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 ארנונה חיוב על השגה טופס
 

 החיוב שבהודעת בטענה השגה הארנונה למנהל להגיש בנכס" מחזיק" רשאי בחוק לקבוע בהתאם
 ". השליטה בעל"ו המחזיק זהות, החיוב שטח ,שימוש, בנין סוג, אזור4 מאלה באחד טעות נפלה

 
 ומנהל, השוטפת לשנה החיוב הודעת קבלת מיום ימים 30 בתוך להגיש ניתן השגה כי קובע החוק

 מנהל מתשובת מקופח עצמו הרואה. בעירייה קבלתה מיום ימים 00 בתוך להשגה ישיב הארנונה
 ניתן הערר ועדת החלטת על. הערר ועדת ימים בפני 30 בתוך בכתב עליה לערער רשאי הארנונה

  .מנהליים לעניינים המשפט לבית לערער
 

 פרטי הנכס

 סוג הנכס
 מגורים  □
 לא מגורים □

 בתלוש הרשום) הנכס מספר

 (בארנונה

 בתלוש הרשוםמשלם ) חשבון מספר

 (הארנונה

 מיקוד דירה מספר/כניסה רחוב  

 

 ים רשומיםבעלים/מחזיקפרטי 

שם משפחה  
ושם 

פרטי/שם 
 תאגיד

מספר 
זהות/ 

 ח"פ/ דרכון

כתובת 
למשלוח 

 דואר 

 הערות  טלפון נייד טלפון

 בעליםפרטי ה
בספרי מים הרשו

  העירייה

      

     

     

פרטי המחזיקים 
הרשומים בספרי 

 העירייה

      

     

     

 
 

 :(ההשגה סיבת את X -ב לסמן נא) ההשגה סיבת

 

 ההשגה הגשת לפני העירייה מועצת להחלטת מתאים אינו החיוב נערך לפיו הבניין סוג 
 ".המסים צו"ב הבניינים סוגי את לבדוק יש
 

 של שרטוט לצרף יש ר"מ________  הוא הנכון והשטח, שגוי לנכס שנקבע החיוב שטח 
 . מוסמך בו מצוין כי המדידה נעשתה בהתאם לצו הארנונה מודד

 

 הוא הנכון והשימוש, שגוי החיוב נערך לפיו השימוש סוג  ______________________
 ומסמכים תומכים יש להצהיר על השימושים הנעשים בנכס ולצרף תמונות 

 

 באופן לנכס ה/קשור הינך זאת בכל אם  - בנכס החזקתי לא ומעולם" מחזיק" איני 
 .הקשר את לפרט יש, כלשהו

 

 בחברה" השליטה ת/בעל" איני. 
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 נימוקי המשיג4
 

_____________________________________
______________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
 

 .התשלום מועד את דוחה אינה השגה הגשת ,לדעת חשוב
 ,נכונים הם לעיל הכתובים הפרטים כל כי ,בזאת מצהיר מטה החתום אני 4 מגיש ההשגה פרטי

 .ומלאים מדויקים

 מתאים כח ייפוי נא לצרף, כח מיופה י"ע מוגשת ההשגה אם

 

 ושם פרטי שם
 משפחה

 /זהות מספר
 דרכון/פ"ח

 דואר אלקטרוני4 לנכס זיקה

 4נייד טלפון כתובת למשלוח מענה:
 

 חתימה

 

 הנדרשים המסמכים כל ולצרף קריא כתב על הקפדה תוך חתימה לרבות הסעיפים כל את למלא יש
או   arnona@givatayim.muni.il, בדואר אלקטרוני 1312237-03את המסמכים ניתן לשלוח בפקס 

 גבעתיים 02במשרדי אגף הגביה ברחוב כצנלסון 

mailto:arnona@givatayim.muni.il

