
    ורכב מדברי   האיגוד המקצועי לבעלי רכב אשכול   אגודת אשכול

      k9@013.net          9081500 בית זית    171ת.ד     מבשרת ציון 16לשם  משרד: 

     5423554-03  פקס       9009700-050  "ר ונס י- רמוטי ב יידנ   32-2000-1800  טל' 

   22-036סימוכין     

   
  /2214/6עדכון       הראשוהבפעם רכישת רכב אשכול והל 

  

 

    ס לרכישת רכב אשכול בפעם הראשוההטבת מדרישות לקבלת   .1
 

 שים   3רישיון מורה דרך עם ותק של   .א
 . ברישיוןשפה זרה אחת   .ב
 אוטובוס     Dאו     וסעים)  16  טון 5 עד  (מוית  1Dהיגה לרכב ציבורי רישיון    .ג

 או רכב שהוא כבר רכב אשכול.  עד גיל שתיים חדש רכב    .ד
רכוש ללא מיסים גם עד גיל  לרכב ביבוא אישי שיתן ל  רכב עד גיל שתיים מתייחסלגבי  

 בחזרה.   םרכב ששולמו המיסים אי אפשר לקבל ,שתיים (בפועל רק שה וחצי)
שת    ₪   234תשלום  מטעם התאגיד בו יירשם הרכב.  מכתב    –אישור רישום מתאגיד סיור    .ה

רישיון   2022  + אישור  הבאה    עבור  , משה  בבקשה    .₪  468הסעה  גם  רוצים שטפל  אם 
 מצ"ב דוגמה    .₪  234למשרד התיירות + 

כל בית משפט  ך דין, אפשרי גם במזכירות  , הכולל אישור חתימה ע"י עורצהיר  מצ"ב  ת  .ו
   בלבד.  ₪ 60עולה 

ימי עבודה בשה . כמובן אם    120בתצהיר אתם מתחייבים לעמוד בתאים הדרשים כולל  
הראת את  רוכשים  יחסי  ם  באופן  במכסה  לעמוד  צריך  הרי  השה  בתחילת  לא    12  –כב 

 ימים בשה.   90 רק    70ימים בכל חודש. חברים מעל גיל  
   ב מצ" –דרך   בהטבת מס ע"י מורה לרכישת רכב אשכול בקשה    פסטו  .ז
 . מצ"ב דוח דוגמה שאי שלחתי ליועץ המס שלי     6ספח   .ח
 קורות חיים    .ט

 

לא יעמוד במכסת הימים, גם בשה הראשוה  ש קציה חמורה על מיהודיע על ס  משרד התיירות . 2
סיכון לא מבוטל! אבל חברים  חים לכאורה  אתם לוק  ,כל המיסים הדחים !  דהייותשלום      –

סיון באמצעות עתירה  ת. אי דורש עוד שה יאל תחששו אי עומד אחריכם ולא אתן לזה לקרו
 לית שאגיש בקרוב.  מה

 

מס  אשכול    רכב .3 הטבת  של    -      ללא  כל מעורבות  ללא  התחבורה  משרד  ע"י  יתן רק  האישור 
 ם.  רשומיאתם  עות התאגיד שבוהאישור יתן באמצמשרד התיירות.  

 

   רישיון מורה דרך    .א
 אוטובוס     Dאו     וסעים)  16  טון 5 עד  (מוית  1Dהיגה לרכב ציבורי רישיון    .ב

 . ששולמו עליו המיסים ב אשכול וא כבר רכ או רכב שה עד גיל שתיים חדש רכב    .ג
 שים כרכב סיור.   8בפועל משרד התחבורה אישר גם רכב ישן בן   .ד

                                
 ס    –, מוטי בר לשירותכם תמיד                                        

    netK.013@9מייל בלבד   לא בחירום ב,   7000990-050חירום בלבד   ל
 gmail.comsiure@555מייל משרד סיור   

    11:00-13:00  בין השעותימים א,ג,ה    054-4525769     -רד  שהלת מטיה מ 
  tinanosikowsky@gmail.com    בשבת  לא  ווטאסאפ יתן לשלוח כל הזמן  

  052-3474755ווטאסאפ בלבד    שירה אחראית רישומים  



   



ידי מורה דרךרכב אשכול בהטבת מס על בקשה לרכישה ראשונה של   : 1  נספח  

  

 פרטי: _________________ שם משפחה:_____________________   שם

 דרך_______________ - יון מורה' ת.ז.: _________________  מספר ריש מס

   : ___________________________________ מיקוד: _____________כתובת

  __  ______________יד: ___________ דוא"ל:__: _____________ טלפון ניטלפון

 

הפסקת  אני . 1 לאחר  רכישה  או  מס  בהטבת  אשכול  רכב  של  ראשונה  לרכישה  אישור  בזאת  המבקש/ת  דרך    מורה/ת 

 ").  המבקש" –בעלות על רכב אשכול לתקופה העולה על שנה (להלן 

  

 

 ב אשכול בהטבת מס ור בנוהל לאישור רכישת והחזקת רכמתחייב/ת לקיים את כל האמ הריני . 2

    .)"הנוהל" להלן(

  

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

 

 רישיון הנהיגה של המבקש צילום  .א

    שרך של המבקרישיון מורה הד צילום    .ב

   חתום בפני עורך דין, כמצורף להלן  תצהיר  .ג

    חיים  קורות  .ד

      הסכמה מהתאגיד שהרכב יירשם במסגרתו מכתב   .ה

שלדה של הרכב, מס' רישוי (אם קיים), ופרטי  הרכישה מהיבואן הכולל את מס' ה  סכם, הדשרכב ח  ברכישת  .ו

    הרכב.

