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והל חידוש משק לרכב אשכול בהטבת מס עדכון 1/5/2022
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חידוש משק רכב אשכול ראה סעיף  9להלן
לצורך חידוש משק לרכב אשכול ,צריך קודם לטפל ברכב הישן.
שיוי ייעוד  /מכירת הרכב הישן יש כמה אופציות :
א .שיוי ייעוד לפרטי והשארת הרכב בבעלות פרטית של מורה הדרך
ב .שיוי ייעוד לפרטי ומכירת הרכב לאדם פרטי
ג .מכירת הרכב למורה דרך בהטבת מס
ד .מכירת הרכב למורה דרך ללא הטבת מס
ה .אם הרכב  4X4שיוי ייעוד לרכב מדברי ,כל הג מעל  21יכול להוג
ו .יתן לשות ייעוד רכב אשכול למוית
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שיוי ייעוד רכב אשכול לפרטי
א .קובעים תור למשרד רישוי מחוזי באפליקציה  myvisitאו בטלפון *5678
ב .משלמים מיסים דחים בטופס שמקבלים מבית מכס.
ג .לפות במייל בצירוף רישיון רכב .לקבלת כתובת מעודכת לרשום בגוגול "קבלת קהל מכס
מרכז" מכס ירושלים מכס חיפה ומקבלים.
 (1אילית מכס מרכז 074-7611635 IlanitPe@taxes.gov.il
 (2ג'יב אבו דרע מכס ירושלים NagivAb@taxes.gov.il 074-7612252
ד .בית המכס שולח לכם טופס לתשלום ,יתן לשלם באיטרט ,הקוד מצא על הטופס.
ה .לאחר התשלום אתם מחזירים את השובר המשולם למכס ומבקשים שובר שמודפס עליו
"שולם" ,וכי יורידו הגבלת מכס ברישיון הרכב – בלי זה אי אפשר להעביר בעלות!
ו .במקביל שולחים למשרד אגודת אשכול מייל siure555@gmail.com
 (1רישיון רכב עדכי  +רישיון סיור
 (2תמוות של הרכב משי הצדדים שאין שילוט רכב אשכול מודבק) .במקום עמדה מס' (1
 (3שובר התשלום ששילמת
 (4אישור תשלום  ₪ 468עבור שיוי ייעוד לפרטי  +רישיון סיור לרכב החדש.
לפקודת מוטי בר-ס ,בק דיסקוט סיף מבשרת ציון  ,510חשבון 96672
ז .לאחר שתקבלו מהמשרד אישור שיו ייעוד לפרטי  +מכתב אפשר ללכת למשרד הרישוי
המחוזי לבצע שיוי ייעוד מרכב סיור לפרטי .להביא את כל המסמכים איתכם.
ח .אפשרי לבקש מהמשרד לבצע שיוי ייעוד לפרטי במשרד הרישוי תמורת תשלום וסף של
 .₪ 234לא מבטיחים שצליח אבל סה .אם אתם מספיקים קודם מצוין.
ט .עכשיו הרכב בסטטוס של רכב פרטי אפשרי למכור כפרטי ללכת לדואר לעשות העברת
בעלות ,אפשרי להשאיר על שימכם .כמובן שאסור לעשות הסעת וסעים בשכר.
י .בעת מכירת הרכב יש להודיע לרוכש כי מדובר ברכב סיור וע"פ מחירון לוי יצחק צריך
להוריד  . 10%מחירון לוי יצחק כולל בתוכו את המע"מ.
יא .כמובן שצריך להוציא חשבוית הכוללת מע"מ .
יב .בעת מכירת הרכב הישן ,ואם עשיתם פחת על הרכב יש מצב כי תצטרכו לשלם מס רווחי
הון .דהייו אם בחישוב הפחת  +המכירה אתם מורווחים מול הקיה .כל סכום שיצא
צריך לשלם  25%מס .לכן צריך לחשב את הכל לפי כן .להתייעץ עם מהל החשבוות
שלכם  ,יתן גם להשקיע את רווח ההון ברכב החדש ואז לא משלמים מס ,אבל המחיר של
הרכב החדש קטן בהתייחס לפחת עליו.
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 .4מכירה כרכב אשכול למורה דרך אחר –
 .5תודות לטיפול שלי מורה דרך יכול למכור רכב ישן למורה דרך חדש ,בעבר לא יתן.
יש שתי אופציות מכירת רכב אשכול למורה דרך
א .מכירה רכב עם הטבת מס ,במקרה זה לא לשלם את המיסים הדחים.
ב .לעשות תור במשרד הרישוי המחוזי באפליקציה  myvisitאו בטלפון *5678
 (1מורה הדרך הקוה צריך להיות רשום בתאגיד ,מוזמן לפות אל אגודת אשכול.
 (2מורה הדרך הרוכש צריך שיהיה לו אישור הטבת מס מחמדה משרד התיירות.
גב' חמדה אליאב – אחראית רכב אשכול משרד התיירות אפשר לפות אליה בכל שאלה  ,זה העבודה
שלה והיא מאוד חמדה .טלפון  02-6664375 ) 02-6664346מורי דרך(
)סלולרי 050-6214254:לחרום בלבד ורק ווטאסאפ פקס02-6664474 :
משרד התיירות בק ישראל  ,5ת.ד ,1018 .ירושלים,
HemdaE@tourism.gov.il

