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לכבוד
תל אביב מייקרס )ע"ר(

נתוני חשבון לקוח מספר 10812275

דרך קבוץ גלויות  45תל אביב  -יפו
6655031

נתונים כלליים

פרטי המחזיק
מספר מזהה

שם המחזיק בנכס

580582278

תל אביב מייקרס )ע"ר(

הוראת קבע

 :אין

אכיפה

 :יש

מחלקה/חוליה

 :חברות25-

המחאות חוזרות

 :יש

תביעה משפטית

 :אין

פרטי הנכס
מספר הנכס
2000379360

כתובת הנכס

פינתי ל:
מאור משה 5

דרך קבוץ גלויות  45תל אביב  -יפו  6655031קומה 2
תקופת החיוב

מספר החוזה
681449

12.11.2020 - 27.10.2015

681450

12.11.2020 - 27.10.2015

השימוש מתאריך
תעשייה

שטח במ"ר מתאריך

01.01.2018

182.00

אזור מס

11.02.2018

ומלאכה
11.02.2018

ריכוז היתרות

19.00

10.02.2015
הסכום בש"ח

לתאריך
עד 31.12.2019

חוב/זכות ארנונה והיטל שמירה עד לתאריך

0.35
0.00

ארנונה שלא שולמה במועד לשנה הנוכחית
31.12.2020 - 01.05.2019

ארנונה שטרם הגיע מועד פרעונה

40,815.58
0.00

היטל שמירה שלא שולם במועד לשנה הנוכחית
31.12.2020 - 01.09.2019

היטל שמירה שטרם הגיע מועד פרעונו

453.12

חוב מים עד תאריך 31.12.2009

0.00

הוצאות אכיפה

275.28

חיובים וזיכויים שונים

0.00

סה"כ יתרה לתשלום עבור ארנונה ,מים והיטל שמירה

41,544.33

החיוב בהיטל שמירה הוא מ .15.11.2014-אם הכניסה לנכס היא לאחר  15.11.2014החיוב יהיה ממועד הכניסה.
הנתונים המוצגים תקפים למועד ההדפסה בלבד.

ט.ל.ח
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מספר החוזה 681449
חיוב שנתי מקורי נטו בש"ח
12.11.2020 - 01.01.2020
19,474.95
ריכוז היתרות

הסכום בש"ח

לתאריך
עד 31.12.2019

חוב/זכות ארנונה והיטל שמירה עד לתאריך

0.35
0.00

ארנונה שלא שולמה במועד לשנה הנוכחית
31.12.2020 - 01.05.2019

ארנונה שטרם הגיע מועד פרעונה

40,815.58
0.00

היטל שמירה שלא שולם במועד לשנה הנוכחית
30.06.2020 - 01.05.2020

היטל שמירה שטרם הגיע מועד פרעונו

453.12

חוב מים עד תאריך 31.12.2009

0.00

הוצאות אכיפה

275.28

חיובים וזיכויים שונים

0.00

סה"כ יתרה לתשלום עבור ארנונה ,מים והיטל שמירה

41,544.33

מספר החוזה 681450
חיוב שנתי מקורי נטו בש"ח
12.11.2020 - 01.01.2020
0.00
ריכוז היתרות

הסכום בש"ח

לתאריך

חוב/זכות ארנונה והיטל שמירה עד לתאריך

0.00

ארנונה שלא שולמה במועד לשנה הנוכחית

0.00

ארנונה שטרם הגיע מועד פרעונה

0.00

היטל שמירה שלא שולם במועד לשנה הנוכחית

0.00

היטל שמירה שטרם הגיע מועד פרעונו

0.00

חוב מים עד תאריך 31.12.2009

0.00

הוצאות אכיפה

0.00

חיובים וזיכויים שונים

0.00

סה"כ יתרה לתשלום עבור ארנונה ,מים והיטל שמירה

0.00

החיוב בהיטל שמירה הוא מ .15.11.2014-אם הכניסה לנכס היא לאחר  15.11.2014החיוב יהיה ממועד הכניסה.
הנתונים המוצגים תקפים למועד ההדפסה בלבד.

ט.ל.ח
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