טופס בקשה דיווח החזר בלו
לקוח נכבד ,על מנת שנוכל לתת לך שירות דיווח החזרי מס בלו מול שלטונות מס הנך מתבקש
לקרוא ולמלא בקפדנות את ההנחיות הבאות:
 .1יש להירשם במוקד מע"מ כעוסק מורשה או חברה הזכאית להחזר מס בלו.
 .2יש לרשום ברשות המיסים (במוקד מע"מ) את פרטי כול הרכבים בגינם הנך מבקש החזר,
יש לדאוג ולעדכן את מוקד מע"מ בכל תוספת או שינוי של רכביך בעתיד.
 .3ניתן לברר זכאות להסדר הסולר באמצעות אתר של רשות המיסים (לאתר לחץ כאן)
לפי מספר תיק עוסק או מספר רכב.
 .4יש למלא טופס ייפוי כוח "טופס בלו  "22המייפה את כוחה של חברת "דלק" לשלוח מידע על
כמות רכישות סולר בשם הלקוח( .לטופס באתר דלק לחץ כאן)
 .4.1את הטופס יש למלא ולשלוח לחברת "דלק" באמצעות דוא"ל לכותבת:
hasavot@delek.co.il
 .4.2חובה לצרף פרוטוקול או אישור מורשה חתימה בחברה בע"מ.
 .4.3בחלק א' ,יש למלא שם חברה בכתב יד (ללא חותמת)
 .4.4בחלק ב' ,הטופס ייחתם בחתימה וחותמת החברה
 .4.2יש למלא מספר עוסק/ח"פ בצורה ברורה וקריאה .זה המספר שלפיו יועבר הדיווח ברשות
המיסים/יחידת הבלו
 .4.4יש לוודא שמספר ח"פ בטופס תואם למספר שנמסר לחברת דלק בעת הקמת הלקוח
ותאימות מספרי כלי הרכב הרשומים ברשות המיסים/יחידת הבלו לעומת מספרי כל הרכב
הרשומים בחברת "דלק"
 .4.4ככל שיש בעיות/מחיקות בטפסים ,יש למלא טופס חדש .אין לתקן על טופס ישן ו/או העתק.
 .4.4טפסים שיתקבלו לא תקינים או ללא אישורי זכויות חתימה – יעוכבו והטיפול יידחה.
 .4.4אם לקוח לא הוקם כראוי במע"מ הדיווח ידחה ע"י רשות המיסים/יחידת הבלו  ,גם אם ייפוי
הכוח מולא כנדרש .במקרה כזה על פי דרישת מע"מ יש צורך למלא טופס ייפוי כוח חדש
 .2אין למחוק ואו לשנות את טופס ייפויי הכוח
 .4טפסים שיגיעו מלאים עד  12לחודש יועברו באותו חודש לרשות המיסים/יחידת הבלו
טפסים שיגיעו לאחר  12לחודש יועברו בחודש העוקב
 .4חברת דלק תוכל לדווח למע"מ עד  12חודשים אחורה ובתנאי שהלקוח בהסדר .אין באפשרות
חברת דלק ,לדווח רטרו לגבי רכב שלא דווח ולא הוקם כראוי
 .4לקבלת סיוע ובירורים נוספים בנושא הסדר בלו על הסולר ,ניתן לפנות אל מוקד המידע של מע"מ
באמצעות מספרי הטלפון הבאים :
 22-2424422 ,1-222-4424או * ,4954בימים :א'  -ה' בין השעות 14:22 - 24:12
או באמצעות הדואר האלקטרוני  helpdesk-soler@taxes.gov.ilבצירוף שם ,טלפון לחזרה
ומספר תיק עוסקים.
 .4בשאלות או בקשות נוספות נא לפנות למשווק
תודה על שיתוף הפעולה.

