
  
  

  )נוסח מעודכן( 'אנספח 
  מ"טופס בקשה להסרת עוסק מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע

  2012לשנת המס 
  

  :לכבוד
  

  _______________________ממונה אזורי
  

  ___________________ תיק העוסק' מס______________________: שם העוסק
  

ו מפורטים לעיל מרשימת העוסקים בזאת להסיר את העוסק שפרטי ת/מבקש ,מטה ה/מהחתו, אני
יש לסמן את ( וזאת מהטעם המפורט להלן, 2012מ בשנת המס "הדיווח המפורט למע החייבים בהגשת

   ):האפשרות המתאימה
  
 

העוסק חייב בניהול ספרים בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסים אך קיבל אישור מיוחד מרשות 
  .תהמסים לנהל את ספריו בשיטה החד צדי

 
כמפורט  ,)'ן וכד"נדל, רכב( ורק בשל מכירת ציוד ח"מיליון ש 2.5 –נמוך מ  ו של העוסקמחזור עסקאותי

כגון חוזי , יש לצרף מסמכים מאמתים. ח"מיליון ש 2.5 - מ גבוה מ"היה מחזור העסקאות שדווח למע ,להלן
  .'חשבוניות מס וכד, מכר

  _____________________________  _________________________פרטי הציוד שנמכר 
  

ורק בשל הוצאת חשבוניות מס עצמיות מכוח סעיפים  ,ח"מיליון ש 2.5 -נמוך מ ו של העוסקמחזור עסקאותי
יש לצרף העתקים של . ח"מיליון ש 2.5 -מ גבוה מ"היה מחזור העסקאות שדווח למע, מ"לחוק מע 21 -ו 20

  .כאמור, החשבוניות העצמיות
  

 ואף לא אחד מהעוסקים הרשומים באיחוד,  55___________ ג של איחוד עוסקים שמספרו הנני הנצי
   .פי הכללים שנקבעו-עוסקים זה חייב בהגשת הדוח המקוון על

  
  ) פרט(הנני מבקש דחייה זמנית בדיווח בשל הצורך בהיערכות טכנולוגית מיוחדת 

  
__________________________________________________________________________  

  
  ._____________אשלים את היערכותי הטכנולוגית עד לתאריך 

  
  
  

  נציג איחוד עוסקים /הצהרת העוסק 
  .ה בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם מלאים ונכונים /מצהיר,מ "הח, אני

  
 __________        __________________     __________________        ______________  

  חתימה       שם מורשה החתימה                        שם העוסק                        תאריך       
  

  ) יועץ מס   /   ד"עו   /   ח"רו (  הצהרת המייצג
ת את חתימת מרשי  /מאשר , ת לייצג את העוסק לפי ייפוי כח שבידי/ת בזה כי אני מוסמך/מאשר,מ "הח, אני

  .הרשומים לעיל הם מלאים ונכונים ה כי כל הפרטים/ומצהיר ____________ ____
___________          _________________________             ______________  

  חותמת וחתימה                                              שם המייצג                        תאריך 
  
  

    

  
  

   !או צרוף המסמכים כנדרש יראו כאילו לא הוגש טופס בקשה זה /באי מילוי הפרטים ו, לתשומת ליבך
 .והן על ידי המייצג נציג איחוד העוסקים/ העוסק הטופס ייחתם הן על ידי 


