מדינת ישראל/משרד האוצר
רשות המסים בישראל
טופס בלו 25

מס' פניה__________
(הבקשה תוגש במקור והעתק)

נספח ב'  -הודעה על הרשאה להעברת נתונים על ידי יצרן הדלק על רכישת סולר
באמצעות מערכת לתדלוק אוטומטי
לכבוד
מנהל היחידה הארצית בלו ומס קניה

חלק א'  -פרטי מגיש הבקשה
מספר עוסק במע"מ:
מספר טלפון נייד:
מספר טלפון:
מס' פקס':
מס' טלפון של המייצג:

שם החברה/העוסק:
הכתובת:
כתובת למשלוח דואר:
דואר אלקטרוני:
שם המייצג:

חלק ב' – הצהרת הזכאי להישבון
אני ,החתום מטה ,עוסק/מורשה חתימה בחברה (מחק את המיותר) ,מצהיר כדלקמן:
 .1אני מייפה את כוחו של יצרן הדלק __________ להגיש בשמי/בשם החברה בקשות להישבון בלו על
סולר לרשות המסים ,וזאת בהתבסס על נתוני המערכת לתדלוק אוטומטי באמצעותה מתודלקים כלי
הרכב/הציוד ,אשר זכאים להישבון בלו על דלק לפי צו הבלו על דלק (פטור והישבון) ,התשס"ה.2005 -
 .2ידוע לי כי הגשת בקשה להישבון בלו על דלק באמצעות יצרן הדלק (להלן" :הבקשה") אינה פוטרת
אותי מהאחריות האזרחית ו/או הפלילית לנכונות פרטי הבקשה ולמהימנות תוכנה .ידוע לי כי בדיקת
אמיתות פרטי הבקשה ,לרבות עמידת הבקשה בקריטריונים עלפי חוק ,הינה באחריותי ,וכי אם תוך 30
יום ממועד הגשת הבקשה לא תתקבלנה ביחידת הדלק הערות בכתב ביחס לבקשה שהוגשה בשמי,
ייחשב הדבר כהודאתי בנכונותה ,וכל טענה מאוחרת יותר ביחס לנכונות פרטי הבקשה לא תשמע.
 .3ידוע לי כי המועד להגשת הבקשה להישבון בלו הינו תוך שנה מיום הוצאת חשבונית מס לגבי רכישת
הדלק על ידי הזכאי להישבון ,וכי אי הגשת הבקשה במועד על ידי יצרן הדלק ,מכל סיבה שהיא ,היא
באחריותי .אני מתחייב כי לא אבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשות המסים בגין אי
הגשת הבקשה במועד כאמור ע"י יצרן הדלק.
 .4החברה תודיע בכתב לממונה על יחידת הדלק ,תוך  10ימים ,על כל שינוי שיחול בכל אחד מהפרטים
שמולאו בהודעה זו ,לרבות שינוי במורשי החתימה בחברה.
 .5ידוע לי כי הודעות מרשות המסים בדבר בעיות/ליקויים/טעויות בהגשת הבקשה באמצעות יצרן הדלק
תישלחנה ישירות ליצרן הדלק ,וכי תיקון הליקוי הינו באחריותי ובאחריות יצרן הדלק.
 .6ידוע לי כי לא תישמע כל טענה בדבר עיכוב בקבלת ההישבון/דחיית הבקשה להישבון עקב ליקוי ,עליו
הודיעה רשות המסים ,אשר לא תוקן/הוסר בתוך שנה מיום הוצאת חשבונית המס הרלוונטית לבקשה.
 .7מצ"ב אישור עו"ד/רו"ח בדבר היות החתומים מטה מורשי חתימה בחברה.

תאריך:

שם החותם:

חתימה וחותמת:

תאריך:

שם החותם:

חתימה וחותמת:

מדינת ישראל/משרד האוצר

רשות המסים בישראל

מס' פניה____________

טופס בלו 25

המשך נספח ב'  -הודעה על הרשאה להעברת נתונים על ידי יצרן הדלק על רכישת סולר
באמצעות מערכת לתדלוק אוטומטי
(עמוד  2מתוך  2עמודים)

חלק ג' הצהרת יצרן הדלק
אני הח"מ ,מורשה חתימה בחברת _____________ מס' ח.פ( ______________ .להלן -יצרן הדלק),
מצהיר כדלקמן:
 )1יצרן הדלק יגיש בשם העוסק/החברה ______________ מס ח.פ/.מס' עוסק_________________
בקשה להישבון בלו על דלק וזאת בהתאם לנתוני התדלוק האוטומטי לגבי כלי הרכב/ציוד אשר זכאים
להישבון בלו על דלק לפי צו הבלו על דלק (פטור והישבון) ,התשס"ה.2005 -
 )2היצרן מתחייב כי הנתונים המועברים לרשות המיסים זהים לאלה הנשלחים לעוסק/חברה בחשבון
התקופתי המתייחס לאותם מועדי תדלוק.
 )3ידוע ליצרן הדלק כי הוא הנושא באחריות להגשת הבקשה להישבון על דלק ,בשם העוסק ,במועד.
 )4יצרן הדלק יעביר כל נתון אשר יידרש על ידי רשות המיסים ובמועדים שיקבעו על ידה.
 )5יצרן הדלק יעביר את הנתונים לעוסק טרם העברתם לרשות המיסים על מנת שיאשר את נכונותם .ידוע כי
העברת הנתונים לרשות המיסים כאמור מהווה הגשת הבקשה להישבון בשם העוסק.
 )6יצרן הדלק יודיע בכתב לממונה על יחידת הדלק ,תוך  10ימים ,על כל שינוי שיחול בכל אחד מהפרטים
שמולאו בהודעה זו ,לרבות במורשי החתימה בחברה.
מצ"ב אישור עו"ד בדבר היות החתומים מטה מורשי חתימה בחברה.
/ /
תאריך
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/ /
תאריך
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