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התראה
לפני נקיט אחרונה
ת הלי
כי גבייה

אגף החניה

שדרות ירושלים  110תל  -אביב-יפו 6815113

טופס 3
תקנה 3

נכבדי,
מספר תיק
קבלה
הנדון :דרישה לתשלום קנסות על פי סעיפים  4ו 5-לפקודת המסים )גבייה(
.1

סה"כ קנס עדכני

סוג הקנס הנדרש

הוצאות גבייה

סה"כ הקנסות בגין הודעות קנס על פי
הרשימה המצורפת בזה.
.2

סה"כ חוב

)ראה הערה (3

בכתב הרשאה על פי סעיף  4לפקודת המסים )גבייה( נצטוויתי לדרוש ממך לשלם מיד את חובך כמפורט
בהודעה זו .באם לא תמלא/י אחר דרישתי  -לתפוס ולמכור את נכסי המטלטלין שלך.
הנני להודיעך כי אם לא תמלא דרישה זו יעוקלו מטלטליך.
הנך מוזהר בזה כי תחוייב בהוצאות העיקול ,ההובלה והאחסנה שיגרמו עקב תפיסת המיטלטלין ומכירתם.

.3

עליך לשלם ,מייד עם קבלת דרישה זו ,את חובך כמפורט לעיל .אי תשלום החוב לאלתר יגרור נקיטת הליכי גבייה
בהתאם לפקודת המסים )גבייה( הכוללים בין היתר :עיקול ברישום במשרד הרישוי ,עיקול ותפיסת מטלטלין
לרבות עיקול כלי רכב ועיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד ג ,כגון :עיקול חשבון בנק.
לידיעתך הליכים אלו יינקטו אף לגביית חובות בסכומים נמוכים.

.4

אם שילמת חובך הנ"ל ,אנא הודיענו מיד לאגף החניה:
בטלפון מס' ) 035218666שלוחה  ,(2או בפקס מס'  03-7241920בימים א-ד  ,18:00-08:00ביום ה .15:00-08:00

בכבוד רב,

תאריך

משה יוחאי

הערות:

גובה מס

מספר זהות/ח"פ

שם החייב/ת
מספר ההסדר

מספר תיק

קוד מוטב
מסמך זה ישמש קבלה
רק משהוטבעה עליו
חותמת הבנק.

מספר דוחות

לתשלום עד תאריך
הופק בידי

24401 7.2014

נמסרה במענך דרישה לתשלום חובך ובה ניתנה לך הזדמנות להסדיר החוב.
 .1ביום
באותה דרישה הובהר כי המנעותך מלעשות כן תגרום להמשך הפעילות על פי פקודת המסים )גבייה(.
 .2לפי סעיף 12ב לפקודת המסים )גבייה( ,תיראה הודעה זו כאילו הומצאה כדין ,אם הונחה במקום מגוריך או
במקום עסקך או נשלחה על שמך בדואר רשום.
 .3לסכומים המפורטים תיווספנה תוספות פיגור על פי החוק לתקופה ממועד עריכת החשבון עד לסילוק החוב,
וכן הוצאות נוספות ,על פי דין ,בגין נקיטת אמצעי אכיפה לפי פקודת המסים )גבייה(.
* מוקד טלפוני לבירורים ותשלומים בכרטיס אשראי בטלפון ) 035218666שלוחה  ,(2בימים א-ד  ,18:00-08:00ביום ה .15:00-08:00

סכום התשלום
הודפס בתאריך

קבלה זו נוגעת לרשימת דוחות החניה שבהסדר.

ש"ח.
סרוק ושלם

חותמת וחתימה של הבנק

תשלומים מתקבלים
בכל סניפי הבנקים ובנק הדואר

