מקור שהוא. עצמאי יצרף דוח שומה לשנת ____ .3
ופירוט  אוקטובר נובמבר דצמבר שנה קודמתתדפיס פירוט תנועות בחשבון הבנק לחודשים:  .4

 בני הזוג. 2יתרות בחשבון של 
 חוזה שכירות )במידת הצורך( .5
 חוזי השכירות. 2את אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לצרף  .6
אישור מבטוח לאומי על גובה קצבת דמי אבטלה )במידת והמבקש קיבל ק.אבטלה בחודשים  .7

 (.2016אוקטובר נובמבר דצמבר 
 מעמד לא עובד.אישור מביטוח לאומי על  .8
בני הזוג. .)במידה ובדירה  2כלשהי עבור תשלום /אי תשלום גמלה אישור מביטוח לאומי על  .9

 ר זה גם עבורם(לצרף אישו 22מתגוררים ילדים מעל גיל 
 קצבת ילדים. –אישור מביטוח לאומי .10
 הסכם מזונות )במידה ורלוונטי להורה עצמאי(. .11
בני הזוג.)במידה ובדירה מתגוררים ילדים מעל גיל  2-לדיווח מעסיקים אישור מביטוח לאומי על  .12

 לצרף אישו ר זה גם עבורם(. 22
 צילום תעודת חוגר/סטודנט. .13

 

 חת בחשבון במבחן הכנסה כמו גם משכורת מעוקלת שאינה כל הכנסה מכל מקור שהוא נלק
 ן הבנק-מופיעה בח

  ולהגיש בצירוף המסמכים הנדרשים  –יש למלא את טופס הבקשה להנחה בארנונה כללי– 
 בקשה ללא המסמכים הנדרשים לא תיבדק.

 במידה ולא  יש להגיש  אישור על  -כל האישורים צריכים להיות מופנים לכתובת במודיעין
 פסקת הנחה   בעיר הקודמת.ה

  את הבקשה בצירוף המסמכים הדרושים ניתן למסור במסירה ידנית במשרדי הגביה או לשלוח
 .ולוודא בשיחת טלפון קבלת המסמכיםבמייל או בפקס 
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