7067
רשות המיסים בישראל
סעיף ) 98ג( לחוק " -מי שמסר הצהרה ,ידיעה או הודעה
ביודעין שאינה נכונה ,דינו  -מאסר שנתיים או  36,000ש"ח,או
קנס שהוא פי שלושה מסכום המס שלא שולם בגלל אותה
עבירה  -הכל לפי הסכום הגבוה יותר".

הודעה על נאמנות

לפי סעיף  74לחוק מס שבח מקרקעין תשכ"ג1963-
הריני מוסר/ת בזה הודעה לפי סעיף  74לחוק מס שבח מקרקעין ,תשכ"ג1963-
א.פרטי הנאמן
מס' זהות/איגוד
העמותה לדיור בר השגה בירושלים
580570372
ב.פרטי הנהנה בשבילו/ה נרכשה הזכות
שם פרטי ומשפחה/איגוד
מס' זהות/איגוד
שם פרטי ומשפחה/איגוד

ג.פרטי הזכות שנרכשה
במקרקעין
חלקה
גוש
68 ,77
29938
באיגוד מקרקעין
מספר האיגוד

תת-חלקה

אצל עו"ד דוד זעירא ר' טרפון  5בני ברק
כתובת

תאריך רכישה
3.11.13

כתובת

מתחם  27438מגרשים  ,103 ,102ירושלים
מהות הזכות

שם

ד.מידע על יצירת וקיום הנאמנות )סמן  Vבמשבצת המתאימה(
מצורף הסכם הנאמנות
הסכום בש"ח

כתובת

אין הסכם הנאמנות

פירוט התשלומים ע"י הנהנה )לרבות המחאות לפירעון מאוחר יותר(
לפקודת
סניף
משוך על בנק

תאריך

עו"ד _______ בנאמנות
העמותה לדיור בר השגה

1
2
3
4
הערות )לרבות מסמכים אחרים הקשורים לנאמנות שיש לצרפם(:

העמותה התמודדה במכרז ים 84/2013/של מינהל מקרקעי ישראל וזכתה בקרקע המפורטת לעיל ,על פי תקנון העמותה
של משרד השיכון )המהווה הסכם הנאמנות( שצורף לבקשת ההצטרפות רכשה את הקרקע בנאמנות עבור החברים.

ה.הודעת הנאמן
ביודעי העונשים הקבועים בחוק ,הנני מצהיר/ה בזה כי:

כל הפרטים בהצהרתי הם נכונים ,מדוייקים ושלמים.
הנני מבקש כי כל החזרי התשלומים ששולמו ביתר בקשר לרכישה  /מכירה זו יועברו לידי.
תאריך

שם

חתימה

ו.הודעת הנהנה
 .1הריני מצהיר/ה בזה כי הזכות במקרקעין ,שהוצהר עליה כאמור עפ"י סעיף  74לחוק ,נרכשה עבורי
ועפ"י הוראתי
במתנה
במימוני
 .2ידוע לי כי אי תשלום המס יגרור פעולות אכיפה ,ישירות כלפי ,על כל המשתמע מכך.
לידי הנאמן
לידי
 .3יתרות זכות שיווצרו יועברו

תאריך

חתימה
שם
אין לראות באישור המנהל על קבלת הודעה זו משום הסכמה לקיומם של יחסי נאמן ונהנה.
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