תאריך 28/11/2018:
מספר משלם_____________:
לכבוד
___________________
___________________
___________________
א.ג.נ.
שלום רב,

הנדון :יתרות זכות ברישומי העירייה בארנונה

 )1ברצוני להודיעך כי בספרי העירייה קיימת יתרת זכות בסך של ___________₪
עבור נכס מספר _____________________.

יש לציין כי יתרת הזכות הסופית מותנת באישור מחלקת בקרה.
 )2כדי שנוכל לזכותך עבור נכס אחר או חוב אחר יש למלא את הטופס המצורף בצירוף
המסמכים הנדרשים.
 )3במידה ואין לך חובות לעירייה ניתן להפקיד את יתרת הזכות בחשבון הבנק ,לצורך
כך יש למלא את הטופס המצורף בצירוף המסמכים הנדרשים.
 )4לנוחותכם ניתן למלא את הטופס באתר עיריית אשקלוןwww.ashkelon.muni.il :
בלשונית "טופסי פנייה לעירייה" ,לצרף מסמכים ולשלוח ישירות דרך האתר.
הערה :יתרת הזכות תתבצע  30יום לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים.
יש לציין כי במידה וקיימת יתרת חוב על שמכם תועבר יתרת הזכות בהתאם
לפירוט שתציינו בדף הבא .באם לא תציינו לאן להעביר את יתרת הזכות
שומרת העירייה על זכותה להעביר את יתרת החוב כראות עינה.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לקזז את יתרת הזכות מתשלום הארנונה
השנתי.

לבירורים ניתן לפנות בטלפון 1-599-500-280
בימים א'-ה' בין השעות 8:30-20:00
בין השעות 8:30-12:30
ביום ו'

בכבוד רב,
אגף ההכנסות עיריית אשקלון

תאריך__________________:
מספר משלם______________ :
מספר נכס_______________ :

אישור הסכמה להעברת יתרת זכות .
_
שם  /שם החברה
מספר תעודת זהות /ח.פ ______________
מספר טלפון ______________________
 .1אני מצהיר בזאת שאין לי חובות לעיריית אשקלון ומבקש להעביר את יתרת
הזכות בסך ________ ₪לבנק
.
מספר חשבון

סניף

___

 יש לציין כי יתרת הזכות הסופית מותנת באישור מחלקת בקרה.
 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לקזז את יתרת הזכות מתשלום הארנונה
השנתי

 .2מבקש להעביר את יתרת הזכות בסך ___________ש"ח לנכס
הנמצא בכתובת ___________________________________ -
מספר הנכס(כפי שמופיע בספרי העירייה) ___________________
 .3במידה וקיימים חובות לעירייה  ,העירייה רשאית לקזז את יתרת הזכות
מהחובות.
יש לראות במכתב זה כהודעת קיזוז עפ"י כל דין .

יתרת הזכות תועבר תוך  30יום.
חתימה:

מסמכים נדרשים:
* .צילום ת.ז .של המבקש  /ניהול ספרים
* .צילום מסמך המאמת את פרטי ח-ן הבנק (צ'ק מבוטל או תדפיס עו"ש)

