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תאריך................................ :

טופס בקשה להנפקת אישור טאבו
הערה :הבקשה על נספחיה תוגש למחלקת הגבייה ,ולאחר הטיפול בעניין תשלום החובות ,ככל וקיימים ,תועבר על נספחיה
למנכ"ל העירייה לשם הנפקת אישור לטאבו ,האישור יימסר למבקש ו/או למי מטעמו לאחר תשלום האגרה הכרוכה בהנפקת
האישור.
אני/אנו הח"מ מהקשים בזאת מכם לקבל אישור המופנה לרשם המקרקעין ( לפי סעיף  423לפקודת העיריות ) לצורך פעולה
 .....................................................בנכס/בדירה הידוע ורשום כ:
תאור הנכס:
מתוך:
חלקים מועברים:
כתובת :
חלקה:
גוש:
פרטי
הנכס
פרטי
הבעלים/המוכר
פרטי הקונה

שם:

ת"ז :

כתובת:

טל:

שם:

ת"ז :

כתובת:

טל:

האישור דרוש למטרה:
__ רישום הנכס משם( .................................... :להלן":המוכר ") לשם ( .........................................להלן":הקונה").
__ רישום משכנתא על זכויות ( .............................................. :להלן":הבעלים ") לטובת ...............................................
אחר................................................ ........................................................................................................................ :
תושב יקר ,המבקש מהעירייה אישור לפי סעיף  423לפקודת העיריות (נוסח חדש) ,ישלם לפני קבלת האישור את החובות המגיעים לעירייה
מאת בעלי הנכס ביחס לאותו נכס והמתייחסים לתקופה המבוקשת ולא פחות מתום החודש הזוגי הקרוב ליום הגשת הבקשה.
לפי כך התנאי לקבלת אישור מהעירייה הינו תשל ום החברה הנ"ל ואגרת אישור .את התשלומים המבוקשים ניתן לבצע במזומן או בכרטיס
אשרי.
הארכת תוקף התעודה :ניתן לקבל שתי הארכות ללא תשלום אגרת אישור ,וזאת בטווח של שנה ממועד הנפקת התעודה הראשונה.

לצורך קבלת האישור יש להמציא את המסמכים הבאים( :סמן במקום המתאים)
הסכם מכר ,בהעברה ללא תמורה הסכם מתנה/תצהירי מתנה של שני הצדדים חתום בפני עו"ד ,נסח טאבו עדכני או אישור זכויות ,כאשר
המבקש מיופה כח -יפויי כוח.
הריני מתחייב לשלם אגרה בסך של  ₪ 150בגין הנפקת האישור במעמד קבלת האישור ככל ויונפק האישור ע"י העירייה.

אני/נו מצהיר/ים כי הפרטים הרשומים לעיל נכונים ,ולראיה באתי/נו על החתום :
שם המבקש..................................................... :ת"ז  .....................................חתימה ........................................ :
מייל................................................................ :כתובת  ....................................... :טל ....................................... :
לשימוש מחלקת הגבייה :הארנונה שולמה עד ליום . ..........................
הערות........................................................................................................................ ............................................... :
שם פקיד הגבייה................................................ :חתימה  ................................................ :תאריך.............................. :
שם מנפיק האישור ........................................................ :חתימה .................................................. :
תאריך ........................... :מספר קבלה בגין תשלום אגרה .............................
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