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חתימהתאריך שם מלא

פרטים אישיים
מספר טלפוןכתובתשם פרטי שם משפחהמספר זהות

נספח א להודעה והצהרה
בהתאם לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) התשע״ז - 2016

למי שברשותו יותר ממתקן אחד להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת
סמן/י  √  בריבוע המתאים

להלן פרטים על המתקנים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת שברשותי:

❏סה״כ ההכנסות המשוערות לכל שנת מס                                                                            ₪  (ללא מע״מ) 

❏סה״כ ההכנסות הצפויות בשנת מס קודמת מכלל המתקנים                                            ₪ (ללא מע״מ) 

מועד החיבור 
לרשת החשמל

/           /

סוג ההסדרהסוג המתקן גודל המתקןמספר צרכן

סכום ההכנסה (ללא מע״מ) ב -₪
בשנת מס קודמת

סכום ההכנסה (ללא מע״מ) ב - ₪ 
משוער לכל שנת מס

הכתובת בה הותקן מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

אחר ❏ מונה נטו ❏ תעריפית ❏

①

מועד החיבור 
לרשת החשמל

/           /

סוג ההסדרהסוג המתקן גודל המתקןמספר צרכן

סכום ההכנסה (ללא מע״מ) ב -₪
בשנת מס קודמת

סכום ההכנסה (ללא מע״מ) ב - ₪ 
משוער לכל שנת מס

הכתובת בה הותקן מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

אחר ❏ מונה נטו ❏ תעריפית ❏

②

מועד החיבור 
לרשת החשמל

/           /

סוג ההסדרהסוג המתקן גודל המתקןמספר צרכן

סכום ההכנסה (ללא מע״מ) ב -₪
בשנת מס קודמת

סכום ההכנסה (ללא מע״מ) ב - ₪ 
משוער לכל שנת מס

הכתובת בה הותקן מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

אחר ❏ מונה נטו ❏ תעריפית ❏

③

מועד החיבור 
לרשת החשמל

/           /

סוג ההסדרהסוג המתקן גודל המתקןמספר צרכן

סכום ההכנסה (ללא מע״מ) ב -₪
בשנת מס קודמת

סכום ההכנסה (ללא מע״מ) ב - ₪ 
משוער לכל שנת מס

הכתובת בה הותקן מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

אחר ❏ מונה נטו ❏ תעריפית ❏

④

מועד החיבור 
לרשת החשמל

/           /

סוג ההסדרהסוג המתקן גודל המתקןמספר צרכן

סכום ההכנסה (ללא מע״מ) ב -₪
בשנת מס קודמת

סכום ההכנסה (ללא מע״מ) ב - ₪ 
משוער לכל שנת מס

הכתובת בה הותקן מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

אחר ❏ מונה נטו ❏ תעריפית ❏

⑤

מועד החיבור 
לרשת החשמל

/           /

סוג ההסדרהסוג המתקן גודל המתקןמספר צרכן

סכום ההכנסה (ללא מע״מ) ב -₪
בשנת מס קודמת

סכום ההכנסה (ללא מע״מ) ב - ₪ 
משוער לכל שנת מס

הכתובת בה הותקן מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

אחר ❏ מונה נטו ❏ תעריפית ❏

⑥


