עיריית נתיבות  -דף מידע ופירוט מסמכים שיש להמציא
תושב/ת יקר/ה,
.1






על המבקש להגיע עם צילום כל המסמכים.
מסמכים כלליים שיש לצרף לכל בקשה להנחה
צילום ת"ז בעל ואישה כולל ספח עם פרטי הילדים (כתובת עדכנית "נתיבות").
ילד מעל גיל -18חייל/תלמיד/שרות לאומי או אזרחי  -להמציא אישורים מתאימים וכן צילום ת"ז
כולל ספח (כתובת עדכנית "נתיבות").
שני בני הזוג – אישורים מהמוסד לביטוח לאומי (לרבות ילדים מעל גיל  18שאינם חיילים):
"אישור על זכאות" לשנת מס קודמת.

במידה ואכן מקבלים גמלה יש לצרף גם אישור זכאות שנתי ואישור שנתי על תשלומים.

אישור על קצבת ילדים והבטחת הכנסה (מספיק לאחד מבני הזוג).

"תקופות עבודה".

לנכס בשכירות – צילום חוזה שכירות עדכני ובתוקף לשנה אחת לפחות .ההנחה ניתנת רק
לתקופת השכירות שהוגשה לרשות המקומית.

 תדפיסי בנק (לכל החשבונות ל  3חודשים  10,11,12לשנת מס קודמת או לכל שנת המס הקודמת
לפי בחירת התושב לחישוב ההנחה .יש לבחור מראש את צורת החישוב ,שכן לא תתאפשר

הגשת בקשה נוספת באותה שנת כספים.


עצמאי – יש להגיש תדפיסי בנק לכל שנת המס של השומה שצורפה.
תושב/ת חדש בנתיבות -ימציא אישור על אי קבלת הנחה בארנונה לשנת מס הנוכחית בישוב
הקודם וכן ישנה את כתובתו במרשם האוכלוסין (תנאי הכרחי בעל  +אישה!).

 .2מסמכים נוספים שיש לכלול בבקשה לפי המצב האישי


 .2.1שכיר/ה (של שני בני הזוג):
שלושה תלושי שכר  10-11-12לשנת מס הקודמת מקור  +צילום (חתומים ע"י מעסיק ,חותמת
+חתימה)  .לכל מקומות העבודה בשנת המס הקודמת.

 .2.2עצמאי/ת:

 שומת מס הכנסה לשנת כספים קודמת .או שומת מס לשנה שלפני הקודמת (אם הוגשה בקשה
עד חודש מאי)  -מקור +צילום  .אם בן /בת הזוג שכיר/ה ראה סעיף .2.1
דו"ח רווח והפסד חתום ע"י רו"ח.
 .3אברך בישיבה /כולל:
 אישור לימודים מקורי  -ישיבה /כולל .על האישור להיות חתום ע"י ראש הישיבה ,עדכני לשנת
מס קודמת עם כתובת עדכנית של המוסד הלימודי.
על האישור לכלול את הפרטים הבאים:
 מספר שעות לימוד.
 שם ראש הישיבה/כולל  +כתובת עדכנית של מקום הלימודים בפועל.
 פירוט סכום המלגה ל 12 -חודשי שנת המס הקודמת.
אם בן /בת הזוג שכיר/ה ראה סעיף .2.1
 .4הורה עצמאי
 הסכם גירושין וקצבת ילדים  /או הוכחה אחרת לעובדה כי הילדים בחזקתך.
לציין כי עפ"י חוק הינך זכאי/ת ל –  20%הנחה ללא מבחן הכנסה.
יש להדגיש כי הורה עצמאי יכול לקבל הנחה גבוהה יותר אם נמצא זכאי לפי מבחן הכנסה.
ובמקרה זה יש לצרף מסמכים לפי סעיפים  2 + 1ובנוסף  -תצהיר חתום ע"י עו"ד או דיין
עבור הורה עצמאי שאינו מקבל דמי מזונות כלל.
 .5חייל בשירות חובה /מתנדב בשירות לאומי /משרת בשירות אזרחי /שירות מילואים פעיל
 צילום חוגר לחייל בשירות חובה.
 אישור עדכני משליש היחידה (חוגרים) או גורם רלוונטי אחר.
 תעודת משרת מילואים פעיל לאזרח המשרת במילואים.
הנחה לפי מבחן הכנסה אינה ניתנת במקום!
מסמכים נוספים ידרשו עפ"י שיקול דעת

