STATE OF Israel / DEPARTMENT OF CUSTOMS & V.A.T.

 אגף המכס ומע"מ/ מדינת ישראל

בקשה לרישום כעוסק זר

APPLICATION FOR REGISTRATION OF A DEALER
According to section 60 of the V.A.T. Low. 1975
and regulation 6 of V.A.T. Regulations (registration) 1976

1975 -  לחוק מס ערך מוסף תשל"ו60 לפי סעיף
1976 -  לתקנות מס ערך מוסף )רישום( תשל"ו6 ולפי תקנה

V.A.T Form No. 22

(' )מהדורה ד22 טופס מע"מ

A. Details concerning the foreign dealer

: פרטי העוסק הזר.א

Name

שם משפחה ושם פרטי

Name of the corporation

שם התאגיד

Number of the corporation abroad
Nature of business

מס' התאגיד בחו"ל
 מהות העסקCountry

 מארץPassport No.

Form of association

צורת ההתאגדות

Address of business abroad

מען העסקים מחוץ לישראל

Address of business in Israel

מען העסקים בישראל

Date of starting the business in Israel

/

I hereby appoint
as my representative in Israel and authorize him to submit, in
my name any return that should be submitted and to pay the V.A.T.
To receive any refunds due me according to the V.A.T. Law
Likewise. I authorize him to take care of any matter required
by the V.A.T. Law of 1975 or its regulations.
Signature & stamp
of the dealer

חתימה וחותמת
העוסק הזר

/20_____

תאריך תחילת הפעילות בישראל

הנני ממנה את
 שחובה להגישו,כנציגי בישראל ומסמיך אותו להגיש בשמי כל דו"ח
 לשלם,( החוק-  )להלן1975 -  התשל"ו- על פי חוק מס ערך מוסף
 אם יגיעו לי לפי החוק ולטפל בכל ענין, לקבל כספים,את המע"מ
.הנדרש לענין החוק או התקנות על פיו
Date

תאריך

B. Details concerning the representative:

: פרטי הנציג.ב

Identity Card No.

 מס' זהותName

Registration No.
of the company
Address

 מס' רשום החברהName of the

שם המשפחה והשם הפרטי
שם התאגיד

corporation

המען

Declaration:

:הצהרה

I know that with my appointment as a representative, I am
Responsible for all the duties of the foreign dealer according
To the value added tax law, of 1975.

Signature & stamp
of the representative

'דרכון מס

חתימה וחותמת
הנציג

Enclosed: V.A.T. Form No. 821
Authorization form signed by the foreign dealer.

 חלות עלי כל חובותיו,ידוע לי עם מנויי כנציג
.1975 - של העוסק הזר לפי חוק מס ערך מוסף תשל"ו

Date

תאריך

 טופס רישום לצרכי מע"מ821 … מצ"ל טופס מע"מ
.יפוי כח

