
 1נספח 

 בקשה לרכישה ראשונה של רכב אשכול בהטבת מס על ידי מורה דרך

 שם פרטי: _________________ שם משפחה: _____________________

 דרך_______________-מס' ת.ז.: _________________  מספר רישיון מורה

 _____________כתובת: ___________________________________ מיקוד: 

 טלפון: _____________ טלפון נייד: ___________ דוא"ל: __________________

אני מורה/ת דרך המבקש/ת בזאת אישור לרכישה ראשונה של רכב אשכול בהטבת מס או רכישה .1
 "). המבקש" –לאחר הפסקת בעלות על רכב אשכול לתקופה העולה על שנה (להלן 

 

את כל האמור בנוהל לאישור רכישת והחזקת רכב אשכול בהטבת מס הריני מתחייב/ת לקיים .2
").הנוהל(להלן "

 

הריני מצרף/ת בזאת לבקשתי את המסמכים הבאים:.3
 

צילום רישיון הנהיגה של המבקש

 צילום רישיון מורה הדרך של המבקש

תצהיר חתום בפני עורך דין, כמצורף להלן 

קורות חיים

יירשם במסגרתומכתב הסכמה מהתאגיד שהרכב 

:ברכישת רכב חדש
הסכם הרכישה מהיבואן הכולל את מס' השילדה של הרכב, מס' רישוי (אם קיים), ופרטי 

הרכב.

:ברכישת רכב משומש

צילום רישיון הרכב הנרכש..א

צילום רישיון להסעת סיור של הרכב הנרכש, במידה ושימש כרכב אשכול..ב

 3במהלך כמו כן, מצורפים בזה אישורים על ימי העבודה שבצעתי בפועל בהדרכת תיירי חוץ .4
שלפני הגשת הבקשה, כמפורט להלן: כמפורט בנוהל) 4מתוך  3השנים האחרונות (או 

 

האישורים הנדרשים כשכיר:.א

אישורים מטעם כל המעסיקים על מספר ימי העבודה בפועל של המבקש בהדרכת תיירים ·
, תוך ציון התקופה בגינה ניתן האישור.מחו"ל

תלושי משכורת חודשיים המפרטים את מספר ימי העבודה.·

אישור מטעם רואה חשבון/יועץ מס המעיד כי עיקר הכנסתו של המבקש היא מהדרכת ·
 .תיירים

 
 

האישורים הנדרשים כעצמאי:.ב

התייר/ים, תאריכי העתקי קבלות עבור כל הדרכת תיירים מחו"ל שבוצעה, תוך ציון פרטי ·
ההדרכה ומספר ימי ההדרכה.

אישור מטעם רואה חשבון/יועץ מס המעיד על העיסוק בהדרכת תיירים כמשלח יד עיקרי, ·
ועל קיום תיק במס הכנסה בענף מורי הדרך.

תאריך: ______________                חתימה :_______________
 

 



 תצהיר
 

 
מספר ת.ז.:_____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אני, הח"מ, ________________ 

 את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 

 אני מורה/ת דרך המבקש/ת אישור לרכישת רכב אשכול בהטבת מס, בהתאם לנוהל..1

 לה לרכב אשכול.הרכב שארכוש יהיה רק רכב העומד בכל דרישות הרישוי וההפע.2

 הרכב שארכוש ירשם במשרד להסעות סיור ________________..3

אני בעל/ת רישיון נהיגה תקף ברכב ציבורי, מס' הרישיון __________..4

אני מורה/ת דרך מוסמך/ת מתאריך ____________, ומחזיק/ה ברישיון מורה דרך תקף .5
הבאות: שמספרו _________, ואני רשאי/ת להדריך על פיו בשפות 

.___________________________

עבודתי בהדרכת תיירי חוץ מהווה את עיסוקי העיקרי..6

השנים האחרונות לפני הגשת הבקשה, עבדתי בהדרכת תיירים מחו"ל מספר ימים  בשלוש.7
כמפורט להלן, בהתאם להגדרת "יום עבודה" בנוהל:

שנה __________ מספר ימים: _____________·

__________ מספר ימים: _____________שנה ·

 שנה __________ מספר ימים: _____________·
 

, לרבות מספר ימי עבודה מינימלי של הרכב כל האמור בנוהלאני מתחייב/ת בזה לקיים את .8
לנוהל, ושיתוף פעולה לעניין בדיקה ופיקוח על  4.2.3בהסעת והדרכת תיירי חוץ, כאמור בסעיף 

 לנוהל. 7, כאמור בסעיף קיום תנאי הנוהל

ידוע לי כי במידה ולא אעמוד בתנאי הנוהל תבוטל הטבת המס, ויהיה עלי לשלם את מלוא המס .9
 על הרכב.

הריני מצהיר/ה כי זהו שמי, זוהי חתימתי, ותוכן תצהיר זה אמת..10

 
 תאריך: __________________ חתימה: _______________

 
_________________________________________________________________ 

 :אישור

 

אני, הח"מ _______________ עו"ד, שכתובתי למסירת מסמכים היא: 

________________________, מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

ת.ז מס' ____________ (המוכר/ת לי באופן __________________, שזהה/תה את עצמו/ה  על ידי 

אישי), ולאחר שהזהרתיו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא 

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני.

 

 חתימה:____________________________
 שם עוה"ד וחותמת                                            

  


