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: בקשה להחלפת רכב אשכול שנקנה בהטבת מס על ידי מורה דרך2 נספח  

    חדש במקום הרכב הישן) רכישת רכב אשכול – (חידוש משק

 

 _______________ שם משפחה:_____________________  __פרטי:  שם

 דרך_______________ - ספר רישיון מורה____________  מ' ת.ז.: _____מס

 _________________________ מיקוד:_____________   : __________כתובת

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

עומד להימכר   או לאחרונהנמכר מורה/ת דרך המבקש/ת בזאת אישור להחלפת רכב אשכול אשר היה בבעלותי ו אני . 1

 "). הנמכר  הרכב" –בקרוב (להלן 

רכישת והחזקת רכב אשכול  שורר/ה בזאת כי בקשתי היא בהתאם לכל הכללים המפורטים בנוהל לאימצהי הריני . 2

   לן:"), לרבות האמור לההנוהלמס (להלן"   בתבהט

  הנרכש עומד בכל דרישות הרישוי וההפעלה לרכב אשכול. הרכב  .א

  רד להסעות סיור ________________.הנרכש ירשם במש הרכב  .ב

  יגה תקף ברכב ציבורי, מס' הרישיון.__________ ון נהבעל/ת רישי אני  .ג

בעל/ת רישיון מורה דרך תקף שמספרו _________ ואני רשאי/ת להדריך על פיו   אני  .ד

 ת הבאות:.____________________  בשפו

  עיסוקי העיקרי.את  והבהדרכת תיירי חוץ מהו עבודתי  .ה

  

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

   

   :אשכול חדש לרכב  בהחלפה   

   . הסכם רכישה מהיבואן הכולל סוג הרכב  מס' שילדה /רישוי  .א

   . אישור רישום בתאגיד סיור  .ב

 

  מצהיר/ה בזה:מתחייב/ת ו  הריני . 4

בנ  כל את    לקיים  .א מינימוהל האמור  עבודה  ימי  מספר  לרבות  בהסע ,  הרכב  של  ת  לי 

בסעיף   כאמור  חוץ,  תיירי  ושיתוף    4.2.3והדרכת  ופיקוח   עולהפ לנוהל,  בדיקה  לעניין 

   לנוהל. 7על קיום תנאי הנוהל, כאמור בסעיף 

ו  ידוע  .ב המס,  הטבת  תבוטל  הנוהל  בתנאי  אעמוד  ולא  במידה  כי  עלי  את   לייהיה  לשלם 

 מלוא המס על הרכב.  

  

  

  

 ________________    חתימה                                   



  ת המס לרכב אשכול בבעלות מורה דרךלחידוש השנתי של הטב בקשה: 3 נספח

 

 פרטי: _________________ שם משפחה:_____________________   שם

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

 מיקוד:_____________    _______________: ____________________כתובת

 ד: ___________ דוא"ל:__________________  : _____________ טלפון נייטלפון

  ' הרכב: ________________ דגם: _________________ שנת ייצור:_____ _____      מס

   –בעלותי (להלן מורה/ת דרך המבקש/ת בזאת אישור לחידוש הטבת המס לרכב האשכול שב אני .1

    "). הנוהלהטבת מס (להלן" "), בהתאם לנוהל לאישור רכישת והחזקת רכב אשכול בהרכב"

 את כי:  מצהיר/ה בז הריני . 2

 עומד בכל דרישות הרישוי וההפעלה לרכב אשכול.   הרכב  .א

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

מורה    אני  .ג רישיון  שמספרו  בעל/ת  תקף  בשפות  דרך  פיו  על  להדריך  רשאי/ת  ואני   _________

  ______________ הבאות:.____

  בהדרכת תיירי חוץ מהווה את עיסוקי העיקרי. עבודתי  .ד

  הגשת הבקשה. שלפנים במהלך השנה הקלנדרית ____ ימי ץשימש בפועל להפעלת סיורים מודרכים לתיירי חו הרכב  .ה

  

   שלפני הגשת הבקשה:השנה הקלנדרית   שהרכב הוחלף במהלך במקרה

 

___ שימש בפועל להפעלת סיורים מודרכים לתיירי חוץ ____ ימים  עד לתאריך _____ תישהיה בבעלו הרכב

   במהלך תקופה זו.

תקופה סיורים מודרכים לתיירי חוץ ____ ימים במהלך ה להפעלתשרכשתי בתאריך __________ שימש בפועל  הרכב

 לסוף השנה. מיום הרכישה ועד 

הבקשה    הגשת   ם ליו   נכון    הרכב   של   הקילומטרים    ונהבמ   הקילומטרים    ר מספ  .ו

 הוא:.___________ 

  

 ה אין צורך לצרף אישור רואה חשבון בגלל משבר הקורונ    2022בשנת    מצרף/ת בזאת לבקשתי:   הריני . 3

  

   . 6, על פי הנוסח בנספח לנוהל 6.2בסעיף רואה חשבון /יועץ מס לגבי ימי העבודה של הרכב, כמפורט   אישור 

  

  :מתחייב/ת ומצהיר/ה בזה  הריני . 4

, כאמור בסעיף  חוץ, לרבות מספר ימי עבודה מינימלי של הרכב בהסעת והדרכת תיירי  האמור בנוהל  כלאת    לקיים  .א

  .נוהלל 7ולה לעניין בדיקה ופיקוח על קיום תנאי הנוהל ,כאמור בסעיף לנוהל, ושיתוף פע 4.2.3

 לם את מלוא המס שיחול על הרכב. בוטל הטבת המס, ויהיה עלי לשדה ולא אעמוד בתנאי הנוהל תלי כי במי ידוע  .ב

  

   

 :______________            חתימה  ______________ תאריך



  


