
מספר זהות/ח"פ שם החייב/ת

מספר ההסדר

מספר תיק

הודפס בתאריך:הופק בידי:
קבלה זו נוגעת לרשימת דוחות החניה שבהסדר.

ש"ח.סכום התשלוםלתשלום עד תאריך

קוד מוטב

מספר דוחות

לתשומת לבך

לפי סעיף 12ב לפקודת המסים (גבייה), תיראה הודעה זו כאילו הומצאה כדין, 
אם הונחה במקום מגוריך או במקום עסקך או נשלחה על שמך בדואר רשום.

מוקד טלפוני לבירורים ותשלומים בכרטיס אשראי בטלפון: 03-5218666 (שלוחה 2), בימים א-ד  18:00-08:00, ביום ה 15:00-08:00.

מאחר שלא שילמת את הקנסות שהוטלו עליך בגין עבירות על חוק העזר לתל-אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו),
התשמ"ד-1983, אשר ההודעות בעניינן נשלחו אליך, כמפורט בנספח להודעה זו, מסתכם חובך בגינם לעירייה
ש"ח. עד היום בסך של   ש"ח בתוספת הוצאות גבייה בסך של 

ש"ח. סה"כ לתשלום 
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תאריך

על פי הדין קנס שלא שולם במועדו, יחולו על גבייתו הוראות פקודת המסים (גבייה), כאילו היה מס כמשמעותו
באותה פקודה. הוראה זו חלה גם על הסכומים המתווספים כדין לקנסות שהוטלו.

הנך נדרש, מייד עם קבלת דרישה זו, לשלם את חובך כמפורט לעיל. אי תשלום החוב לאלתר יגרור נקיטת הליכי 
יה בהתאם לפקודת המסים (גבייה) הכוללים בין היתר: עיקול ברישום במשרד הרישוי, עיקול ותפיסת מטלטלין  גבי

לרבות עיקול כלי רכב ועיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד ג כגון: עיקול חשבון בנק.
לידיעתך הליכים אלו יינקטו אף לגביית חובות בסכומים נמוכים.

את החוב האמור יש לשלם על פי השובר המצ"ב בכל סניפי הבנקים.

*

*

תל-אביב-יפו

2232

TEL-AVIV-YAFO

P.Pשולם

לסכומים המפורטים תתווספנה תוספות פיגור על פי החוק לתקופה ממועד עריכת החשבון עד סילוק החוב,
וכן הוצאות נוספות, על פי דין, בגין נקיטת אמצעי אכיפה לפי פקודת המסים (גבייה).

*

מסמך זה ישמש קבלה
רק משהוטבעה עליו

חותמת הבנק.

חותמת וחתימה של הבנק
תשלומים מתקבלים

בכל סניפי הבנקים ובנק הדואר

ה בל מספר תיקק
הנדון: דרישה לתשלום חובות בגין קנסות חניה לעיריית תל-אביב-יפו,

על פי סעיף 4 לפקודת המסים (גבייה)

Rתל אביב-יפו   307ר
עם אישור מס'

ה י נ ח ה ף  ג א
6815113 פו  י ב- תל-אבי  110 ם  רושלי י ת  שדרו

בכבוד רב,

אלון שרף
ממונה על הגבייה

סרוק ושלם


