
עפ"י החוק חלה חובה על מחזיק בנכס למסור . 1
)חילופי  שינוי  כל  על  למועצה  בכתב  הודעה 

דייר או תוספת שטח(, שחל בנכס בחזקתך.

שכירות . 2 חוזה  הגבייה  למחלקת  להמציא  יש 
או רכישה, צילום ת.ז וטלפונים של השוכרים/

הקונים.

פחות . 3 של  לתקופה  נכס  שכירות  של  במקרה 
משנה, חלה חובת התשלום על בעל הנכס.

קבלת . 4 ממועד  רק  יחול  מחזיק  שינוי  זכור, 
ההודעה בכתב לרשות.

לצורך אישור העדר חובות לנכס/מגרש
  mgviya@gush-etzion.org.il יש לשלוח למייל

ו/או לפקס 02-9939998, את המסמכים הבאים :

אישור זכויות עדכני מהמנהל האזרחי /החברה . 1
המשכנת ו/או מהחטיבה להתיישבות

קדימה, . 2 חודשים  שלושה  ארנונה  תשלום 
תוקף  את  השנה  לכל  ומבקשים  במידה 

האישור, כפוף לתשלום שנתי.

החזקה . 3 מסירת  מועד  בדבר  בכתב  הודעה 
בפועל )בין המוכר לקונה( במידה והמידע לא 

מפורש בחוזה המכר.

מחזיק רשאי להשיג על החיוב מהטעמים הבאים:
ההשגה  את  החיוב.  תעריף  סיווג  הנכס,  גודל 
יום   90 תוך  במועצה,  גביה  במחלקת  להגיש  יש 
מקבלת הודעה על חיוב הארנונה, הגשת ההשגה 

אינה דוחה את מועד התשלום.

נשמח לתת מענה לכל פניה...

מחלקת הגביה

לתושב מידע 
ארנונה 2019

השגות חילופי דייר )מחזיק(

אישור העדר חובות

מועצה אזורית גוש עציון 02-9939933 

מחלקת הגביה:
טל' 02-9939924/5, פקס 02-9938104

ד.נ צפון יהודה 90433
 WWW.BAITISRAELI.CO.IL

שעות קבלת קהל במחלקת הגביה:
ימים : א', ג', ה', 8:30-13:00

מענה טלפוני במחלקת הגביה
ימים: ב', ד', ה', 8:30-13:00

לביצוע תשלומים באמצעות כרטיס אשראי
במענה אנושי/ממחושב: 02-9939924/5 

האישור  קבלת  הליך  לקיצור  רבים  משאבים  משקיעם  אנו 
המבוקש הבירור והאישור עלולים לארוך זמן מה,

אנא קבלו זאת בהבנה ובסבלנות.



ארנונה היא מס מוניצפאלי המוטל על תושבי יישוב 
מסוים, למימון פעולתה של הרשות המקומית. גובה 
הארנונה נקבע לפי שטח הנכס שעליו  היא מוטלת, 

לפי סוג השימוש בנכס.
פעילותה  למימון  המועצה  את  משמשת  הארנונה 
מדינת  לחוקי  בהתאם  לתושביה  שירותים  ולמתן 
ישראל ולחוקי העזר, צו הארנונה מאושר מידי שנה, 

על ידי מליאת המועצה.

חוק הסדרים במשק המדינה מגדיר את מנגנון עדכון 
תעריפי הארנונה ובהתאם לכך הודיע משרד הפנים, 
2019  בשיעור  על העלאת תעריפי הארנונה לשנת 

של 0.32% לעומת תעריפי שנת 2018. 
הארנונה  שיעורי  עודכנו  זו  להחלטה  בהתאם 

בתלושים המצורפים.

אגרת  מצורפת   2019 התקציב,  שנת  פתיחת  עם 
לתשלום הארנונה. 

כמידי שנה יש באפשרותך שתי אפשרויות לתשלום 
הארנונה; שובר שנתי ושובר תקופתי.

1. שובר תשלום שנתי
למעוניינים בתשלום ארנונה מראש. 

את השובר השנתי יש לשלם עד לתאריך 31.1.2019.
הנחה   1% תינתן   – מראש  בתשלום  למשלמים 

בארנונה.

2. שובר תשלום תקופתי)דו חודשי(
למשלמים בשובר תקופתי ישלחו 6 שוברים צמודי 

מדד, בחודשים הבאים:
.1/2019  ,3/2019 ,5/2019 ,7/2019 ,9/2019 ,11/2019

קבע  הוראת  באמצעות  החשבונות  את  שלמו 
וחסכו זמן יקר!

האשראי/ כרטיס  באמצעות  קבע  הוראת  עדכנו 
הבנק והימנעו מצבירה של ריבית פיגורים עקב אי 

תשלום החשבונות במועד.
הוראת קבע ניתן לעדכן בשתי  דרכים : 

תשלום בהוראת קבע באמצעות הבנק	 

תשלום בהוראת קבע בכרטיס אשראי	 

בשני  יבוצע  קבע  בהוראת  התקופתי  החיוב 
תשלומים שווים, ללא ריבית פיגורים.

מחשבון  ונהנים  פסולת  מפחיתים  בנייר,  חוסכים 
נוח ומסודר וגן ידידותי לסביבה.

טופסי הוראת קבע וטופס משלוח שובר תקופתי 
באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או טופס הנחה 

ניתן להוריד מאתר המועצה בכתובתנו
 www.baitisraeli.co.il.

הנחה בארנונה מחייבת הגשת המסמכים ואישורם 
מידי שנה, כללי ההנחות מפורטים באתר המועצה.
נלווה  טופס   ,2019 לשנת  להנחה  בקשה  טופס 

ותצהירים ניתן להוריד מאתר המועצה.
בארנונה  הנחה  מופיעה  השנתי   ובשובר  במידה 

לכל השנה –  אין צורך להגיש את הטופס.

לא  למועצה  להגיש  יש  להנחה  הבקשה  טפסי  את 
יאוחר מיום 31.3.2019.

אשר  לתושבים,  הנחות,  ועדת  פועלת  במועצה 
במיוחד  גבוהות  חריגות  הוצאות  להם  נגרמו 

לדוגמא:
אחד  של  מתמשך  או  פעמי  חד  רפואי  טיפול  א.  

מבני המשפחה.
בלתי  משמעותית  להרעה  הביא  אשר  אירוע  ב.  

צפויה במצבו החומרי.
בטופס  להגיש  יש  נזקק,  הנחות  לוועדת  בקשה 
מכתב  ובצירוף  נספחיו  כל  על  הרגיל  הבקשה 

הסבר נלווה

תשומת לבך: הגשת בקשה להנחה מארנונה אינה 
משמשת עילה לדחיית תשלומי הארנונה.

נח, מהיר ויעיל!מהי ארנונה?

מתקדמים לחשבון ארנונה במייל

הנחות

@