 (3להעביר במייל את אישור הטבת המס למכס לקבלת אישור
"אין התגדות לביצוע העברת בעלות" מעצבן !
 (4שולחים למשרד את הטבת המס ואו פוים למשרד התחבורה לאישור.
 (5רק לאחר קבלת אישור יתן ללכת למשרד הרישוי לעשות העברת בעלות .אל תשכחו
את כל המסמכים כולל אישור מהמכס שאין התגדות להעברת בעלות .אפשרי לבקר
במכס לפי שהולכים למשרד הרישוי או להביא מייל צבעוי שהם מאשרים.
ג .מכירה רכב ללא הטבת מס ,במקרה זה צריכים לשלם את המיסים הדחים.
) (1לקבוע תור במשרד רישוי מחוזי באפליקציה  myvisitאו בטלפון *5678
) (2מורה הדרך המוכר צריך לשלוח למשרד אגודת אשכול siure555@gmail.com
א (.רישיון רכב עדכי  +רישיון סיור .
ב (.תשלום  ₪ 468עבור שיוי ייעוד לפרטי ועבור רישיון סיור לרכב החדש.
לפקודת מוטי בר-נס ,בנק דיסקונט סניף מבשרת ציון  ,510חשבון 96672

)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

מורה הדרך הרוכש צריך להיות רשום בתאגיד כ"ל ,מוזמן לפות אליו.
לשלם מכס כ"ל ברגע האחרון.
המשרד פוה למשרד התחבורה לא קשור למשרד התיירות
רק לאחר קבלת אישור מהמשרד יתן ללכת למשרד הרישוי לעשות העברת בעלות.
מומלץ ללכת למשרד הרישוי רק בימי קבלה שלו לטלי גדליהו כאשר היא במשרד
ימים א +ג ואז אם יש בעיות אפשר לערב אותה.
גב' טלי גדליהו  -רע"ן סיור טל 074-7796161 :פקס 074-7796617
רק חירום ורק בווטאסאפ  050-6212610מיילGDALIAHUT@MOT.GOV.IL :
ימי קבלה א+ג שעות  9-12:30משרד התחבורה ביין חדש ק"ק היסעים מויות
רח' בק ישראל  5ירושלים

 .6שיוי ייעוד לרכב מדברי רק רכב אשכול – 4X4
א .מכירה רכב עם הטבת מס ,במקרה זה לא לשלם את המיסים הדחים.
ב .לעשות תור במשרד הרישוי המחוזי באפליקציה  myvisitאו בטלפון *5678
 .7שיוי ייעוד למוית

