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 .1הנחת ארנונה

מי זכאי להנחת ארנונה?
סטודנט אשר מתגורר בדירה הרשומה על שמו (הסברים על כך בהמשך) ושרווחיו
בחודשים אוקטובר ,נובמבר ,דצמבר של השנה הקודמת ( )2102אינם עולים בממוצע על
מדרגות השכר שנקבעו ע"י העירייה.

מהם דרגות ההנחה לפי הכנסה?
דרגות ההנחה נקבעות לפי הכנסה ממוצעת של חודשים אוקטובר,נובמבר דצמבר של
השנה הקודמת:
מי הרוויח עד  2202שח זכאי להנחה בגובה 01%
מי שהרוויח  2202-9113שח זכאי להנחה בגובה 21%
מי שהרוויח 9010-9101שח זכאי להנחה בגובה 01%
הנתונים מתייחסים לסטודנטים רווקים ללא ילדים.

מה קורה במקרה וגרים כמה שותפים בדירה?
במקרה ורק שותף אחד זכאי להנחת ארנונה ההנחה תחול רק על החלק של השותף
הזכאי להנחה זאת אומרת שאם גרים שניים בדירה ההנחה תחול רק על חצי מהארנונה.
אם גרים  9שותפים בדירה ומתוכם  2זכאים להנחה ,ההנחה תחול על הנכס כולו.
אם גרים  0שותפים בדירה ומתוכם  9זכאים להנחה ההנחה תכול על הנכס כולו.
מה צריך להגיש בבקשה להנחה בארנונה במידה והמבקש עבד ויש לו תלושי שכר?
ישנם טפסי ארנונה אצל רכז מס הכנסה וארנונה
 .0צילום חוזה שכירות בו אתם חתומים
 .2מערכת שעות עדכנית לשנת הלימודים -ניתן להוציא לפורטל
אתר האוניברסיטה←לשונית סטודנטים←מידע ושירותים לסטודנט (פורטל)←
מקישים ת.ז וסיסמא← מידע ושירותים← מערכת שעות
 .9אישור לימודים חתום – ניתן להזמין אישור חתום שיגיע הביתה בדואר דרך
הפורטל← אישור לימודים←הזמנת אישורים
או
להגיע לשעות קבלה של המחלקה לשירותי תלמיד (קומה  1בית הסטודנט) שעות
קבלה :ימים א-ה שעות 09:11-00:91 ,13:01:91
.0

צילום תלושי שכר של חודשים אוקטובר ,נובמבר ,דצמבר של השנה אשתקד.
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מה עושים במקרה ולא עבדנו ברבעון האחרון או באחד החודשים?
במקרה והמבקש לא עבד כלל ברבעון האחרון של השנה (אוקטובר ,נובמבר ,דצמבר) או
באחד החודשים הנ"ל יש להביא בנוסף לטפסים  0-0בסעיף הקודם:
 .0מכתב הפסקת עבודה ממקום העבודה האחרון בו עבדת.
 .2אישור "מעמד לא עובד" מביטוח לאומי.
ניתן להנפיק אישור זה ב  9אופציות שונות:
או
להגיע ישירות לסניף ביטוח הלאומי לפי מקום מגורכם בתעודת הזהות.
או
להזמין דרך המוקד הארצי של ביטוח לאומי בטלפון *2101
או
להזמין דרך האתר
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%
20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%
D7%9D/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7
%9D/Insurance_authorizations/Pages/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%
95%D7%A8%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%9E%D7%A2%D7%9E%
D7%93%20%D7%9C%D7%90%20%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%9
3.aspx

 .9תצהיר חתום מעורך דין.
שימו לב!!!♥♥ האגודה מעמידה לרשותכם עו"ד ללא תשלום לחברי אגודה בלבד!!
יש להגיע עם תעודה מזהה ואישור "מעמד לא עובד" מביטוח לאומי
יש לקבוע תור דרך המשרך האקדמי בטלפון 10-0200329
איך משנים את חשבון הארנונה על שם הדיירים?
בכדי שתהיו רשאים לבקש הנח ארנונה יש בראשית לשנות את שם הדייר בחשבון
הארנונה על שמכם .בשביל לעשות זאת יש לפקסס לעירייה את הטופס "הודעה על
שינוי דיירים" בצירוף חוזה שכר דירה לפקס שמספרו 10-0902030
http://www.haifa.muni.il/Haifa/municipality/CityMoney/Pages/CityMoney
Forms.aspx
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 .2תו חנייה אני חונה חינם
מהו "אני חונה חינם"?
הטבה של עיריית חיפה לכל סטודנט חיפאי (שבספח ת.ז רשום כתושב חיפה) .הכוללת
חניה חינם למשך שנת לימודים קלנדרית בכל העיר חיפה.
למי הזכאות ניתנת?
הזכאות ניתנת לסטודנטים תושבי חיפה ,הלומדים לימודי מערכת לתואר ראשון או שני.
אילו מסמכים יש לצרף למעטפת "אני חונה חינם"?
-

צילום רישיון רכב בתוקף בבעלות הסטודנט המבקש .במידה והסטודנט משתמש
ברכב של הוריו או בן\בת זוגתו יש לצרף תצהיר עו"ד.

