
אישור לצורך ניכוי מס

פקיד שומה חוליה סוג תיק קבוצת חשבון מספר תיק מס הכנסה שם

כתובת

תאריך הדפסה מספר תיק מע"מ מספר תיק ניכויים

ענף מס הכנסה

ענף מע"מ

על יסוד המסמכים והנתונים שהומצאו לי הנני מאשר בזה כי מתשלומים בעד ביצוע עבודות המנויות להלן
יש לנכות לנמען מס הכנסה בשיעורים הבאים:

לתשומת לבך:                                                   
אישור זה אינו תקף לענין חוק עיסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.                                                          

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

בניכוי מס במקור ע"י נותן ההטבה, עפ"י השיעור המתחייב מתקנות מס הכנסה (ניכויים במקור).                                    
אישור זה אינו מהווה אסמכתא לבנק לצרכי העברת תשלומים לחו"ל.

אישור זה אינו חל על הפקעת זכות במקרקעין.
אישור זה לא יחול על חיוב במס במכירת זכויות במקרקעין או בפעולה באיגוד מקרקעין על פי חוק מיסוי מקרקעין.

אישור זה בתוקף מיום 

האישור הוצא ע"י

שם משדר
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ועד יום 

מנכה יקר,

WWW.MOF.GOV.IL/TAXES
אישור זה מבטל כל אישור קודם.

בטופס זה הושקעו מאמצים למניעת זיופים.
ניתן לאמת את נכונות שיעור ניכוי המס

באתר האינטרנט של מ"ה שכתובתו
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פקיד השומה

                

31 01 42 001 052300837 שחורי אילן            

69414 תל אביב -יפו   למדן יצחק 15      

14/03/2018 052300837                            

                                                                   
                             

                                                  

31/03/2019 01/01/2018

שעם - אינטרנט              

                  

צפורה יוסף

תא 1      

 9000 - יצירה, אמנות ובידור                                 

 7911 - פעילויות של סוכנויות נסיעות                         

   
פטור מלא          

   
פטור מלא          

   
                  

   
                  

                          
בנייה אלא אם כן צויין אחרת.   
לרבות דמי שכירות. למעט עבודות 
עבודה חקלאית, עיבוד יהלומים,  
שירותים או נכסים, המחא"ה,     

                          
                              
                              
לרבות שכר סופרים.             
סוגי שכר מסוימים,             
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אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו-1976

פקיד שומה חוליה סוג תיק קבוצת חשבון מספר תיק מס הכנסה שם

כתובת

מ.א. מספר תיק מע"מ שם

תאריך הדפסה מספר תיק ניכויים

  1. אני הח"מ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות)
      התשל"ו-1976 מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי הנמען:-

      א. מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל עפ"י פקודת מס הכנסה
          וחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975.

      ב. נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עיסקאות שמוטל עליהן מס
          לפי חוק מס ערך מוסף.

                                                              
  2. אישור זה אינו מהווה אסמכתא לענין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה
      כלשהי בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של 

      הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

ועד יום אישור זה בתוקף מיום

האישור הוצא ע"י

שם משדר

מנכה יקר,

WWW.MOF.GOV.IL/TAXES

בטופס זה הושקעו מאמצים למניעת זיופים.
ניתן לאמת את נכונות שיעור ניכוי המס

באתר האינטרנט של מ"ה שכתובתו

  
אישור זה מבטל כל אישור קודם.

ממונה אזורי מס ערך מוסף פקיד השומה
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31 01 42 001 052300837 שחורי אילן            

69414 למדן יצחק 15       תל אביב -יפו  

66 052300837 שחורי אילן            
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31/03/2019 01/01/2018

שעם - אינטרנט              
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שחורי אילן            
052300837

31/03/2019 01/01/2018

אורן בר       צפורה יוסף

תל אביב 3 - מ תא 1      

                                                  


