הנחיות להגשת בקשה להכללת חייב במרשם חייבים המשתמטים מתשלום חובותיהם

כללי

בהתאם לחוק הוצאה לפועל תיקון מספר  34פרק ו' " : 2מרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם "
אחד ההליכים שיכול זוכה לנקוט כנגד חייב המשתמט מתשלום חובו הוא בקשה להכריז על חייב כמשתמט מתשלום
חובותיו .בקשתו של זוכה להכרזה על חייב כמשתמט מחובותיו מחייבת אישור רשם הוצאה לפועל .מרגע שאישר הרשם
את הבקשה ולאחר קיום ההליכים המקדימים הנדרשים על פי החוק ,כגון משלוח התראה או זימון החייב לדיון ,מפורסם
שמו של החייב כמשתמט מחובותיו באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה.

קודי הבקשה

קוד בקשה  – 053בקשת זוכה  -לרישום/רישום חוזר חייב במרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם.
הערה  -בקשת חייב לביטול רישום/מחיקת רישום שגוי במרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם,
יעשה באמצעות טופס  213קוד בקשה  22ביטול הליך .

תנאים להגשת הבקשה
 .1גובה החוב המצטבר של החייב הוא מעל ₪ 11,111
 .2החייב הינו בעל יכולת לשלם את חובותיו אך נמנע מלעשות כן.

 יש להגיש את הבקשה באמצעות הטופס המצ"ב
 יש לנמק ולפרט את הנימוקים התומכים בבקשה .יש לפרט את הה ליכים אשר ננקטו לצורך גביית החוב לרבות
הטלת הגבלות ,אשר למרות נקיטתם ממשיך החייב להשתמט מתשלום חובותיו .הגשת בקשה לא מנומקת
עלולה להוביל לדחיית הבקשה .
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מדינת ישראל
רשות האכיפה והגבייה
לשכת ההוצאה לפועל
ב«

מספר תיק :
אם הבקשה בתיק איחוד ,מספר התיק הפרטני :

»

תאריך בקשה
___________/______/

* ניתן להגיש בקשה אחת על גבי כל טופס

מרשם חייבים משתמטים
סוג המבקש:
זוכה

חייב

הבקשה מוגשת בעניין:
חייב
זוכה

אחר

מספר

אחר:

מספר

שם פרטי

שם משפחה

טלפון

מספר זיהוי

שם פרטי

דואר אלקטרוני

מ.ר

פרטי עו"ד

שם משפחה

כתובת

יישוב

דואר אלקטרוני

מספר טלפון

[ ]053רישום/רישום חוזר חייב במרשם חייבים משתמטים

נימוקי הבקשה למילוי בבקשת זוכה לרישום חייב במרשם חייבים


האזהרה נמסרה לחייב בהמצאה מלאה בתאריך____________ :



סכום חוב בתיק עולה על .₪ 11,111



החייב זומן לחקירת יכולת/בירור ,אך לא התייצב/החייב לא הגיש בקשה לשינוי צו תשלומים.



נתבקש מידע אודות החייב.



כנגד החייב הוטלו הגבלות לפי סעיף 22א לחוק ההוצאה לפועל.

______________________
תאריך
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______________________
חתימת המבקש
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