
5903 פתיחת תיק לבעל זכות נפט של מיזם נפט
בהתאם לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע התשע"א - 2011 (להלן: "חוק ההיטל")

(סמן/י  √ בריבוע המתאים)
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אני הח"מ מצהיר/ה בזאת כי הנני הבעלים של זכות נפט של מיזם נפט (להלן: "מיזם הנפט")

פרטי מיזם הנפט שאני בעליו

פרטים על מנהלים/בעלי מניות/שותפים/חברים בתאגיד של בעל מיזם נפט
מונה כמנהלכתובתשםמספר זהות/תאגיד % שליטה משרד השומה

בו מתנהל התיק
ת ו י נ מ

כמותסוג

 ❑ כן    ❑ לא

 ❑ כן    ❑ לא

 ❑ כן    ❑ לא

פרטי המייצג  ( ❏ רו"ח     ❏ עו"ד     ❏ יועץ מס )
מספר טלפוןשם כתובת מספר עוסק של המייצג

תאגידים שלובים, מסונפים ו/או קשורים לתאגיד של בעל מיזם הנפט
סוג הקשרכתובתשםמספר תיק תאגיד % שליטה משרד השומה

ת ו י נ מ
כמותסוג

(1) המספר המזהה: לאזרח ישראל - מספר זהות. לחבר בני אדם שהתאגד בישראל או שנרשם ברשם החברות בישראל  - מספר הרישום שניתן ברשם החברות בישראל. 
מספר   - בישראל   החברות  ברשם  נרשם  ולא  לישראל  מחוץ  שהתאגד  אדם  בני  לחבר  הכנסה.  מס  במרשמי  שנקבע  כפי  ישות,  מספר   - ישראל   אזרח  שאינו  ליחיד   

ישות, כפי שנקבע במרשמי מס הכנסה.  
(2) נושא משרה הרשאי לחתום: בשותפות - שותף כללי. בחברה - מנכ"ל החברה. 

פרטי בעל/ת מיזם הנפט     ❏שותפות    ❏ חברה    ❏ יחיד
מספר תיק ניכוייםשם משרד השומה

(בו מתנהל תיק מס הכנסה)
מספר מזהה(1)

שם הבנק כתובת הסניףמספר חשבון הבנק

ת ב ו ת כ

רחוב                                  מספר             עיר               מיקוד

מספר הסניף

שם

מיקודכתובת למכתבים

מספר פקס מספר טלפון

מספר עוסק

פרטי   ❏ השותף מדווח   ❏ ישות יחידה שהיא בעלת מיזם הנפט

כתובת דואר אלקטרוני

מיקודכתובת למכתבים מיקודכתובת העסק

תפקיד איש הקשרשם איש הקשר

הצהרה בעל מיזם הנפט(2)
ביודעי את העונשים הצפויים לי לפי פרק ח לחוק ההיטל בגין מסירת פרטים שאינם נכונים,

הריני מצהיר בזה כי למיטב ידיעתי הפרטים הנ"ל מלאים ונכונים.

חתימהתפקידשםתאריך

1.  בתוקף סמכותי, עפ"י סעיפים 43 ו - 51 לחוק ההיטל, הנכם מתבקשים להגיש לנו
פתיחת לצורך  נפט  מיזם  של  הנפט  זכות  בעלי  של  הבסיסיים  הנתונים  על  דו"ח   

תיק היטל ברשות המסים.  
2. יש למלא דו"ח זה, על כל פרטיו, ולהגישו לפקיד השומה תוך 21 יום מיום קבלת 

זכות הנפט.  
3. אי הגשת הדו"ח או השמטת פרטים הנם עבירה על חוק ההיטל.

כתובת

טלפוןמשרד שומה

חדרשם

חתימהתאריך

/ /

5. מספר התיק במשרד התשתיות 4. מועד קבלת זכות הנפט
   יש לצרף העתק מזכות הנפט שנתנה בהתאם לחוק הנפט תשי"ב-1952

3. זכות הנפט בה מחזיק מיזם הנפט: 
     ❏ היתר מוקדם   ❏ רישיון    ❏ חזקה

2. מספר תיק היטל 1. שם מיזם הנפט

שיעור הבעלותשם איש הקשר
במיזם הנפט

%
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תפקיד איש הקשר


