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פתיחת תיק למקבל "תשלום נגזר"
עפ"י סעיף )9ב( לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע התשע"א ) 2011 -להלן" :חוק ההיטל"(
)סמן/י √ בריבוע המתאים(

פרטי מקבל ה"תשלום הנגזר" ופרטי החשבון אליו מועבר "התשלום הנגזר"
מספר מזהה)(1

שם

כתובת העסק

❏ שותפות ❏ חברה ❏ יחיד
מספר טלפון

מיקוד

כתובת למכתבים

מיקוד

שם איש הקשר

כתובת דואר אלקטרוני
מספר חשבון הבנק

שם הבנק

פרטי משלם "התשלום הנגזר"

❏ שותפות ❏ חברה ❏ יחיד

שם

מספר פקס

מספר הסניף

משרד השומה )בו מתנהל התיק(

תפקיד איש הקשר
העיר

המדינה

מספר תיק ניכויי היטל

מספר תיק היטל

כ ת ו ב ת

מספר חשבון הבנק ממנו מועבר התשלום

רחוב

מספר

שם הבנק

מספר הסניף

מדינה

עיר

מיקוד

כתובת הסניף

פרטי זכות הנפט של מיזם הנפט שעל רווחי הנפט שלו מוטל תשלום היטל ,וכן ניכוי היטל מ"התשלום הנגזר"
מספר תיק היטל

שם

שם השותף המדווח

כ ת ו ב ת

המסמכים המצורפים אשר בהתאם להם מקבל "התשלום הנגזר" זכאי לקבל "תשלום נגזר":
קיימים יחסים מיוחדים ,כהגדרתם בסעיף 85א)ב( לפקודת מס הכנסה ,בין המשלם למקבל:
❏ כן )פרט/י(
❏ לא
תאגידים שלובים ,מסונפים ו/או קשורים למקבל "התשלום הנגזר"
שם

מספר תיק תאגיד

כתובת

משרד השומה

פרטי המייצג ) ❏ רו"ח ❏ עו"ד ❏ יועץ מס ❏ אחר

 %שליטה

סוג הקשר

(
כתובת

מספר טלפון

הצהרה מקבל התשלום הנגזר
ביודעי את העונשים הצפויים לי לפי פרק ח לחוק ההיטל ,בגין מסירת פרטים שאינם נכונים,
הריני מצהיר/ה בזה כי למיטב ידיעתי הפרטים הנ"ל מלאים ונכונים.
תאריך

שם

תפקיד

חתימה

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

ע"נ ,החטיבה לארגון ומערכות מידע )מעודכן ל (1.2017 -

שם

מספר עוסק של המייצג

מ נ י ו ת
כמות
סוג

