מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
אגף הכספים
נספח 2
טופס בקשה להעברת כספים באמצעות מס"ב
תאריך..........................

פרטי המבקשים

כתובת

מס' עוסק מורשה/תאגיד

שם

רחוב

מיקוד

ישוב

טלפון

פקס

אנו מבקשים בזאת שהכספים המגיעים לנו יועברו לחשבוננו:
בבנק

.........................................

סניף

.........................................

כתובת

.........................................

מס' סניף .......................................
מס' חשבון .........................................
הננו מתחייבים לדווח על כל שינוי של הפרטים.
אישור מורשי חתימה:
.....................
תאריך

................... ............................ ..................................
חתימה
מס' תעודת זהות
שם ושם משפחה

.....................
תאריך

................... ............................ ..................................
חתימה
מס' תעודת זהות
שם ושם משפחה

.....................
תאריך

................... ............................ ..................................
חתימה
מס' תעודת זהות
שם ושם משפחה

...............................................
חותמת התאגיד
----------------------------------------------------------------------אישור הבנק
הרינו מאשרים כי עפ"י רישומינו ,החתומים מעלה הינם הבעלים בחשבון
מס'  .......................בסניפנו ורשאים ע"פ מסמכינו לחייב את החשבון הנ"ל בחתימתם.
חתימתם נכונה ומאושרת על ידינו.
חתימה וחותמת .....................................

תאריך .............................
נא לצרף:
אישור על ניהול ספרים .אישור על ניכוי מס במקור.
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השבתת משקים-בקשה לתמיכה בשנת השמיטה
תשפ"ב (2017-2021מועד אחרון להגשה :סוף מאי כל שנה)

 . 1פרטי המבקש
(סמן ב – X

ב□

תאריך________ _:
במשבצת המתאימה)

□

חקלאי בעל משק  /פרטי

ס.ב ת.ז /ח"פ /מס' שותפות

□ שותפות רשומה □שותפות לא רשומה

תאגיד

שם משפחה/תאגיד/שותפות רשומה

שם איש הקשר

שם פרטי

דואר אלקטרוני:
מס' משק

ישוב

מיקוד

כתובת

נייד

טלפון

פקס

 . 2הצהרת המבקש:
אני מתחייב להשבית את כל הפעילות המסומנת להלן במשקי ,לא אבצע שינטוע .כמו כן מתחייב שלא אפעל על פי היתר המכירה בשנת השמיטה
התשפ"ב ,הפעילות המסומנת מושבתת החל מתחילת שנת השמיטה התשפ"ב.
הנני מתחייב שלא אפרע את החסכון שנצבר לשנת השמיטה לפני תחילת שנת השמיטה.
ידוע לי כי עמידתי בהתחייבויותיי כאמור הן תנאי לזכאותי לתמיכה.
גד"ש
פרחים
הדרים
מטעים
ירקות
הערות_____________________________________________________________________________ :
ידוע לי כי גורמי היצור (מכסת מ ים/עובדים זרים) בגין השטחים המושבתים יוקפאו /יוחזרו למאגר במהלך השמיטה (בהתאם לסעיף 8.2
בנוהל התמיכה) ,במידה ולא הוגשה בקשה לעובדים זרים יש למלא מפרט משק בחוברת עובדים זרים.
שם ______________________ __:חתימה______________________________
 .3אישור רואה חשבון:
1הכנסה(מחזור)
מחקלאות ₪

הכנסות
מחקלאות
מושבתת

הפרשת
חסכון
המבקש
1.5%

מההכנסות

סה"כ
מטעים/הדרים
מושבתים ד'

חסכון  ₪ 90לדונם
מטע/פרדס מושבת

סה"כ חסכון
חקלאי

הערות

2017
2018
2019
2020

ידוע לי כי אם אתבקש ע ל ידי משרד החקלאות ,יהיה עלי להציג בפניו כל מסמך לשם בדיקה ואימות נתוני הבקשה
הן מהפעילות המושבתת והן מהפעילות שאינה מושבתת .
מס רישיון __________________ :דוא"ל________________________:
שם רו"ח/יועץ -מס____________________ :
טל____________________ פקס___________________ חתימה וחותמת________________________
 1יש לרשום את הההכנסה הנובעת מפעילויות הייצור מחקלאות (גידולי החקלאי).
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תאריך

מסמכים נדרשים

הערות

דוחות כספיים לשנה קודמת שיוגשו לרשיות המס
הצהרת רו"ח  /יועץ מס בדבר היקף הפדיון
מפרט גידולים (עמוד )3
דו"ח  1220לשנה קודמת חתום ע"י רו"ח  /יועץ מס
אישור ניהול ספרים ומס במקור בתוקף
טופס בנק חתום ע"י הבנק
בחברה :אישור מורשי חתימה

אסמכתא לחסכון המבקש 1.5%

ממוסד בנקאי  ,קרן השתלמות  ,תיק השקעות
(שיהיה נזיל בספטמבר )2021

במשק שיתופי  /שותפות  /חברה בע"מ יש להמציא אישור בדבר מס' השותפים/הבעלים המועסקים במשק על פי הצהרת רו"ח,
כאשר זוג נשוי יחושבו כשותף אחד.
חברה בע"מ – בעלים המקבלים תלושי שכר ,על פי אישור רו"ח
משק שיתופי – מספר חברי אגודה או חברי קבוץ (על פי תצהיר מזכיר הקיבוץ/האגודה) המועסקים בחקלאות המשובתת בשנה
קודמת ,ועל פי אישור רו"ח ובהתאם לסידור העבודה.
שותפות רשומה – מספר השותפים בשותפות המקבלים שכר על פי אישור רו"ח.

 .5אישור המחוז:
את פרטי הבקשה יש להזין למערכת עו"ז שמיטה – לצורך חישוב גובה הזכאות:
מחוז_______________:הערות____________________________________________________________________:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
הנני לאשר שהטופס מולא כראוי ,הבקשה הוזנה למערכת המיחשוב עו"ז שמיטה.
כמו כן מצורף פלט חתום ע"י המחוז מהמערכת המחשבת וכן כל המסמכים הנלווים.

תאריך _______________________:שם מתכנן __________________:חתימת מתכנן_______________________:
תאריך*_______________________:רפרנט שמיטה ________________:חתימה____________________________:
*רפרנט /סגן /מנהל מחוז.

* מילוי טופס זה הנו תנאי מוקדם לדיון בבקשה לתמיכה ,הזכאות לתמיכה תקבע ע"י
המשרד בהתאם לנוהל.
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גידולים.
א .בגידולים הצמחיים ,למעט אלו הכלולים בסעיף א' לעיל ,יש לרשום את גודל השטח הקיים פיזית בדונמים.
ב .בגידולי מטעים והדרים ,יש לרשום רק מטעים והדרים מניבים מסחרית והרשומים במועצת הצמחים.
ג .בגידולים לזרעי מכלוא ובגידולים ללא חרקים חובה למלא את כמות הייצור בשנה קודמת.

שנה ( ___________ :קודמת)

היקף
קוד
הגידול

1

1
2

שם הגידול

ישוב גידול

גוש

חלקה

ש"פ/
חממה/
מנהרה

דונם

השטח2

מספר
מחזורים

סטאטוס
הגידול בשמיטה
מושבת/
היתר מכירה/
אוצר ביה"ד

במקרה של גידול זהה (קוד זהה) המבוצע ביישובים שונים יש לציין זאת בשורות נפרדות לכל יישוב;
ניתן למלא "מספר חלקה במשרד החקלאות" לפי אתר  GISבמקום גוש /חלקה
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