חידוש משק – רכישת הרכב החדש
.8

במקביל או בפרד יש להגיש בקשה לחידוש משק למשרד התיירות גב' חמדה אליאב ולשלוח
אליה ישירות במייל HemdaE@tourism.gov.il
א .ספח 2
ב .ספח  3לא צריך לצרף אישור רואה חשבון
ג .ספח  6לא צריך בגלל הקורוה לשת 2022
ד .רשיון מורה דרך  +רישיון היגה
ה .טופס הזמת הרכב החדש כולל מספר שלדה או רישוי
ו .מכתב אישור רישום מהתאגיד בו אתם רשומים – מקבלים מהמשרד שלו .
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כדי לקבל מכתב אישור רישום –
א .לשלוח העתק הזמת הרכב כולל מספר שלדה
ב .רשיון היגה  +רשיון מורה דרך
ג .אישור תשלום ₪ 468
לפקודת מוטי בר-ס בק דיסקוט סיף מבשרת ציון  510חשבון . 96672

 .10גב' חמדה בודקת את הטפסים ,המהל חותם ,ואז צריך לקחת מחמדה  4עותקים מקוריים של
הטבת המס 2 .עותקים ותים ליבואן ושיים שארים אצלכם משמש כרישיון סיור זמי עד
שמקבלים את הקבוע .מצ"ב דוגמה לאישור הטבת מס – חידוש משק
 .11מעבירים ליבואן  2עותקים מהאישור של משרד התיירות לצורך שחרור בהטבת מס ו  2עותקים
שארים אצלכם .כיום ברוב המקרים מסתפקים בצילום בלבד.
 .12מוודאים כי היבואן יודע כי הוא עושה רישיון רכב בסיווג סיור ,אם יש בעיות להודיע לי.
 .13לאחר שקיבלתם את הרכב שולחים למשרד אגודת אשכול את רישיון הרכב בסיווג סיור למייל
 K9@013.netואו מטפלים בקבלת רישיון סיור קבוע .
שלכם בכל עת ,מוטי בר – ס
לחירום בלבד  ,050-9009700לא בחירום במייל בלבד K9@013.net
מייל משרד סיור siure555@gmail.com
טיה מהלת משרד  054-4525769 -ימים א,ג,ה בין השעות 11:00-13:00
ווטאסאפ יתן לשלוח כל הזמן לא בשבת
tinanosikowsky@gmail.com
שירה אחראית רישומים ווטאסאפ בלבד 052-3474755

נספח  :2בקשה להחלפת רכב אשכול שנקנה בהטבת מס על ידי מורה דרך
)חידוש משק – רכישת רכב אשכול חדש במקום הרכב הישן(

שם פרטי _________________ :שם משפחה_____________________:
מס' ת.ז _________________ :.מספר רישיון מורה-דרך_______________
כתובת ___________________________________ :מיקוד_____________:
טלפון _____________ :טלפון נייד ___________ :דוא"ל__________________:
.1
.2
א.
ב.
ג.
ד.

אני מורה/ת דרך המבקש/ת בזאת אישור להחלפת רכב אשכול אשר היה בבעלותי ונמכר לאחרונה או עומד להימכר
בקרוב )להלן – "הרכב הנמכר"(.
הריני מצהיר/ה בזאת כי בקשתי היא בהתאם לכל הכללים המפורטים בנוהל לאישור רכישת והחזקת רכב אשכול
בהטבת מס )להלן" הנוהל"( ,לרבות האמור להלן:
הרכב הנרכש עומד בכל דרישות הרישוי וההפעלה לרכב אשכול.
הרכב הנרכש ירשם במשרד להסעות סיור ________________.
אני בעל/ת רישיון נהיגה תקף ברכב ציבורי ,מס' הרישיון__________.
אני בעל/ת רישיון מורה דרך תקף שמספרו _________ ואני רשאי/ת להדריך על פיו
בשפות הבאות____________________.:

