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שם החברה

לכבוד

מספר החברה
)להלן :״החברה״(

)(1

)להלן :״קבלן המשנה״(

תאריך

אישור לשנת המס
לפי סעיף 18א)ג() (2לחוק לעידוד השקעות הון התשי״ט ) 1959 -להלן" :החוק"(
יש לסמן √ בריבוע המתאים

לכל מונח באישור זה תהא המשמעות הנודעת לו בחוק ,אלא אם נקבע אחרת בטופס זה.

לצורך בחינת עמידתכם בתנאי "מפעל בר תחרות" ,כאמור בסעיף 18א)ג() (2לחוק והתקנות לעידוד השקעות הון )תנאים שבהתקיימם
יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר ,מפעל זכאי להטבה( ,התשס״ז ) 2007 -להלן" :התקנות"( הננו לאשר כלהלן:
ש״ח ,הוא:
שנרכש מכם על ידינו בשנת המס ,בסכום של
 .1שיעורי המכירות של רכיב
 %מכירות לשוק מסויים
בהתאם
לסעיף 18א)ג())(1ג( לחוק

 %מכירות בישראל)(2

 %מכירות לשוק מסויים
שאינו בהתאם
לסעיף 18א)ג())(1ג( לחוק
)לא כולל ישראל והאזור()(3

פדיון מוצרים סופיים אשר הרכיב
כלול בהם או עשוי להיות כלול בהם

 ❏ .2בבעלותנו מפעל תעשייתי שהוא מפעל מועדף/טכנולוגי/מוטב/מאושר בשנת המס.
.
❏ בבעלותנו מפעל תעשייתי שהיה מפעל מוטב/מאושר בשנות המס
 .3המפעל התעשייתי שבבעלותנו הנו מפעל בר תחרות בשנת המס שבנדון ,בהתאם לתנאים שבסעיף 18א)ג() (1לחוק.
 .4החברה הנה ״קרוב״) (4של קבלן המשנה בשנת המס שבנדון

❏

כן)(5

❏ לא)(6

אישור החברה
אני ,הח"מ מצהיר/ה בזאת כי כל הנתונים באישור זה הם מלאים ונכונים.
תפקיד)(7

שם

חתימה

חותמת החברה

אישור רואה החשבון של החברה
בשנת המס

בדקתי את נתוני המכירות של רכיב

אשר נרכש מקבלן המשנה.

אני מאשר/ת כי ,לאור הבדיקות שביצעתי ,הפרטים המופיעים באישור זה הם מדוייקים ,מלאים ונכונים.
תאריך

חתימה

שם

אישור רואה החשבון של קבלן המשנה
בדקתי את נתוני המכירות של רכיב

אני מאשר/ת כי ,לאור הבדיקות שביצעתי ,פרטי הרכיב וסך מכירתו לחברה הם מדוייקים ,מלאים ונכונים.
תאריך

שם

חתימה

) (1מפעל תעשייתי המוכר מוצר ,שהוא רכיב במוצר אחר ,המיוצר על-ידי מפעל תעשייתי אחר נשוא אישור זה.
) (2לרבות ב״אזור״ כהגדרתו בסעיף 3א לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( ,התשכ״א ) 1961 -להלן :״הפקודה״(.
) (3״אזור״ כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה.
) (4״קרוב״ כהגדרתו בסעיף  88לפקודה.
) (5סימנה החברה ״כן״  -יש למלא את אישור החברה ,אישור רואה החשבון של החברה ואישור רואה החשבון של קבלן המשנה.
) (6סימנה החברה ״לא״  -יש למלא את אישור החברה או אישור רואה החשבון של החברה ובנוסף את אישור רואה החשבון של קבלן המשנה.
) (7״נושא משרה״ כהגדרתו בתקנה  1לתקנות.

ע"נ ,החטיבה לארגון ומערכות מידע )מעודכן ל (7.2017 -

בשנת המס

אשר נמכרו לחברה.

