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)'מהדורה ב (8356מ "טופס מע

          
          

  העתקים2+  במקור טופס זה יש למלא

 תאגיד/ זהות ' מס  
 שם המוכר או נותן השירות            

 המבצע את עסקת האקראי

 הכתובת              ישוב מיקוד
  )רחוב(  )מספר(            

אקראי על בזה הנני מודיע  או השירותים הניתנים, הנמכרים ופירוט הנכסיםלהלן תיאור , שביצעתי עסקת 
 :על ידי      

      
      
      
      

 מ החל על העסקה"ם המעסכו )מ"לא כולל מע(סכום העסקה שבוצעה 
            

 הסכום בשקלים שלמים  הסכום בשקלים שלמים
 מ ששולם בגין מקרקעין בלבד"מע

ובלבד , לבדמ ששולם בעבר בגין רכישת מקרקעין ב"פחות המע      
 הסכום בשקלים שלמים  .א לחוק מס ערך מוסף43שנתמלאו תנאי סעיף 

 מ לתשלום"כ המע"סה .התשלום במזומן או בהמחאה בנקאית בלבד
(הסכום לתשלום במילים             

.(  הסכום בשקלים שלמים       

 העסקה בוצעה ביום       שם הקונה      
 הכתובת       תאגידזהות  '  מס      

המוכר הרשומ אני  הפרטים  כי  בזה  מצהיר  מטה  הינםהחתום  לעיל   :הצהרה  .ומלאים נכונים ים 
לאידוע לי         .החוק נכונים מהווה עבירה על שמסירת פרטים 
                 

 תאריך      חתימה וחותמת

 חתימה וחותמת הבנק        
        

 ת סכוםמעיד על קבל, חתום בחותמת הקופה של הבנק, מקור מסמך זה       
  מסלקזז ניתן אחר שעל פיו כמסמך המנהלי "אושר ע, המגיע מ"המע       
 .תשומות הכלול העסקה המפורטת לעיל       

         או/התשלום במזומן ו
         בהמחאה בנקאית בלבד

              
              

 אגף המכס ומס ערך מוסף /  מדינת ישראל  הודעת זיכוי/ שובר לתשלום–ח לעסקת אקראי "דו
60-54192קוד מוטב               

מיקוד     שם העוסק    מען   יישוב.ס  
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מעמ
 

8356טופס 
10              13 1תאגיד        / זהות '  מס       9 14 שנה חודש 17 התקופה שלגביה חלה חובת הדיווח ח עד"יש להגיש דו

SKIP 4
18  מ החל על העסקה"סכום המע 29)      מ"ללא מע(        סכום העסקה שבוצעה 39 28

     הצהרת העוסק וחתימתו    מספר חשבון בבנק הדואר )2(
 ח זה"אני מצהיר שכל הפרטים שמסרתי בדו 0-01001-3

 40 על מקרקעין בלבד   תשומות     מס 48 הינם נכונים ומלאים ידוע לי שמסירת פרטים

  חתימה וחותמת הבנק .לא נכונים מהווה עבירה על החוק
 49                57   שם החותם

 מזומן או בהמחאההתשלום ב             
 בנקאית בלבד חתימה וחותמת העוסק או בא כוחו  

       או/התשלום במזומן ו
 תאריך בהמחאה בנקאית בלבד₪

     
 58  הסכום לתשלום בשקלים שלמים   66

        הסכום לתשלום במילים

  םסכו   טופס  קוד מוטב  אסמכתא 
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