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 על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף  מדווח  תהצהרהנדון:  
 

  החוק(, מועד הדיווח   – )להלן    1975  -הריני לאשר בזאת כי בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .1

מזומן(   )בסיס  קבלת התמורה  בעת  ורק  אך  הינו  מע"מ,  לרשויות  ידי  על  המדווחות  בעסקאות  עלי  החל 

 במשבצת המתאימה(:   Xמהסיבה הבאה )נא סמן 

   נותן שירותים שמנהל את ספריו )ניהול פנקסי  הנני  בהתאם לתוספת ה' להוראות מס הכנסה 

 ; 1973-חשבונות(, התשל"ג

   ניהול פנקסי( י"א להוראות מס הכנסה  נותן שירותים שמנהל את ספריו בהתאם לתוספת  הנני 

 בשנה;  שקלים חדשיםמליון  15ומחזור עסקאותיי אינו עולה על   1973-חשבונות(, התשל"ג

   ד( לתוספת א' להוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי  2האמור בסעיף  הנני עוסק שמכרתי נכס וחל עלי(

התשל"ג  על  1973-חשבונות(,  עולה  אינו  עסקאותיהם  שמחזור  )יצרנים  שקלים    1,950,000; 

 מועסקים(;  6  - ובעסקם לא יותר מ חדשים 

   עוסק שביצע עסקה שמועד החיוב בגינה הינו בהתאם לסעיף ובניה(,    28הנני  )מקרקעין  לחוק 

סעיף  כאשר   לפי  החיוב במס  בגין    28מועד  על מקדמות שקיבלתי  מדווח  הנני  אך  הגיע,  טרם 

 לחוק;  29העסקה מתוקף סעיף 

  ._________________הנני מדווח על בסיס מזומן מכל סיבה אחרת. נא פרט את הסיבה 

כם, משום  ידוע לי שהאחריות הראשונית והבלעדית לאמור לעיל, מוטלת עלי, ואין בקבלת מסמך זה על יד .2

 אישורכם לאמור בו. 

 הריני מתחייב להודיעכם על כל שינוי שיחול בעתיד בהתייחס לבסיס הדיווח כאמור.  .3

שומרת לעצמה את    עיריית אריאל ידוע לי כי בעת עיכוב בהגשת חשבונית מס, מעבר למועד הנקבע בחוק,   .4

 וונטית. הזכות לעכב, מנגד, תשלומים עתידיים, עד להסדרת הגשת חשבונית המס הרל

 __________ בברכה, 
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