מדי ת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
סמ כ"ל בכיר למימון והשקעות

ספח 2
כתב הצהרת רואה חשבון או יועץ מס מטעם מבקש הסיוע
לע יין והל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות
סעיף 60א לפקודת מס הכ סה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות גיף הקורו ה
פעימה ש ייה  -חודשים ספטמבר ואוקטובר 2020
בהתאם ל והל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות
סעיף 60א לפקודת מס הכ סה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות גיף הקורו ה )להלן – ה והל(,
שפורסם על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן  -משרד החקלאות( ביום  _________,א י
הח"מ ,רואה/ת חשבון  /יועץ/ת מס _______________ ,מספר רישיון_______________ ,ת.ז.
________________מהכתובת _______________________________,מגיש בשם
__________________ ,ת.ז) _____________ .להלן  -מבקש הסיוע( בקשה לקבלת סיוע
במסגרת ה והל ,ומצהיר/ה בזאת ,בכתב ,כדלקמן:

 .1ביום _______ הגשתי למשרד החקלאות בשם מבקש הסיוע בקשה לקבלת סיוע במסגרת
ה והל )להלן – הבקשה(.
 .2ה י מצהיר כי קראתי את ה והל וכי ידוע לי כי חתימה על כתב הצהרה זה היא ת אי להגשת
הבקשה על ידי מבקש הסיוע לצורך קבלת הסיוע .
 .3ה י להצהיר ,לאחר שבדקתי את הבקשה ,לרבות המסמכים וה תו ים ש מסרו במסגרתה ,כי
למיטב בדיקתי ,הבקשה עומדת בכל הת אים הקבועים ב והל ובת אים האחרים שקבע משרד
החקלאות ב וגע לקבלת הסיוע ,וכי הפרטים המופיעים בבקשה ובמסמכים שצורפו אליה
כאמור ,הם כו ים ומלאים.
 .4ידוע לי כי עלי לבצע בדיקה אותה בדבר עמידתו של מבקש הסיוע בכל הת אים הקבועים ב והל
ובדבר כו ות ה תו ים ש מסרו במסגרת הבקשה .
 .5ידוע לי כי משרד החקלאות או מי מטעמו רשאי לדרוש ממ י או ממבקש הסיוע להגיש לו
דיווחים כספיים ואחרים בקשר לפעילות מבקש הסיוע ,ורשאי הוא לשלוח מבקר או מפקח
מטעמו לבקר במשרדיו ובמתק יו ולעיין בספרי החשבו ות שלו .

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

_________________
שם פרטי ושם משפחה

____________
תפקיד

______________
חתימה
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____________
תאריך

