תאריך______________ :

טופס הצהרה על מספר עובדים קבועים במפעל
[יש להגיש הצהרה חתומה תוך  60יום מדרישת המועצה; יש להגיש הצהרה עדכנית במקרה של שינוי במספר העובדים הקבועים במפעל
ביחס להצהרה הקודמת]

שם המפעל המשלם בעד פינוי פסולת במתחם_____________________________________________ :
שם המפעל המצהיר__________________________________________________________ :
מספר ת.ז( .בעסק שאינו תאגיד)  /ח.פ____________________________________ :.
כתובת העסק נשוא ההצהרה :רחוב ____________________________________ מס' _____ ,שוהם.
מס' נכס בארנונה____________________________________________ :
מס' טלפון ושם איש קשר לבירורים_____________________________________ :

לעניין הצהרה זו –
"מפעל" -

העסק המופעל על-ידי המצהיר הח"מ ,בכתובת הרשומה מעלה בלבד.

"מספר העובדים הקבועים במפעל" –

מספר העובדים המועסקים באופן קבוע בשטח המפעל במישרין על ידי
המפעל או על-ידי עסק נוסף במתחם המפעל; בחישוב מספר העובדים
הקבועים במפעל יימנו עובדים במשרה חלקית תוך צבירה של חלקי
משרה ,באופן שכל  100%משרה צבורים של עובדים קבועים במפעל
ייחשבו יחד לעובד קבוע אחד במפעל.

"עסק נוסף במתחם המפעל" –

עסק הפועל במתחם המפעל ,שהפסולת שלו מסולקת באמצעות כלי
האשפה של המפעל יחד עם פסולת המחזיק במפעל ,ואשר המחזיק
במפעל נושא בעלויות פינוי הפסולת שלו.
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הננו מצהירים כי מספר העובדים הקבועים במפעל ,המועסקים על ידינו במישרין ,הינו _____________
[להשלמה על-ידי המצהיר] ,בכתובת המפעל הרשומה מעלה .מצ"ב טופס  126שהגיש המפעל לרשות המסים
לפי סעיף  166לפקודת מס הכנסה חגבי שנת הכספים הקודמת ,או בעסק חדש  -טופס  102של דיווח שלנו
למוסד לביטוח לאומי לשני החודשים האחרונים.
[מובהר כי יש לחשב את מספר העובדים על-ידי צבירת אחוזי משרות בהתאם להגדרת "מספר העובדים הקבועים במפעל" לעיל,
ולכלול בחישוב רק עובדים שעונים על דרישות ההגדרה  .בסעיף זה יש לכלול רק עובדים המועסקים במישרין על ידי המפעל.
עובדים של עסקים נוספים המתחם המפעל – ידווחו על פי סעיף  2להלן].
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עסקים נוספים במתחם המפעל -
[הפרטים בסעיף זה להלן ימולאו רק אם פועל עסק נוסף במתחם המפעל ,כהגדרתו לעיל]

א .מפעלים שאינם מרכז מסחרי
במתחם המפעל פועלים עסקים נוספים המעסיקים עובדים ,שאנו מחויבים בתשלום בעד פינוי הפסולת
שלהם ,לפי הפירוט שלהלן:
שם מלא של העסק הנוסף__________________________________________ :
[סמן  Xבמקום הרלוונטי והשלם במידת הצורך]

מוגשת הצהרה נוספת של העסק הנ"ל בגין העובדים הקבועים במפעל המועסקים במישרין על-ידי
העסק הנוסף במתחם המפעל שפרטיו לעיל ,בצירוף טופס  126של רשות המסים לשנת הכספים
הקודמת ,או ,בעסק חדש ,טופס  102של ביטוח לאומי לשני החודשים האחרונים ביחס לעסק
הנוסף האמור.
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לא מוגשת הצהרה נוספת בגין עובדי העסק הנוסף במתחם המפעל[ .לידיעת המפעל :במקרה כזה ייקבע
מספר העובדים בעסק הנוסף בתחום המפעל על-בסיס בדיקות המפקח מטעם המועצה ונתונים שבידיי המועצה,
ובהיעדר נתונים או ממצאים מתאימים ייקבע על-יסוד אמדן לפ י שיקול דעתו של המפקח; מצא המפקח כי אין
אפשרות סבירה לקבוע או לאמוד את מספר העובדים הקבועים במפעל שלא מסר הצהרה כאמור ,יהיה מספרם אחד].
[במקרה של יותר מעסק נוסף אחד ,יש לצרף את הפירוט הנ"ל ברשימה נפרדת].

ב .מרכז מסחרי
במתחם המפעל פועלים עסקים נוספים המעסיקים עובדים ,שאנו מחויבים בתשלום בעד פינוי הפסולת
שלהם ,לפי הפירוט המצורף ברשימה נפרדת ,הכוללת את שמות בתי העסק ואת מספר העובדים בהם.
לרשימת העסקים מצורפות הצהרות נוספות של אותם עסקים ,זולת עסקים שלגביהם מצוין ברשימה כי
מספר העובדים בהם נמסר לפי אומדן ואינו מגובה בהצהרה מטעם העסק.
[במרכז מסחרי יש לצרף את פירוט העסקים ומספר העובדים בכל אחד מהם ברשימה נפרדת; אין הכרח לצרף הצהרה נפרדת
של כל עסק ,ובלבד שלגבי עסק שלא מסר הצהרה – יצוין כי מספר העובדים נמסר לפי אומדן ואינו מגובה בהצהרה מטעם
העסק].
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אנו מצהירים כי על-פי הידוע לנו ,הפרטים שמסרנו לעיל והפרטים המצ"ב הנם אמת.

_____________________________________________
שם מלא של המצהיר ,חתימה וחותמת

פרטי החותם  /חותמים בשם מצהיר שהינו תאגיד:

 )1שם פרטי _______________ :שם משפחה ,__________________ :ת.ז__________________ .
 )2שם פרטי _______________ :שם משפחה ,__________________ :ת.ז__________________ .

אימות ההצהרה על ידי עו"ד  /רו"ח
מרחוב
_____________________
המיותר]
את
[מחק
רו"ח
/
עו"ד
הח"מ,
הנני
________________________ ,מאשר/ת כי החתומים על ההצהרה לעיל הנם ____________________ ו-
_________________ המוכר/ים לי אישית  /שזוהו על ידי לפי ת"ז _____________ ו;_______________-
כי חתימתם על ההצהרה נעשתה לאחר שהוסבר להם כי במקרה של הצהרה שאינה אמת יהיו צפויים לעונשים
הקבועים בחוק; וכי במקרה של חתימה מטעם תאגיד  -הם מוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם.
שם ______________________

תאריך ____________ חתימה וחותמת ____________________
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