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  ,ציבור לקוחותינו וידידינו: אל

  

   על סולרבלוהחזר בדבר  דברי הסברוהודעה 

   ששולםבלו זכאות להחזר      .1 

  החל ]* "הצו "-להלן  [2005- ה"התשס, )פטור( על דלק בלולצו  בהתאם      .א

 על הסולר עד להשוואתו לזה המוטל בלויועלה ה 1.9.2009- ועד ל1.9.2005-מ

  .על בנזין

 בלו יהיו זכאים להחזר ,הרשומים כעוסק מורשה במס ערך מוסף,  עוסקים     .ב

ציוד ששימשו לייצור הכנסה מחשבוניות מס / ששולם על סולר לגבי רכבים 

). חברת דלק או תחנת דלק(י עוסק שעיסוקו מכירת דלק "שהוצאו להם כדין ע

  :להלן סוגי הזכאות. שיקבעו ושיפורסמו ברשומות, ההחזר לא יעלה על תקרות

ייצור במפעל תעשייתי ובלבד שאינו משמש המשמש כחומר בעירה ל              ●

  .בגנרטור או ברכב מנועי

  .המשמש ספינת דיג כמפורט בצו              ●

,  לחוק רישום ציוד הנדסי1המשמש לציוד הנדסי כהגדרתו בסעיף               ●

  .1957-ז"תשי

  : המשמש לרכב מנועי המפורט להלן בעל רישיון רכב תקף              ●

לבעל , ג או יותר" ק10,000שמשקלו הכולל המותר ,  רכב מסחרי     .1

  .רישיון מוביל

ג ואינו " ק4,500שמשקלו הכולל המותר עולה על ,  רכב מסחרי     .2

  .ג" ק10,000עולה על 

  .ג" ק5,000שמשקלו הכולל המותר עולה על ,  אוטובוס     .3

  .  טרקטור המשמש רק לצורכי חקלאות     .4
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   המפורט להלן בעל רישיון רכב תקף, המשמש לרכב מנועי              ●

  .  מונית     .1

  . אוטובוס ציבורי זעיר     .2

  .  רכב הוראת נהיגה     .3

   דוחות - אופן הדיווח      .2

ציוד ששימשו / הרכבים עוסק זכאי ידווח דוח תקופתי ובו יפרט את מספרי הרישוי של 

 בלוציוד בנפרד ואת סכום ה/ את כמות הסולר שנצרכה לכל רכב , בייצור הכנסה

  . ח תקופתי"בדברי הסבר למילוי דוניתן לעיין . להחזר

  מועדי דיווח 

 15-יוגש בין אחד לחודש ל) חודשיים או ארבעה חודשים (בלוח תקופתי להחזר "דו

  . ח"ובחודש שלאחר התקופה המתייחסת בד

ההחזר יתבצע לחשבון . 15.1.2006 ועד 1.1.2006-  יוגש מ9-12/05ח " דו- דוגמה 

אלא אם , ח" יום לאחר הגשת הדו30הבנק של הזכאי לפי הרשום במס ערך מוסף עד 

עליו לפנות , מ"אם לזכאי אין חשבון בנק בקובץ מע. כן עוכב מסיבות המפורטות בצו

  .  נתון זהשבו מתנהל תיקו ולעדכן, מ"לתחנת מע

   מסלולי דיווח      .3

 על סולר אלא אם בלומ הינו המייצג גם לצורכי החזרי "מייצגך הרשום לצורכי מע

  .תודיענו אחרת בכתב

ח לתקופת שימוש בת "ידווח דו, ציוד/ שיש לו עד חמישה רכבים ,  עוסק זכאי     .א

  : ארבעה חודשים באחת מן הדרכים הבאות

   בדואר משלוח              ●

  ). שרות עיבודים ממוכנים. (מ.ע.שאילתא באמצעות מייצג המחובר לש              ●

ח לתקופת שימוש בת "ידווח דו, ציוד/ שלו למעלה מחמישה רכבים ,  עוסק זכאי     .ב

  :חודשיים באחת מן הדרכים הבאות

כמות , רכביםתכלול פרטים על מספרי רישוי ה) תקליטור(מדיה מגנטית               ●

  . ליטרים וסכום דרישה להחזר
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מ או אצל מייצג "קליטת דוח באמצעות תקליטור תיעשה ביחידות המע

  .מ"מקושר לשע

  

  
  או בקרו /תשובות והבהרות נוספות ניתן לקבל אצל מנהלת החשבונות האישית שלך ו√ 
  
  . ומגוון לקבלת מידע מקצועי מקיף il.co.bcpa.wwwבאתר הבית שלנו    
  
  
  
  
  
  

  ,בברכה

 


