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אל: משרד מיסוי מקרקעין
אזור

7005

נספח לטופס 7000 (מכירת דירה מזכה בפטור)

הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת
(טופס חתימות מקוצר)

 (סמן/י √ בריבוע המתאים) 

מספר השומה
שניתן  לאחר השידור מקוון 

תאריך המכירה

/          /
שווי המכירה

₪
ב. הצהרת המוכר/ת

אני מבקש/ת פטור ממס שבח לפי סעיף:     ❏49ב(2) /  ❏49ב(5) /  ❏49ב(6) /  ❏49ה /  ❏62 

הערה: הצהרה זו היא אישית ותחתם ע“י המןכר/ים בלבד (במקרה שכונס הנכסים, מנהל עזבון או כל נציג עפ“י דין מבקש לחתום על הצהרה זו,
            יש לצרף החלטת בית משפט המסמיכה אותו מפורשות לחתום על טופס זה.

חתימהשם תאריך

חתימהשם תאריך

אזהרת המצהירים ואימות חתימתם ע"י עורך דין

זיהיתי אותם על פי תעודות הזהות ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת, חתמו בפני על הצהרה זו

חתימהתאריך

אני, עו“ד                                                                                                                          מאשר/ת בזה כי בתאריך          /      /       הופיעו בפני:
מספר רשיוןמספר זהותשם

מספר זהותשםמספר זהותשם

ג. הצהרת הרוכש/ת

אני מבקש/ת חיוב במס רכישה לפי מדרגות לדירה יחידה       ❏ כן     ❏ לא

הערה: הצהרה זו היא אישית ותחתם ע“י המןכר/ים בלבד (במקרה שכונס הנכסים, מנהל עזבון או כל נציג עפ“י דין מבקש לחתום על הצהרה זו,
            יש לצרף החלטת בית משפט המסמיכה אותו מפורשות לחתום על טופס זה.

חתימהשם תאריך

חתימהשם תאריך

אזהרת המצהירים ואימות חתימתם ע"י עורך דין

זיהיתי אותם על פי תעודות הזהות ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת, חתמו בפני על הצהרה זו

חתימהתאריך

אני, עו“ד                                                                                                                          מאשר/ת בזה כי בתאריך          /      /       הופיעו בפני:
מספר רשיוןמספר זהותשם

מספר זהותשםמספר זהותשם

א. פרטי הדירה הנמכרת והעסקה

חלקה תת-חלקה
ס כ נ ה ת  ב ו ת כ

גוש

מספר דירהמספר ביתרחובשם היישוב

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, הנני מצהיר/ה בזה כי כל 
הפרטים בהצהרת המוכר המקוונת המצורפת לתצהיר זה והאמור בטפסים הנילווים (ככל שהוגשו), הם נכונים, שלמים ומדוייקים.

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, הנני מצהיר/ה בזה כי כל
 הפרטים בהצהרת הרוכש המקוונת המצורפת לתצהיר זה והאמור בטפסים הנילווים (ככל שהוגשו), הם נכונים, שלמים ומדוייקים.


