
7013

ה  ג ש ה
לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין תשכ"ג - 1963
על הודעת שומה     ❑  למס שבח     ❑  למס מכירה     ❑   למס רכישה פרטי המשיג/ה

מספר טלפוןכתובתשם מלא/חברהמס' זהות/חברה

חתימהתאריך

להלן נימוקי השגתי: (אם המקום לפירוט נימוקי השגתך אינו מספיק, פרט את נימוקיך בדף נוסף ואשר את הכתוב בחתימתך)

לכבוד

מנהל מיסוי מקרקעין

אזור

 סמן/י √ בריבוע המתאים 

אני מבקש/ת לקיים דיון בהשגה לפני מתן החלטת המנהל    ❑ כן      ❑ לא

ד ר ש מ ה ש  ו מ י ש ל
❑ ההשגה נרשמה ביומן השגות

    שאילתא 935
תפקיד שם  חתימהתאריך

בכבוד רב

חתימהשם תאריך

לכבוד
ה ל ב ק ר  ו ש י א

מקור + העתק 1 למשרד,  העתק 2 - לנישום

ת  מ ת ו ח

ד ר ש מ ה
❑ החלטה בנדון תתקבל לאחר בדיקת השגתך.

❑ לא אוכל לדון בהשגתך מאחר ולא הוגשה במועד הקבוע בחוק.
❑  אבקש לשלם את המס שאינו שנוי במחלוקת בסך                                           ש"ח.

❑  אבקש להפקיד ערבות בנקאית לגבי סכום המס השנוי במחלוקת בסך                                              ש"ח.

הנני לאשר קבלת כתב השגתך מתאריך                                         בגין:
❑  מכירת זכות     ❑ רכישת זכות        ❑ במקרקעין       ❑ באיגוד במקרקעין

בגוש                            חלקה                              תת-חלקה                              שומה מספר

87(א) לחוק מיסוי מקרקעין:  סעיף 
היה אדם חולק על השומה רשאי הוא לבקש מהמנהל, בהודעת 
כאמור  בקשה  השומה;  את  ולשנות  ולעיין  לחזור  בכתב,  השגה, 
תפרש  את הנימוקים להשגה על השומה, את סכום המס הנובע 
במחלוקת),  שנוי  שאינו  סכום   - (להלן  חישובו  דרך  ואת  מהם 

ותוגש בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הודעת השומה.

אני החתום/ה מטה, משיג/ה על השומה שנערכה על-ידך לגבי הנכס שפרטיו כדלהלן:
גושחלקהתת-חלקה

סכום המס לפי הודעת השומה
סכום המס מתאריךמספר שומה

₪₪

(הסכום שאינו שנוי במחלוקת)(1)
סכום המס לפי הערכתי

לתשומת לבך:
שתוגש בהשגה  ההשגה.  נתוני  ע"פ  המס  מחישוב  הנובע  סכום   - במחלוקת  שנוי  שאינו  הסכום  את  לציין  חובה  חלה  המשיג/ה  על    .1
(גבייה). המסים  פקודת  לעניין  במחלוקת  שנוי  שאינו  כסכום  שומתו  ע"פ  המס  סכום  כל  את  המנהל  יקבע  זה,  סכום  ציון  ללא   
סעיף 91 (א') לחוק מיסוי מקרקעין מחייב את המשיג/ה לשלם את הסכום שאינו שנוי במחלוקת, ולהמציא ערבות בנקאי או אחרת שיקבע  

המנהל להבטחת הסכום השנוי במחלוקת.  
אם ההשגה מוגשת ע"י בא-כוח המשיג/ה, יש לצרף ייפוי כוח מתאים  .2
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