
האוצר-מדינת ישראל

25/03/2010אישור ניכוי מס במקור ואישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים נכון ליום 
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פקיד שומהחוליהתיק

פרטי האישורים

אישור לצורך ניכוי מס  .1
על יסוד המסמכים והנתונים הנני מאשר בזה כי מתשלומים בעד ביצוע עבודות המנויות להלן יש לנכות      
:לנמען מס הכנסה בשיעורים שלעיל      

ריבית ושוק ההוןסוגי שכר מסוימיםשרותים נכסים
פטור מלאפטור מלאפטור מלא

.אישור זה חל אך ורק על ניכויים מתשלומים המפורטים לעיל*       
כל הטבה ותשלום בשווה כסף חייבים. הטבות ותשלומים בשווה כסף,אישור זה אינו חל על תשלומי משכורת*       

.ניכויים במקור -י השיעור המתחייב מתקנות מס הכנסה 'עפ,י נותן ההטבה'בניכוי מס במקור ע         
.ל'אישור זה אינו מהווה אסמכתא לבנק לצרכי העברת תשלומים לחו*       
.אישור זה אינו חל על הפקעת זכות במקרקעין*       

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים  .2
 1976-ו'התשל)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(     

 
 1976 -ו'התשל )אכיפת ניהול חשבונות(כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים ציבוריים  פקיד מורשה מ'אני הח. 1       

:מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי הנמען           
 .1975 -ו'התשל י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף'מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל עפ. א           
. מ על עיסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף'נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע. ב           

 
אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט, אישור זה אינו מהווה אסמכתא לענין קבילות פנקסי החשבונות. 2       

.מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם, ת'ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדוחו           
 

.31.03.11ועד יום01.01.10אישורים אלו בתוקף מיום

פסח הלפריןיהושע חבר
ממונה אזורי מס ערך מוסףפקיד שומה

מ"מע -פתח תקוה תקוה-פתח

.לאישור על ניכוי מס במקור רק אם הופק ונחתם על ידי משלם התשלום ,לכל דבר ועניין, פלט זה מהווה אסמכתא

מאשר כי פלט זה הודפס בדיוק כפי שהוצג על מסך המחשב,משלם התשלום, אני החתום מטה
ושיעורי ניכוי המס במקור המצוינים בו זהים לשיעורי ניכוי המס של הספק 11:18:57בשעה  25/03/2010בתאריך

.המיועדת לבירור שיעורי ניכוי מס במקור,של רשות המיסים,כפי שהוצגו בשאילתת האינטרנט

________________ תפקיד________________ שם משלם התשלום_______________ שם העסק המשלם

________________חתימה 
.לצורכי ביקורת ניכויים,כנדרש בחוק,יש לשמור פלט זה: הערה למשלם
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