-

צילום רישיון נהיגה בתוקף של הסטודנט.

-

אישור על לימודים לתואר ממוסד אקדמי חיפאי בעל היתר של המועצה להשכלה
גבוהה.

-

הסטודנט מצהיר כי הרכב בשימושו וצמוד אליו לאורך כל תקופת הלימודים.

-

בנוסף יש לצרף צילום ת.ז של ההורה הרשום ברישיון הרכב.
מה קורה לאחר הגשת המסמכים?
לאחר הגשת המסמכים במשרדי האגודה מגיעים לאחר שבועיים ואוספים את תו
החנייה מהאגודה.

www.agudahaifa.co.il
בית הסטודנט ,דרך אבא חושי ,חיפה 50913

טל TEL 10-8188909 .פקס FAX 10-8138538

University of Haifa – Student Union

אגודת הסטודנטים  -אוניברסיטת חיפה
 .3שאלות נפוצות תיאום מס

מהו תיאום מס?
תיאום מס זוהי בקשה מרשויות המס לקבוע לכל מקום עבודה בו אני עובד את גובה המס
שינוכה ממשכורתי.
מי צריך לעשות תיאום מס?
שעובד

סטודנט

מקומות

בכמה

במקביל.

עבודה

סטודנט שנוכה ממשכורתו מס גובה ממה שהיה צריך לנכות.
המסמכים שיש להביא לצורך ביצוע התיאום:
א .צילום של תלוש משכורת אחרון מכל מקום עבודה שבו עבדת מתחילת שנת המס .

ב .אם לא קיים תלוש שכר (בגלל שעדיין לא הונפק תלוש משכורת ראשון) יש להביא מס' תיק
ניכויים ( מס' בעל  3ספרות שמתחיל בספרה " "3אותו תקבלו מהנהלת החשבונות של מקום
העבודה(.
ג .צילום תעודת סטודנט.
מה קורה לאחר הגשת המסמכים?
תקבלו מסמך מרשויות המס אותו תמסרו לכל אחד ממקומות העבודה בהם אתם עובדים,
במכתב

יצוין

כמה

אחוזי

מס

להוריד

לכם

מכל

מקום

עבודה

אם

בכלל.

צלמו את המסמכים! ומסרו את המקור למקום העבודה.
עקוב/י במשכורתך אחר הסעיף "משכורת  /הכנסה מצטברת" .אם עברת את הסכום עליו הצהרת,
ינוכה מס אוטומטית (לעיתים מעבר לדרוש) .לכן במידה והנך מתקרב/ת לסכום המשוער עליו
הצהרת (שנתי) – יש להגיע שוב לתיאום נוסף.
מי יכול לבצע את תיאום המס?
השירות

ניתן

לחברי

אגודת

הסטודנט

בלבד!

סטודנט שביצע בשנת המס תיאום בפקיד שומה שאינו פקיד שומה חיפה ,לא יוכל לבצע תיאום
דרך האגודה אלא יצטרך לפנות לפקיד השומה בו ביצע את התיאום הראשון.
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 .4ביטוח לאומי
באגודת הסטודנטים ניתן להגיש את ימי המילואים התנאים הם :חברי אגודה שאינם
עובדים .כל שעליכם להביא  :צילום תעודת סטודנט,טופס ( 9101אישור על ימי מילואים)

אם יש לי שאלות נוספות למי אני יכול/ה לפנות?
לפרטים נוספים ושאלות :ניתן לפנות לחזי אליהו ,במייל  racaz.mas@gmail.comאו
בפגישה באגודת הסטודנטים בשעות הקבלה.

המידע המופיע לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש ואינו מהווה תחליף לבדיקה
יסודית ופרטנית ולהתייעצות עם יועצים מקצועיים הבקיאים בתחום המקצועי הרלוונטי .אין
לראות במידע המופיע לעיל כחוות דעת מוסמכת או ייעוץ או המלצה מקצועית ,וכל הסתמכות
עליו הינה באחריותו הבלעדית של המסתמך.
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