ה .עבודתי בהדרכת תיירי חוץ מהווה את עיסוקי העיקרי.
 .3הריני מצרף/ת בזאת לבקשתי את המסמכים הבאים:
בהחלפה לרכב אשכול חדש :
א .הסכם רכישה מהיבואן הכולל סוג הרכב מס' שילדה /רישוי.
ב .אישור רישום בתאגיד סיור.
 .4הריני מתחייב/ת ומצהיר/ה בזה:
א .לקיים את כל האמור בנוהל ,לרבות מספר ימי עבודה מינימלי של הרכב בהסעת
והדרכת תיירי חוץ ,כאמור בסעיף  3.2.4לנוהל ,ושיתוף פעולה לעניין בדיקה ופיקוח
על קיום תנאי הנוהל ,כאמור בסעיף  7לנוהל.
ב .ידוע לי כי במידה ולא אעמוד בתנאי הנוהל תבוטל הטבת המס ,ויהיה עלי לשלם את
מלוא המס על הרכב.

חתימה ________________

נספח  :3בקשה לחידוש השנתי של הטבת המס לרכב אשכול בבעלות מורה דרך

שם פרטי _________________ :שם משפחה_____________________:
מס' ת.ז _________________ .:מספר רישיון מורה-דרך_______________
כתובת ___________________________________ :מיקוד_____________:
טלפון _____________ :טלפון נייד ___________ :דוא"ל__________________:
מס' הרכב ________________ :דגם _________________ :שנת ייצור_____ _____:
 .1אני מורה/ת דרך המבקש/ת בזאת אישור לחידוש הטבת המס לרכב האשכול שבבעלותי )להלן –
"הרכב"( ,בהתאם לנוהל לאישור רכישת והחזקת רכב אשכול בהטבת מס )להלן" הנוהל"(.
 .2הריני מצהיר/ה בזאת כי:
א .הרכב עומד בכל דרישות הרישוי וההפעלה לרכב אשכול.
ב .אני בעל/ת רישיון נהיגה תקף ברכב ציבורי ,מס' הרישיון__________.
ג .אני בעל/ת רישיון מורה דרך תקף שמספרו _________ ואני רשאי/ת להדריך על פיו בשפות
הבאות__________________.:
ד .עבודתי בהדרכת תיירי חוץ מהווה את עיסוקי העיקרי.
ה .הרכב שימש בפועל להפעלת סיורים מודרכים לתיירי חוץ ____ ימים במהלך השנה הקלנדרית שלפני הגשת הבקשה.
במקרה שהרכב הוחלף במהלך השנה הקלנדרית שלפני הגשת הבקשה:
הרכב שהיה בבעלותי עד לתאריך ________ שימש בפועל להפעלת סיורים מודרכים לתיירי חוץ ____ ימים
במהלך תקופה זו.
הרכב שרכשתי בתאריך __________ שימש בפועל להפעלת סיורים מודרכים לתיירי חוץ ____ ימים במהלך התקופה
מיום הרכישה ועד לסוף השנה.
הגשת הבקשה
ליום
הרכב נכון
של
במונה הקילומטרים
ו .מספר הקילומטרים
הוא___________.:
 .3הריני מצרף/ת בזאת לבקשתי:

בשנת  2022אין צורך לצרף אישור רואה חשבון בגלל משבר הקורונה

אישור רואה חשבון /יועץ מס לגבי ימי העבודה של הרכב ,כמפורט בסעיף  2.6לנוהל ,על פי הנוסח בנספח .6
 .4הריני מתחייב/ת ומצהיר/ה בזה:
א .לקיים את כל האמור בנוהל ,לרבות מספר ימי עבודה מינימלי של הרכב בהסעת והדרכת תיירי חוץ ,כאמור בסעיף
 3.2.4לנוהל ,ושיתוף פעולה לעניין בדיקה ופיקוח על קיום תנאי הנוהל ,כאמור בסעיף  7לנוהל.
ב .ידוע לי כי במידה ולא אעמוד בתנאי הנוהל תבוטל הטבת המס ,ויהיה עלי לשלם את מלוא המס שיחול על הרכב.

תאריך______________:

חתימה ______________

