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 מדינת ישראל
 מכס אילת - רשות המיסים בישראל

 בקשה להחזר מע"מ ביבוא לאזור אילת
 985מכס 

_________________________________________________________________________________           
 הריני מבקש/ת בזאת החזר מע"מ בגין יבוא טובין לאזור אילת , 

  1985ים והנחות ממיסים ( התשמ"ה פטור)  אזור חופשי באילת)א( לחוק 5בהתאם לסעיף 
 

 בקשות בטופס זה ( 3: ) ניתן למלא עד  . פרטי הבקשה1

 1. 2. 3. 

 הצהרת יבואמס' 
   

 תאריך שחרור
   

 סכום המע"מ
 המבוקש להחזר

   

 
 אור הטוביןית

 

   

 
 יעד  / שימוש  הטובין ) בחר לפחות אחת מהאפשרויות ( :

 בכתובת: ירהמכ 

 בכתובת: התקנה 

 בכתובת: לשימוש העסק 

 בכתובת: לשימוש פרטי 

 פרט שימוש והיכן: אחר 
 

 כוח מטעם החברה יפרטי המבקש : יש לצרף צילום של תעודה מזהה הכוללת כתובת ו/או ייפו  .2

  מס' ת"ז: שם פרטי ומשפחה:

          מס' עוסק/חברה: שם העוסק:

  קוד דיווח למע"מ :כתובת למשלוח מכתבים

 טלפון נייד: טלפון בבית: טלפון בעסק:

  מייל:-כתובת אי

 
 פרטי חשבון בנק )נא לציין את מס' הבנק, סניף ומספר החשבון + לסמן במשבצת המתאימה(:  .3

 מס' בנק מס' סניף מס' חשבון 

                   פרטי חשבון הבנק:

 חשבון שפרטיו נמסרו בעבר וקיימים  )פרטי החשבון מצ"ב )צילום צ'ק/אישור הבנק 

 אני, היבואן של הטובין ברשימון/ים הנ"ל, מצהיר כי בקשתי זו להחזר מע"מ ביבוא טובין:  הצהרה
לאזור אילת הינה בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה, בהתאם להוראות חוק אזור סחר חפשי באילת 

, והתקנות מכוחו. עוד אני מצהיר, כי הטובין שיובאו הינם 1985-)פטורים והנחות ממסים(, תשמ"ה
רה כולם לשם מכירה, צריכה, או שימוש, באזור אילת בלבד, ובכל מקרה של שימוש שלא בהתאם למט
שבשלה הוענק הפטור, או שלא בהתאם לתנאים שנקבעו לפי חוק זה למתן הפטור, יחולו על הטובין 

המע"מ שהפטור ניתן לגביהם לפי השיעור החל ביום התשלום. אני מצהיר בזאת שכל הפרטים שנמסרו 
שיש למסרם, על ידי בהודעה זו נכונים, וכן ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים, או אי מסירת נתונים 

    מהווים עבירה על החוק, על כל המשתמע מכך. 
          

    ___________________              ______________________                   _________________ 
 תאריך הבקשה                  שם החותם                                         חותמת העסק / חתימה                            
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