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הצהרה

הריני מצהיר/ה בזאת כי:
1.  כל הפרטים שנמסרו על-ידי בטופס זה ובנספח לו, הם נכונים, מלאים ומדוייקים

הנני צרכן ביתי ו/או יחיד העונים על הקריטריונים הקבועים בחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת   .2
חשמל מאנרגיה מתחדשת) התשע״ז-2016 (להלן: ״החוק״), והכנסותי אלה אינן מעסק או משלח יד.  

3. הנני רשום/ה כ:               עוסק מורשה           עוסק פטור           אינני רשום/ה כעוסק       ע״פ חוק מס ערך מוסף, התשל״ו - 1975.
ואני מתחייב/ת בזה להודיע בכתב למנהל משרד אזורי (מע״מ) ולחברת החשמל על כל שינוי שיחול בעסק.  

ידוע לי כי מסירת הצהרה, ידיעה או הודעה שאינה נכונה, מלאה ומדוייקת תגרור הפעלת הסנקציות הקבועות בחוק, בפקודת   .4
מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975.  

חתימהתאריך שם מלא

פרטים אישיים
מספר טלפוןכתובתשם פרטי שם משפחהמספר זהות

הודעה והצהרה
בהתאם לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) התשע״ז - 2016

(כל הסכומים הרשומים בטופס זה, נקבעו בחוק ונכונים לשנת 2016. הסכומים מתעדכנים מידי שנה, בהתאם למנגנון הקבוע בחוק)

סמן/י  √  בריבוע המתאים

בעל רישיון ספק שירות חיוני (חברת חשמל/אחר                                      ) ❏

פקיד שומה ❏

לכבוד

❏ מסלול מס מופחת ❏ במסלול פטור ממס  בשנה הנוכחית   אני בוחר/ת:   
❏ מסלול מס מופחת ❏ במסלול פטור ממס  מהשנה הבאה ואילך    

בחירת מסלול ההטבות (יש לסמן מסלול אחד מבין השלושה) 

❏מסלול פטור ממס - סכום הכנסותי הצפוי מכלל המתקנים שברשותי אינו עולה על 24,000 ₪ (ללא מע״מ) בכל שנת מס

❏מסלול מס מופחת (10%) - סכום הכנסותי הצפוי מכלל המתקנים שברשותי אינו עולה על 99,006 ₪ (ללא מע״מ)  בכל שנת מס

❏

א. הכנסות ממכירת חשמל
פרטים על מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

מועד החיבור 
לרשת החשמל

/           /

סוג ההסדרהסוג המתקן גודל המתקןמספר צרכן

סכום ההכנסה (ללא מע״מ)  ב -₪
בשנת מס קודמת

סכום ההכנסה (ללא מע״מ) ב - ₪ 
משוער לכל שנת מס

הכתובת בה הותקן מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

אחר ❏ מונה נטו ❏ תעריפית ❏

יש ברשותי יותר ממתקן אחד, מצורף נספח א ❏

❏סכום ההכנסה אינו עולה על 5,000 ₪ (ללא מע״מ) 

❏סכום ההכנסה הוא בין 5,000 ₪ ל - 10,000 ₪ (ללא מע״מ) 

ב. הכנסות מהשכרת מקרקעין המשמשים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

❏סכום ההכנסה הוא מעל 10,000 ₪ (ללא מע״מ)ועומד על                                          ₪

❏❏❏


