מדינת ישראל/משרד האוצר

רשות המסים בישראל
בקשה לרישיון/לחידוש רישיון למחסן
רשוי כללי/פרטי )על פי התוספת השישית
לתקנה  14לתקנות המכס(
טופס מכס 460
)עמוד  1מתוך (3
)בעת חידוש רישיון ,יש למלא טופס זה רק אם חלו שינויים בנתוני הבקשה המקורית .אם לא חלו שינויים ,יש
למלא טופס מכס .(461
אל גובה המכס:

חלק א:
שם המבקש
מס' הטלפון

העיר
רשום כתאגיד
מסוג

הרחוב
מס'
הרישום

אנו מבקשים בזה רישיון/חידוש רישיון למחסן רשוי:

יום
הרישום
כללי

מס'
מס' עוסק במע"מ

פרטי.

סוג המחסן המבוקש כמפורט בתוספת שביעית חלק א' בסעיף:
סוגי הטובין המבוקשים לאחסנה:
תיאור מלא של הטובין

•

פרט המכס

שיעור המכס

הערות

סך כל המכירות )כולל המכס ,אולם למעט מס קניה וכל מס אחר החל על מכירת טובין( של העסק
שהמחסן צמוד אליו ,בשנה שקדמה לשנה שלה מבוקש הרשיון או חידושו:

שקלים חדשים

)ימולא רק בידי מבקש רישיון או חידושו למחסן לייצור בלבד(.
•

אנו מצהירים שלפי הערכתנו סך כל המכירות )כולל המכס ,אולם למעט מס קניה וכל מס אחר החל על
מכירת טובין( של העסק שהמחסן צמוד אליו ,בשנה שלה מבוקש הרישיון יהיה:
חדשים.
)ימולא רק בידי מבקש רישיון או חידושו למחסן לייצור בלבד שעסקו טרם פעל בשנה שקדמה לשנת
הרשיון המבוקש(.

שקלים

• סכום המכס ששולם בפועל )אין לכלול תשלומי מכס שנדחו( על המכירות כאמור היה:
)ימולא רק בידי מבקש רישיון או חידושו למחסן לייצור בלבד(.
שקלים חדשים.
סך
על טובין לפי פרט מכס
שקלים חדשים.
סך
על טובין לפי פרט מכס
הערות המבקש:
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חלק ב:
להלן פרטים על המבקש:
 (1עסקי המבקש מבוקרים בידי רואה חשבון אשר פרטיו הם:
השם

הכתובת

 (2ההון של המבקש:

מס' הטלפון
הון נפרע -

הון רשום -

 (3מניות :פרט שמות בעלי המניות העיקריים שלהם שליטה בתאגיד ,וכן שמות כל בעלי המניות שלכל אחד
מהם לפחות  10%מהון המניות ,ושמות מורשי החתימה:
בעלי המניות:
הכתובת

השם

%מניות ערך נקוב

מס ת"ז/דרכון

שמות מורשי החתימה:
הכתובת

השם

דוגמת חתימה

מס ת"ז/דרכון

חלק ג:
אנו מצהירים כי פרטי המחסן הם כדלהלן:
 (1מחסן לתצוגת רכב -
המחסן נמצא בבעלות סוכן מורשה מטעמנו ורשום בפנקסי המקרקעין כגוש מס'
חלקה

.

המחסן מוחזק בידי סוכן מורשה מטעמנו לפי חוזה שכירות או חכירה עם
/
/
עד יום
/
/
שנים מיום
לתקופה של

.

 (2מחסן הנמצא בתחום נמל ים או נמל התעופה בן גוריון -
המחסן נמצא בבעלותנו ורשום בפנקסי המקרקעין כגוש מס'
.
חלקה
המחסן מוחזק בידינו לפי חוזה שכירות או חכירה עם
של
עד יום
/
/
שנים מיום

לתקופה
/

/

.

המחסן מוחזק בידינו לפי חוזה הרשאה עם חברות הנמל/רשות שדות התעופה לתקופה
.
/
/
עד יום
/
/
שנים מיום
של
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בקשה לרישיון/לחידוש רישיון למחסן
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 (3מחסן אחר –
המחסן נמצא בבעלותנו ורשום בפנקסי המקרקעין כגוש מס'
חלקה
.
המחסן מוחזק בידינו לפי חוזה שכירות או חכירה עם
עד יום
/
/
שנים מיום
של

לתקופה
/

/

.

רצ"ב אישור עורך דין בדבר זכויותינו)במחסן לתצוגת רכב – זכויות סוכן מורשה מטעמנו( במקרקעי המחסן.
.

רצ"ב תשריט המחסן וסימוני אזורי המחסן המבוקש ,מאושר בידי המהנדס
פרטי מיקום המחסן:
היישוב:

רח':

מס':

מס' גוש:

מס' חלקה:

תת-חלקה:

שטח/נפח המחסן:

מחסן סגור:

.

מחסן חצרים:

פרטים על אזורי המחסן ,תיאור הסביבה ,ודרכי גישה למחסן:
סוג המבנה ,טיב  ,וכיו"ב:
הערות:
ימולא רק בידי מבקש רישיון חדש ,או מי שמבקש חידוש רישיון ,אם נעשו שינויים בשטח או בנפח המחסן(.

חלק ד:
הודעה על שינויים הכלולים בבקשה זו לעומת הבקשה של השנה החולפת )למילוי רק כאשר
מדובר בבקשה לחידוש רישיון(

חלק ה:
אנו מצרפים בזה:
 (1אגרה בסך

בשיק מס'

משוך על בנק

 (2ערבות בנקאית על גבי טופס מכס 360/על סך

.
.

 (3ערבות צד שלישי על גבי טופס מכס) 358/תצורף לבקשה לרישיון חדש ,ובחידוש רישיון רק אם פג תוקף
הערבות הקודמת(.
 (4אישור עורך דין כנדרש בחלק ג'.
 (5אישור תשריט של מהנדס כנדרש בחלק ג'.
 (6המלצה כנדרש בתקנה .20
 (7אישור רואה חשבון כנדרש בחלק ב' של הבקשה.
 (8אישור חברת ביטוח כנדרש בתקנה )15ב(.
 (9אישור על דיווח תקין לרשויות מע"מ.

חלק ו:
הרינו מצהירים בזה ,שידועים לנו כל דיני המכס והוראות הנוהל מטעם רשות המסים בישראל המתייחסים
לניהול מחסנים רשויים ,ושכל הפרטים בבקשה זו נכונים ,מלאים ומדוייקים.
/ /
תאריך

שם החותם

התפקיד

חתימה וחותמת המבקש

