
אל  משרד מיסוי מקרקעין
אזור 

בקשה להקלה או פטור ממס שבח או ממס רכישה ל"מוסד ציבורי"  
(סמן/י √ במשבצת המתאימה)   

6120

1. שם המוסד וכתובתו

עיר/ישוב                           מיקוד                                ת"ד                                  מיקוד רחוב/שכונה                                            מס'                    

כתובת למשלוח דואר
רחוב/שכונה                                             מס'                   עיר/ישוב                     

כתובת המוסד טלפוןשם המוסד

3. פרטים לגבי האישור שניתן למוסד כ"מוסד ציבורי"
❏ המוסד הוכר כמוסד ציבורי לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

      תוקף האישור מתאריך                                         פורסם בילקוט פרסומים מס'                            עמוד מס'

❏  המוסד הוכר כמוסד ציבורי לענין סעיף 61 (ד') לחוק מס שבח מקרקעין.
      תוקף האישור מתאריך                                         פורסם בילקוט פרסומים מס'                            עמוד מס'

4. פרטי הנכס בגינו מבוקש הפטור
❏  קרקע 

❏  בנין

❏  דירת מגורים 

❏  אחר

כתובת

גוש חלקה תת חלקה

תאריך עסקה

/             /₪

שווי

❏   פטור ממס רכישה לפי תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס רכישה למוסד ציבורי), התשס"ו-2005

❏   הקלה במס רכישה לפי תקנה 9 לתקנות מס רכישה 

❏  פטור מלא ממס שבח  לפי סעיף 61 לחוק 

❏   פטור חלקי ממס שבח לפי סעיף 61 לחוק 

❏   פטור ממס שבח לפי סעיף 49ב(6) לחוק (יש לצרף העתק צוואה)

❏  פטור מלא ממס שבח  לפי סעיף 61(א) בהעברה ללא תמורה למוסד ציבורי

5. סוג הבקשה

6. פירוט הבקשה

פטור / הקלה במס רכישה  (פרט/י את השימוש העתידי של המקרקעין)

פטור / הקלה במס שבח  (פרט/י את השימוש במקרקעין בכל התקופה שהיה בבעלותו או בחכירתו של המוסד תוך ציון תקופות השימוש והתאריכים)
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2. מעמד משפטי  (סמן במשבצת המתאימה בהתאם לסוג הגוף המשפטי של המוסד וציין  את מספרו)

❏ הקדש בית הדין הרבני ❏ הקדש משרד המשפטים

❏ אגודה שיתופית ❏ אגודה עותומנית❏ עמותה❏ חברה

❏ אחר (פרט/י)

7. הצהרה
1. מוצהר בזה שהנכס/התמורה מהנכס הנמכר ישמש/תשמש למטרה ציבורית בלבד במסגרת המוסד הציבורי, ולא יועבר/תועבר 

לתאגיד אחר שלא מאושר כמוסד ציבורי לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין או לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
2. מוצהר בזה שבין המוסד הציבורי לבין המוכר/הרוכש  ❏ אין  ❏ יש יחסים מיוחדים בין במישרין ובין בעקיפין (כגון קרבה 

משפחתית, יחסי ספק לקוח, גוף תומך או נתמך, גוף שולט או נשלט וכיוצ"ב). 
ככל וקיימים יחסים מיוחדים יש לפרט את הקרבה:  

חתימה שם תפקידתאריך


