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לתשלום עד

כל פיגור יחויב בריבית והצמדה.

חותמת וחתימת הקופה
רק במקום זה
 .1בכל פנייה אלינו נא ציין את מספר המשלם או מספר הנכס .3 .אין חשבון זה מהווה הוכחה על תשלום חשבונות קודמים.
 .2התשלומים מתקבלים בכל הבנקים המקומיים ובקופת העירייה .4 .ראה הסברים מעבר לדף.

הודעת זיכוי

עיריית קרית מוצקין
אגף הגבייה
מס' רשות 382000

לנוחותך!
תן הרשאה לתשלום חובותיך באמצעות
הבנק שלך וחסכת זמן ,כסף וטרחה.

קוד מוטב61-50708 :
שם וכתובת המשלם

מס' חשבון משלם

מס' נכס

מס' חשבון בבנק הדואר

תקופת מיסים

5-20190-2

ט.ל.ח.

הסכום לתשלום

אין טופס זה מהווה אישור לתשלום אלא
משהוטבעה עליו חותמת הבנק או קופת העירייה

מיקוד

שכונה

חותמת וחתימת הקופה
רק במקום זה

מספר מסלקה

לאחר ביצוע התשלום משמש שובר זה
לזיכוי חשבונך.
לפיכך :אין לתלוש אותו מגוף החשבון,
אין לעשות בו סימנים,
נקבים או רישומים כלשהם.
אין לקמט אותו ואין לקפל אותו.

קבלת קהל

עיריית קרית מוצקין
אגף הגבייה

נכבדי,

הודעה זו היא דרישה לתשלום החיובים:

זכות השגה וערר:

הנך רשאי/ת להגיש למנהל הארנונה השגה על הארנונה הכללית תוך
 90ימים מיום קבלת הודעת התשלום בגין:
סוג הנכס ,גודלו או השימוש בו ,הנכס אינו מצוי באזור כפי שנקבע
בהודעת התשלום ,או אינך מחזיק בנכס על פי החוק.

הסדר תשלומים וברור זכאות להנחה:
אם ברצונך בהסדר תשלומים או לבדוק אם יש לך זכות להנחה,
נא לפנות לאגף הגבייה.
בקשה להנחה ניתן להגיש לא יאוחר מיום  31לחודש מאי
בשנת הכספים.
תושב נכבד,
בהתאם לסעיף  326לפקודת העיריות [נוסח חדש] בעת מכירת
נכס או השכרתו חייב המשכיר או המוכר או נציגיהם למסור
לעירייה הודעה בכתב על העסקה.
לתשומת לבך:
 .1מחובתך לדווח על כל שינוי בנתונים שנמסרו במסגרת
בקשה להנחה כגון :הנחה על פי גיל ,מס' נפשות ,הכנסות
כספיות וכו'.
 .2כזכאי להנחה בארנונה במידה ולא תשולם כל יתרת
הארנונה עד לסוף שנת הכספים ,תבוטל ההנחה וכרטיסך
יחויב במלוא תשלום הארנונה.

עיריית קרית מוצקין
אגף הגבייה
pniot@motzkin.org

ניתן לשלם בהוראת קבע
באמצעות כרטיס אשראי
באגף הגבייה בלבד

כתובת דואר אלקטרוני לפניות התושבים:

חדש!

היכל התיאטרון במוצקין
מרכז התרבות של הצפון

בואו לבקר אותנו בגן החיות היפה בישראל

DB-102938-T63879

 .1ארנונה כללית :לפי פקודת העיריות וחוק ההסדרים במשק
המדינה.
 .2היטל שמירה :בהתאם לחוק העזר לקריית מוצקין  -אגרת 		
שמירה שבתוקף.
		
הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית על פי צו הרשויות
המקומיות התש"ם.1980-

במשרדי אגף הגבייה העירוני כדלקמן:
בימים א' ,ב' ,ג' ,ה' בין השעות 08:00-13:00
יום ד' :בשעות 16:00-18:00 ,08:00-12:30
טלפון לבירורים 04-8780222 :שלוחה 2

