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 (מיקוד)  )עיר(  בית(ה)מס'   )רחוב( 

 :E- MAIL              טלפון: מס' 

 
 
 

 אחוז המס ודחיית מס( י)מיועד ליצואנים במסלול נתוני התביעהרוט יפ - 'בחלק 

 . 2 0             לשנת:₪                       :*ערך הטובין שיוצאו .1

 * בנתוני היצוא יש לכלול את ערך כל היצוא של החברה, לרבות יצוא של טובין עליהם לא תוגש תביעת הישבון. 

    
 בגינם נתבע  ,לחו"לעל מרכיבים ששימשו בייצור מוצרים שיוצאו  מוטליםה( קניה-מכס, מס)המסים  ה"כס .2

 ₪.       : הישבון בשנה האמורה 

       :ר ויצואיצוילשם שיובאו או נקנו  העיקרייםהמרכיבים רוט יפ .3    

       :שיוצאו הטוביןרוט יפ     

   

               ועד יום:                          ם:לתקופה מיו .4
               יום חודש            יום      חודש      

 

 

 ד ליצואנים במסלול אחוז המס(אחוז המס )מיועהחזר בהתאם ל - 'חלק ג

  :*(המוגמר המיוצאהמרכיבים מערך המוצר אחוז המסים המוטלים על ) היצואסים מערך המאחוז  . 1

 .1, בנתון המופיע בחלק ב סעיף 2* יש לחלק את הנתון המופיע בחלק ב סעיף 

       

 

   

         :   *מחזוריות המלאי . 2

   סה"כ רכישות   נוסחה לחישוב המחזוריות:*       

      
   מלאי פתיחה + מלאי סגירה   

   2   

       
 
 

 )יש לצרף אישור מהבנק על פרטי החשבון( בנקהפרטי חשבון   -' דחלק 

       
       כתובת הסניף:        שם הבנק:

 

                          
 

      
 

                    

 טלפון 'מס  סניף 'מס  סמל הבנק     חשבוןה ס'מ 
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 היצואןהצהרת  - 'החלק 

    כי: בזאת, אנו מצהירים

    
 המופיעים בספרינו.תאימים לפרטים דפים(, נכונים ומ     יה )בצרופותוזו ה בתביע המופיעים כל הפרטים .1

 רו"ח. ידי-על שאושרורשימות המלאי הכלליות, כפי ל תאימותכמויות הטובין במלאי המפורטות בצרופות לדו"ח זה, מ .2    

    
      /    /     צרים, מתנהלות על ידינו באופן שוטף ומעודכנות ליום :כרטיסיות המלאי למרכיבים ולמו .3

    
 שנים לפחות. )חמש( 5עלינו לשמור, בין היתר, על הרישומים והמסמכים ששימשו בסיס לתביעה זו לתקופה של ידוע לנו כי  .4

    
במרכיבים  ולא השתמשנו ,שיוצרו מהמרכיביםמרכיבים או מוצרים בכל צורה שהיא,  מסרנו לאחרו ולא בתקופת הדיווח לא מכרנ .5

 )מיועד ליצואנים במסלול דחיית מס בלבד(. על ייצורם בישראל לייצור מוצרים שלא הודענו לרשות המסים

 

    /    /              
 יצואןוחותמת ה חתימת  היצואןשם   תאריך

 
 אישור רואה חשבון/חשב - 'חלק ו

    

 , הנני מתכבד להודיע ו( ולפי בקשתהיצואן)להלן        חשבון/החשב של הכרואה 

 כלהלן:

    
 תקין.מראה שהספרים התנהלו באופן      /    /     :לשנה שנסתיימה ביום  היצואןבדיקת ספרי החשבונות של  .1

 .לפי סוגיהם מוגמרים, שיוצרו ויוצאוהמוצרים הוהמרכיבים מנהל רישום מעודכן ונפרד של תנועת היצואן  .2    

    
בספרי היצואן מתאימים לרישומים  ,יהוי()המסומנים על ידי לשם ז צרופותיהעל  והנתונים המפורטים בתביעת ההישבון הז .3

 ומשקפים נכון את הנתונים אודות יצוא המוצרים, וההישבון שהיצואן הנתבע בתביעה זו.

 :הערות .4

 
      

 
      

 
      

       

      /     /               
  חתימת וחותמת רו"ח/חשב  חשבשם רו"ח/  תאריך 

 

 ביחידת ההישבון קבלת הטופס מועד - 'זחלק 

 

     /    /        

  פקיד המכסחתימה וחותמת   תאריך 

 

 

 


