
 דין וחשבון שנתי לשנת _____, המוגש מאת _______________________________ 
 לינואר ביחס לשנה הקלנדארית הקודמת[   13]יוגש ע"י החברה אחת לשנה עד ליום 

" )להלן:   ________ להתחייבות  _________  החברה"בהתאם  ביום  שנחתם  ההצטרפות  בכתב  המופיעה   )
ההצטרפות")להלן:   הח"מ,  "כתב  אני  מס'     ____________,  (,  ת.ז.  המשמש  ________נושא   ,

 כ_______________ אצל החברה, מתכבד בזאת להגיש את הדו"ח השנתי לשנת _________.  

  הסתיימה  שטרם  לדורות  חכירה)לרבות    לדורות   החוכר   / הבעלים  הינה   החברהלהצהיר ולאשר כי    הריני .1

  הסכם   פי   על____________________  ב _____   בגוש__    כחלקה   הידועים  המקרקעין   של(  ברישום

 (. "המקרקעין________ )להלן: " מיום

בחלק ד' לפקודת מס    1הריני להצהיר ולאשר כי החברה עודנה עומדת ומקיימת את כל דרישות פרק שני   .2
)להלן:   ]נוסח חדש[  וללא כל הסתייגות   ("הפקודה"הכנסה  וכן את כל התחייבויותיה    ככתבן וכלשונן 

דירה להשכיר   ולפי דרישותיה השוטפות של  החברה הממשלתית    – בהתאם לאמור בכתב ההצטרפות 
 (. "דירה להשכיר"לדיור ולהשכרה בע"מ )להלן: 

לעיל,    מבלי .3 ייבנו    ני להצהירהרילגרוע מהאמור  בנויות/  למגורים אשר    דירות  ____כי על המקרקעין 
 לשאלה   בהתאם  זה  סעיף  למלא]יש  ולאשר כדלקמן:    יושכרו למטרת מגורים בהשכרה לטווח ארוך בלבד,  

 [לאו או בפועל בנויות דיור יחידות קיימות האם

   לחברה יש יחידות דיור בנויות 3.1

)להלן:     למגורים  המשמשות  מגורים  דירות  המהוות  דיור  יחידות   ____ בנויות  המקרקעין  על 

, וכל היחידות להשכרה יושכרו למטרת מגורים בלבד,  "היחידות להשכרה"(  או"יחידות הדיור"  
ארוך לטווח  )להלן:    בהשכרה  אכלוסן  ההתחייבות"ממועד  בכתב  "תקופת  כמפורט  הכל   ,)

 ההצטרפות.  

   החברה מתחייבות לבנות יחידות דיור 3.2          

על המקרקעין לפחות       מגורים    מגוריםדירות    20החברה תבנה  יושכרו למטרת  בהשכרה  אשר 

בנייתן תושלם עד תום  ו  "(היחידות להשכרה )להלן:"    בלבדלטווח ארוך   )חמש( שנים    5אשר 
ליום__________, ואם תוגש לגבי המקרקעין בקשה לתוספת  מיום רכישת המקרקעין, קרי עד  

)שבע( שנם מיום רכישת המקרקעין, קרי עד    7עד תום    –זכויות בתוך שנתיים ממועד הרכישה  
   ליום _________.

לדו"ח שנתי זה ולהצהיר כי מדובר במידע מהימן, מלא    בנספח א'הריני לאשר את נכונות המידע המופיע   .4
 ות להשכרה שבבעלות החברה הכלולות בכתב ההצטרפות. ושלם ביחס ליחיד 

הפרה של אילו מן  מידע לא מלא בדו"ח השנתי ו/או  ידוע לי כי מסירת מידע שגוי בדו"ח השנתי ו/או   .5
הדרישות ו/או התנאים של הפקודה ו/או של כתב ההצטרפות ו/או של יתר דרישות דירה להשכיר תוביל  

ם להוראות הפקודה ועלולה להוביל להטלת סנקציות בהתאם  לשלילת ההטבות שמגיעות לחברה בהתא
 לדין החל. 

 ולראיה באתי על החתום: 

 
 חתימה  תאריך  

 



 אישור

שנת    ____ בחודש    ___ ביום   כי  בזה  מאשר   ,____________ מ.ר.   עו"ד______________,  הח"מ,  אני 

מר/גב'   דלעיל  השנתי  הדו"ח  על  בפני  חתם   ___________  ,_______ שמספרה  ת.ז.  נושא/ת   ________

משמעויותיו   ואת  השנתי  הדו"ח  מהות  את  לו/ה  שהסברתי  לאחר  ולחייבה,  החברה  בשם  לחתום  המורשה 

 ותוצאותיו המשפטיות. 

_____________________ 

 _________, עו"ד 

 

=============================================================== 

 – ימי לשימוש פנ –
הרינו לאשר כי כל יחידות הדיור של________________ במקרקעין הידועים כחלקה  __ בגוש _____  

לפקודת    2א64בשנת המס_______ בהתאם לסעיף    לטווח ארוך  ב _______ שימשו להשכרה למגורים

כי הדו"ח  , ו/ המקרקעין מצויים בשלבי בנייה  כי טרם החלה הבנייה במקרקעין  / מס הכנסה ]נוסח חדש[

 השנתי שהגישה עבור שנת המס הנ"ל מאושר בזאת. 

 
 חתימה  תאריך  

 


