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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.
                                                              

  3. הנמען עונה על התנאים הקבועים בסעיף 2א(א) לחוק עיסקאות גופים ציבוריים ואין מניעה
      לגביו מהיבט המס לענין קבלת מענקים, תמיכות, ערבויות או העברות מתקציב המדינה.

ועד יום אישור זה בתוקף מיום

האישור הוצא ע"י

שם משדר

ממונה אזורי מס ערך מוסף פקיד השומה

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.

                

39 02 62 005 510946841 שקד מחשבים ועיבוד נתונ

67060 נירים 3            תל אביב -יפו  

66 510946841 שקד מחשבים ועיבוד נתונ

31/01/2017 939349171                       

31/03/2018 01/01/2017

שעם - אינטרנט              

                  

31/03/2018 01/01/2017 31/03/2018 01/01/2017
31/03/2018 01/01/2017 31/03/2018 01/01/2017
31/03/2018 01/01/2017 31/03/2018 01/01/2017
31/03/2018 01/01/2017 31/03/2018 01/01/2017
31/03/2018 01/01/2017 31/03/2018 01/01/2017
31/03/2018 01/01/2017 31/03/2018 01/01/2017
31/03/2018 01/01/2017 31/03/2018 01/01/2017

שקד מחשבים ועיבוד נתונ
510946841

31/03/2018 01/01/2017

אורי כליף               

תל אביב 3 - מ איריס עומר

     רשאי להוציא חשבונית מס בתיק מספר   557581816.


