לשכת מנהל הרשות

חוזר מנהל הרשות לספקים מקומיים ולתאגידי מים וביוב – מס2/2011 .

ריבית פיגורים )מאת חטיבת הכלכלה(
מיום  6פברואר 2011

כללי
.1

מטרת חוזר זה לפרט את אופן ביצוע תחשיב ריבית הפיגורים שיחויב צרכן על ידי תאגידי
המים ועל ידי ספקי המים המקומיים ,בהתאם לסעיף  33לכללי תאגידי מים וביוב )חישוב
עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות מים וביוב( ,התש"ע 2009-וסעיף 2א לכללי המים
)תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( ,התשנ"ד 1994-בהתאמה.

.2

בהתאם לכללים" :לא שולם תשלום המגיע לחברה/לספק מקומי עד המועד החיוב ,תתוסף
עליו ריבית פיגורים החשב הכללי ,בחישוב יומי ,ממועד החיוב ועד לתשלומו בפועל".

.3

בהתאם לכללים :מועד החיוב" -היום הראשון שלאחר תום התקופה שנקבעה לתשלום
החיוב בהודעת החיוב ששלחה החברה ובלבד שתקופה זו לא תיקצר מ 15-יום מיום משלוח
הודעת החיוב".

ריבית הפיגורים
.4

שיעור ריבית הפיגורים בגין איחור בתשלום החל ממועד החיוב של הצרכן ,תחושב בהתאם
לשיעור ריבית פיגורים חשכ"ל שנתית )להלן" :ריבית הפיגורים"( וכפי שמתפרסמת מעת לעת
ברשומות ובכתובתhttp://www.ag.mof.gov.il/ :

.5

ריבית הפיגורים תחושב מיום הפיגור בתשלום ,קרי מועד החיוב )למחרת התאריך האחרון
לתשלום כפי שנקבע בהודעת החיוב לצרכן( ועד ליום התשלום הקלנדארי בפועל )להלן" -ימי
הפיגור"(.

.6

הריבית הנומינלית תהא שווה לריבית המתואמת במונחים רבעוניים ובהתאם לחוזר חשכ"ל
"ריבית ,הצמדה וחובות – מנגנוני ריבית והצמדה" מספר הוראה ה ,3.1.1.1 .כפי שמתעדכן
מעת לעת.

.7

בהתאם לחוזר ,הריבית תחושב על בסיס חישוב רבעוני קלאנדרי.

אופן חישוב הריבית
במהלך הרבעון ,הריבית לא תתווסף לקרן ותחושב על בסיס יומי )להלן" -ריבית צבורה"(.
.8
.9

בכל תחילת רבעון עוקב ,תתווסף הריבית הצבורה לתשלום וממועד זה תחשב כקרן )להלן-
"הקרן החדשה"( .הריבית על הקרן החדשה במהלך הרבעון תהיה ריבית צבורה.
1
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.10

חישוב הריבית הצבורה יהיה לפי ריביות הפיגורים שהיו באותה תקופה בחלוקה ל365 -
ימים במכפלת ימי הפיגור ובמכפלת קרן החוב או הקרן החדשה לאותה תקופה.

.11

במידה והחוב נפרע לא במלואו ,יתבצע יחוס התשלום ראשית לקרן או לקרן החדשה ורק
לאחר מכן לריבית הצבורה.

.12

תשלום חוב לפירעון מיידי יבוצע ,ככל הניתן ,כך שיכלול את הריבית הצבורה עד לאותו
מועד .ואולם צרכן ששילם את כל החוב בהתאם להודעת חיוב לפירעון מיידי ,לא תתווסף
ריבית ,להפרש הריבית הצבורה באותו הרבעון והריבית הצבורה כאמור ,תצורף להודעת
החיוב הקרובה הבאה ,בנפרד מהחיוב השוטף.

.13

תחולת הוראות אלה ,הינה כלפי כלל החובות שטרם שולמו.

לשאלות והבהרות יש לפנות אל חטיבת הכלכלה ברשות המים בטל'  03-6369729או
במייל SARITP@WATER.GOV.IL

בברכה,
אורי שני
מנהל רשות המים

תיק :חוזרי מנהל הרשות
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