   רישיון הרכב הנרכש. צילום  ש שאינו רכב אשכול רק עד גיל שנתיים רכב משומ ברכישת  .ז

 רישיון סיור.  רכב +רישיון  צילום  ברכישת רכב אשכול משומש  .ח

   מחו"ל כולל מס' שלדה.   צילום הסכם / חשבונית של הספקברכישת רכב ביבוא אישי   .ט
 

  

השנים    3  - כל שנה מ  במהלךרכת תיירי חוץ  הדימי    120מצורף אישור יועץ מס / רואה חשבון כי ביצעתי     כן  כמו . 4

  בי סעיף זה  יש פטור לג 2220שנת ל -   האחרונות 

  

  

  

  

 

    ____ __:______________                חתימה_________ תאריך



 הטבת מס על ידי מורה דרךבקשה לרכישה ראשונה של רכב אשכול בל   תצהיר

   

, לאחר שהוזהרתי כי עלי  ___________________ספר ת.ז.:______ ,מ______________, הח"מ ______אני

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

  

 והל. בת מס, בהתאם לנ מורה/ת דרך המבקש/ת אישור לרכישת רכב אשכול בהט  אני . 1

 ישוי וההפעלה לרכב אשכול.  שארכוש יהיה רק רכב העומד בכל דרישות הר הרכב . 2

 ________________  סניף     אגודת אשכול  שארכוש ירשם במשרד להסעות סיור הרכב . 3

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

ניוא   _________,____ מספר, ומחזיק ברישיון מורה דרך ______________ מתאריך   מורה דרך מוסמך אני . 5

 ___________________________. ________  הבאות:   בשפות  פיו  להדריך על  רשאי   

   תיירי חוץ מהווה את עיסוקי העיקרי. דרכתבה עבודתי . 6

ספר ימים כמפורט  תיירים מחו"ל מ  לפני הגשת הבקשה, עבדתי בהדרכתהשנים ש  4מתוך    האחרונותהשנים    בשלוש . 7

   והל:"יום עבודה" בנ  להגדרתלהלן, בהתאם 

 __________   שנה •

  ימים:_____________  מספר

 __________   שנה •

  ימים:_____________  מספר

 __________   שנה •

 ימים:_____________   מספר

  

את  מת  אני . 8 לקיים  בזה  בנוהל  כלחייב  עבוהאמור  ימי  מספר  לרבות  תיירי    ימינימאלדה  ,  והדרכת  בהסעת  הרכב  של 

 לנוהל.  7לעניין בדיקה ופיקוח על קיום תנאי הנוהל, כאמור בסעיף  להוהל, ושיתוף פעולנ  4.2.3חוץ, כאמור בסעיף 

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

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

  

  

 _____ חתימה:_______________  : _____________תאריך

 

  

   :אישור

  

 ____________________,___________   שכתובתי   ,/ מזכיר בית משפט עו"ד _______________   הח"מ ,אני

_________________, _______________________ ____  _________ הופיע/ה בפני__מאשר בזה כי ביום _

   __, ולאחר שהזהרתיו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי________ת.ז מס' __________ שזהה/תה את עצמו/ה על ידי

 הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני.  לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות

  

    _________________ :______וחותמת   חתימה                                                                

      

    מזכיר בית משפט   /עוה"ד  שם



   

  : אישור רואה חשבון/יועץ מס 6 נספח

   ביצוע סיורים לתיירים מחו"ל ברכב אשכול  בדבר

  "הנוהל")  –רכישת והחזקת רכב אשכול בהטבת מס (להלן  אישורנוהל ל פי על

  [יודפס על נייר לוגו של המייצג] 

  : ____________ תאריך

   ____יםהסיורים שבוצעו לשנ : חוות דעת בנוגע לדו"ח של מורה הדרך/התאגיד בנוגע לרשימתוןהנד

  

  בדקו את כב אשכול חדש .    המבקש לרכוש רדרך  ______________________, ה  המור לבקשת . 1

לוהל, לתקופה     4.1, כמוגדר בסעיף  מורה הדרך") של הרשימה" –"רשימת הסיורים" (להלן  ירוטפ

  _________ .   שת_________ עד ל  שת מ

 

  אצל "מ או  במעעל הרשימה מתאימים למספר הרשום    יםהמופיעאו החברה    העוסק כי מספר    בדקו . 2

  החברות.   רשם

 

על  את  ערכו . 3 מקובלים.  ביקורת  לתקי  בהתאם  לתכ- ביקורתו  מאתו  דרש  אלה  תקים  את    ןפי 

טחון שאין ברשימה ה"ל הצגה מטעה מהותית.  הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ב 

בדיקה מדגמית ובדיקת סבירות של ראיות התומכות במידע שברשימה. או סבורים   לתהביקורת כול

 בסיס אות לחוות דעתו. שביקורתו מספקת 

  

בזאת ומסומן בחותמת משרדו לשם זיהוי בלבד. דוח זה היו באחריות מורה הדרך/תאגיד.    המצורף . 4

הסיורים" מסומת בחותמתו על ביקורתו. "רשימת    ססתו היא לחוות דעה על הדוח בהתבאחריו

 לשם זיהוי. 

 

 : לדעתו . 5

ה  הרשימה  .א את  המהותיות,  הבחיות  מכל  עליהם תואמת,  והאסמכתאות  רשומות 

 התבססה. 

לעיל היו    יתה"ל בתקופה המצומורה הדרך  ימי העבודה, כמוגדר בוהל, שביצע    מספר  .ב

 .  בשת ___________  __ ימי עבודה______

  .  בשת ____________  ________ ימי עבודה

  .  בשת  ____________  ________ ימי עבודה

 

 

       : ______________   תאריך

 ___ ______רואה החשבון/יועץ המס וחותמת:____________ חתימת 



 



  
  

  



 


