נספח רישו ם החזר הוצאו ת כיבו ד למתנדב
הצהרה

פרטי המתנדב

.1
שם פרטי

שם משפחה

מספר ת.ז.

מספר טלפון נייד

.2
.3
.4

חישוב הוצאות עודפות

כמתנדב/ת אני מצהיר/ה כי לא הייתה לי הכנסה ,במישרין או
בעקיפין או כל תמורה או טובת הנאה אחרת למעט כיסוי
הוצאות.
אין יחסי עובד -מעביר בייני לבין העמותה ,בתקופת התנדבותי,
בקשר להחזר הוצאה זו.
כל הפרטים שמסרתי נכונים.
ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים היא עבירה על פקודת מס
הכנסה.

שם  /קוד פרויקט
תאריך

לשימוש משרדי :סכום ההוצאה להחזר ______

סכום הוצאה לתרומה

נספח רישו ם החזר הוצאו ת כיבו ד למתנדב

חתימה

______

פרטי המתנדב

הצהרה
.17

סכום החשבונית

שם פרטי

שם משפחה
.18

מספר המשתתפים
בפעילות
אבקש לקבל החזר
אני רוצה לתרום
החזר  /תרומה

קוד דיווח באינטרא-נט

______

מספר ת.ז.

מספר טלפון נייד

פרטי המתנדב

תאריך

לשימוש משרדי :סכום ההוצאה להחזר ______

.5
שם פרטי

שם משפחה

מספר ת.ז.

מספר טלפון נייד

.6
.7
.8

שם  /קוד פרויקט
תאריך

לשימוש משרדי :סכום ההוצאה להחזר ______

סכום הוצאה לתרומה

חתימה

______

פרטי המתנדב

סכום החשבונית

שם פרטי

שם משפחה
.22

מספר המשתתפים
בפעילות
אבקש לקבל החזר
אני רוצה לתרום
החזר  /תרומה

______

מספר ת.ז.

מספר טלפון נייד

פרטי המתנדב

.9
שם פרטי

שם משפחה

מספר ת.ז.

מספר טלפון נייד

.10
.11
.12

שם  /קוד פרויקט
תאריך

לשימוש משרדי :סכום ההוצאה להחזר ______

סכום הוצאה לתרומה

______

פרטי המתנדב

.13
שם פרטי

שם משפחה

מספר ת.ז.

מספר טלפון נייד

.14
.15
.16

לשימוש משרדי :סכום ההוצאה להחזר ______

שם  /קוד פרויקט
תאריך

לשימוש משרדי :סכום ההוצאה להחזר ______

סכום הוצאה לתרומה

______

סכום הוצאה לתרומה

חתימה

______

סכום החשבונית
מספר המשתתפים
בפעילות
אבקש לקבל החזר
אני רוצה לתרום
החזר  /תרומה

קוד דיווח באינטרא-נט

הצהרה

פרטי המתנדב

סכום החשבונית

שם פרטי

שם משפחה
.26

מספר המשתתפים
בפעילות
אבקש לקבל החזר
אני רוצה לתרום
החזר  /תרומה

______

______

מספר ת.ז.

מספר טלפון נייד

.27
.28

חישוב הוצאות עודפות

כמתנדב/ת אני מצהיר/ה כי לא הייתה לי הכנסה ,במישרין או
בעקיפין או כל תמורה או טובת הנאה אחרת למעט כיסוי
הוצאות.
אין יחסי עובד -מעביר בייני לבין העמותה ,בתקופת התנדבותי,
בקשר להחזר הוצאה זו.
כל הפרטים שמסרתי נכונים.
ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים היא עבירה על פקודת מס
הכנסה.

שם  /קוד פרויקט
תאריך

לשימוש משרדי :סכום ההוצאה להחזר ______

סכום הוצאה לתרומה

חתימה

______

סכום החשבונית
מספר המשתתפים
בפעילות
אבקש לקבל החזר
אני רוצה לתרום
החזר  /תרומה

קוד דיווח באינטרא-נט

______

נספח רישו ם החזר הוצאו ת כיבו ד למתנדב
חישוב הוצאות עודפות

חתימה

כמתנדב/ת אני מצהיר/ה כי לא הייתה לי הכנסה ,במישרין או
בעקיפין או כל תמורה או טובת הנאה אחרת למעט כיסוי
הוצאות.
אין יחסי עובד -מעביר בייני לבין העמותה ,בתקופת התנדבותי,
בקשר להחזר הוצאה זו.
כל הפרטים שמסרתי נכונים.
ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים היא עבירה על פקודת מס
הכנסה.
תאריך

