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   2נספח 

   כתב הצהרת רואה חשבון או יועץ מס מטעם מבקש הסיוע

 או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות  לעניין נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש

הקורונה 60סעיף   נגיף  התפשטות  של  הכלכלית  ההשפעה  בשל  הכנסה  מס  לפקודת  א 

   2020חודשים ספטמבר ואוקטובר  -פעימה שנייה  

  
בהתאם לנוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות  

,  )הנוהל  –הלן  ל (ל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה  א לפקודת מס הכנסה בש60סעיף  
ביום ,_________ אני    )משרד החקלאות  -להלן  (שפורסם על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר  

 . הח"מ, רואה/ת חשבון / יועץ/ת מס _______________, מספר רישיון_______________, ת.ז
 בשם     מגיש,_______________________________ ________________מהכתובת

  _____________ ת.ז.  הסיוע  -להלן  (__________________,  סיוע    לקבלת  בקשה )  מבקש 
 במסגרת הנוהל, ומצהיר/ה בזאת, בכתב, כדלקמן:  

  

במסגרת   .1 סיוע  לקבלת  בקשה  הסיוע  מבקש  בשם  החקלאות  למשרד  הגשתי   _______ ביום 
 .   )שההבק –להלן (הנוהל 

  

היר כי קראתי את הנוהל וכי ידוע לי כי חתימה על כתב הצהרה זה היא תנאי להגשת  הנני מצ .2
 הבקשה על ידי מבקש הסיוע לצורך קבלת הסיוע .  

  

הנני להצהיר, לאחר שבדקתי את הבקשה, לרבות המסמכים והנתונים שנמסרו במסגרתה, כי   .3
האחרים שקבע משרד הקבועים בנוהל ובתנאים  למיטב בדיקתי ,הבקשה עומדת בכל התנאים  

אליה   שצורפו  ובמסמכים  בבקשה  המופיעים  הפרטים  וכי  הסיוע,  לקבלת  בנוגע  החקלאות 
 כאמור, הם נכונים ומלאים.  

  

ידוע לי כי עלי לבצע בדיקה נאותה בדבר עמידתו של מבקש הסיוע בכל התנאים הקבועים בנוהל   .4
 רת הבקשה .  ובדבר נכונות הנתונים שנמסרו במסג

  

לי   .5 לו  ידוע  להגיש  הסיוע  ממבקש  או  ממני  לדרוש  רשאי  מטעמו  מי  או  החקלאות  משרד  כי 
או מפקח   ורשאי הוא לשלוח מבקר  לפעילות מבקש הסיוע,  ואחרים בקשר  דיווחים כספיים 

 מטעמו לבקר במשרדיו ובמתקניו ולעיין בספרי החשבונות שלו .  
  
  

  

חשבון/ ,רואה  הח"מ  מטעם  אני  הבקשה  את  המגיש  מס  ומאשר/ת  יועץ  מצהיר/ה  הסיוע,  מבקש 
 בזאת את נכונות האמור בכתב הצהרה זה ולראיה באתי על החתום:  

  

  _________________        ____________    ______________    ____________
 תאריך        חתימה      תפקיד        שם פרטי ושם משפחה  

  

   


