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הצהרה בדבר קבלת "תשלום נגזר"
ובקשה להקטנת שיעור ניכוי היטל במקור

לפי סעיף  9לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע התשע"א 2011 -
)סמן/י √ בריבוע המתאים(

אני ,הח"מ ,מבקש/ת כי על "תשלום נגזר" בסך
הסכום )ברוטו לפני ניכוי היטל(

סוג המטבע

הסכום במילים

❏ שקל ❏ דולר

.

שאני מקבל/ת ממשלם תשלום נגזר ,שפרטיו רשומים להלן ,יחול ניכוי היטל במקור בשיעור של %
נימוקי הבקשה:

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

שם

פרטי משלם "התשלום הנגזר"

שם השותף המדווח

כ ת ו ב ת

❏ שותפות ❏ חברה ❏ יחיד
משרד השומה )בו מתנהל התיק(

שם

מספר תיק ניכויי היטל

מספר תיק היטל

חלקו ב  % -ברווחי הנפט
של מיזם הנפט

כ ת ו ב ת
רחוב

מספר

שם הבנק

מספר חשבון הבנק ממנו מועבר התשלום

עיר

%

מיקוד

כתובת הסניף

מספר סניף

מקדם ההיטל בתום שנת המס שקדמה לשנת המס בה משולם "התשלום הנגזר"
מקדם ההיטל הצפוי לתום השנה הנוכחית
שיעור ההיטל בשנת המס שקדמה לשנת המס בה משולם "התשלום הנגזר"
פרטי מקבל התשלום הנגזר ופרטי החשבון אליו מועבר התשלום
שם

%

❏ שותפות ❏ חברה ❏ יחיד

מספר תיק היטל

כ ת ו ב ת
רחוב

מספר חשבון הבנק

שם הבנק

ממנו מועבר התשלום

מספר הסניף

מספר

מדינה

עיר

מיקוד

כתובת הסניף
רחוב

מספר

עיר

מדינה

המסמכים לאימות הבקשה:
בוצע תשלום קודם למקבל התשלום הנגזר בשנת המס:
הסכום )ברוטו לפני ניכוי ההיטל(
❏ כן )פרט/י(
תאריך התשלום
/

/

שיעור ההיטל סוג המטבע

שער החליפין

ההיטל ששולם בש"ח

%

קיימים יחסים מיוחדים ,כהגדרתם בסעיף 85א)ב( לפקודת מס הכנסה ,בין המשלם למקבל:
❏ כן )פרט/י(
❏ לא
הצהרת מקבל התשלום הנגזר
הריני מצהיר/ה בזאת כי הפרטים שבטופס זה הינם מלאים ונכונים.
תאריך

שם

תפקיד

חתימה

חותמת

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

❏ לא