נספח רישו ם החזר הוצאו ת כיבו ד למתנדב
הצהרה

.23
.24

.25

קוד דיווח באינטרא-נט

כמתנדב/ת אני מצהיר/ה כי לא הייתה לי הכנסה ,במישרין או
בעקיפין או כל תמורה או טובת הנאה אחרת למעט כיסוי
הוצאות.
אין יחסי עובד -מעביר בייני לבין העמותה ,בתקופת התנדבותי,
בקשר להחזר הוצאה זו.
כל הפרטים שמסרתי נכונים.
ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים היא עבירה על פקודת מס
הכנסה.

______

נספח רישו ם החזר הוצאו ת כיבו ד למתנדב
חישוב הוצאות עודפות

חתימה

אבקש לקבל החזר
אני רוצה לתרום
החזר  /תרומה

חישוב הוצאות עודפות

שם  /קוד פרויקט

נספח רישו ם החזר הוצאו ת כיבו ד למתנדב
הצהרה

______

מספר המשתתפים
בפעילות

קוד דיווח באינטרא-נט

הצהרה
.21

קוד דיווח באינטרא-נט

כמתנדב/ת אני מצהיר/ה כי לא הייתה לי הכנסה ,במישרין או
בעקיפין או כל תמורה או טובת הנאה אחרת למעט כיסוי
הוצאות.
אין יחסי עובד -מעביר בייני לבין העמותה ,בתקופת התנדבותי,
בקשר להחזר הוצאה זו.
כל הפרטים שמסרתי נכונים.
ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים היא עבירה על פקודת מס
הכנסה.

סכום הוצאה לתרומה

חתימה

סכום החשבונית

נספח רישו ם החזר הוצאו ת כיבו ד למתנדב
חישוב הוצאות עודפות

כמתנדב/ת אני מצהיר/ה כי לא הייתה לי הכנסה ,במישרין או
בעקיפין או כל תמורה או טובת הנאה אחרת למעט כיסוי
הוצאות.
אין יחסי עובד -מעביר בייני לבין העמותה ,בתקופת התנדבותי,
בקשר להחזר הוצאה זו.
כל הפרטים שמסרתי נכונים.
ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים היא עבירה על פקודת מס
הכנסה.

כמתנדב/ת אני מצהיר/ה כי לא הייתה לי הכנסה ,במישרין או
בעקיפין או כל תמורה או טובת הנאה אחרת למעט כיסוי
הוצאות.
אין יחסי עובד -מעביר בייני לבין העמותה ,בתקופת התנדבותי,
בקשר להחזר הוצאה זו.
כל הפרטים שמסרתי נכונים.
ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים היא עבירה על פקודת מס
הכנסה.

שם  /קוד פרויקט

נספח רישו ם החזר הוצאו ת כיבו ד למתנדב
הצהרה

.19
.20

חישוב הוצאות עודפות

הצהרה

פרטי המתנדב

.29
סכום החשבונית

שם פרטי

שם משפחה
.30

מספר המשתתפים
בפעילות
אבקש לקבל החזר
אני רוצה לתרום
החזר  /תרומה

קוד דיווח באינטרא-נט

______

מספר ת.ז.

מספר טלפון נייד

.31
.32

חישוב הוצאות עודפות

כמתנדב/ת אני מצהיר/ה כי לא הייתה לי הכנסה ,במישרין או
בעקיפין או כל תמורה או טובת הנאה אחרת למעט כיסוי
הוצאות.
אין יחסי עובד -מעביר בייני לבין העמותה ,בתקופת התנדבותי,
בקשר להחזר הוצאה זו.
כל הפרטים שמסרתי נכונים.
ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים היא עבירה על פקודת מס
הכנסה.

שם  /קוד פרויקט
תאריך

לשימוש משרדי :סכום ההוצאה להחזר ______

סכום הוצאה לתרומה

חתימה

______

סכום החשבונית
מספר המשתתפים
בפעילות
אבקש לקבל החזר
אני רוצה לתרום
החזר  /תרומה

קוד דיווח באינטרא-נט

______

