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9499 - פעילויות של ארגוני חברים אחרים, לנמ"א
ענף מס הכנסה

6820 - פעילויות בנדל"ן על בסיס עמלה או חוזה
ענף מע"מ

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

שירותים או נכסים, המחא''ה,
עיבוד יהלומים ,עבודה חקלאית,

תוצרת חקלאית, ללא עבודות
בנייה והובלה

פטור מלא
מ. א. משגבמ. א. משגב
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הכנסות ריבית ופעולות בשוק
פטור מלאההון

מ. א. משגבמ. א. משגב
500224563500224563500224563
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בך:ללתשומת
– 1976.התשל"וחוק עסקאות גופים ציבורייםלענייןאישור זה אינו תקף1.
אישור זה חל אך ורק על ניכויים מתשלומים המפורטים לעיל.2.
ת, הטבות ותשלומים בשווה כסף. כל הטבה ותשלום בשווה כסף חייבים בניכויזה אינו חל  על תשלומי משכורשוראי3.

מתקנות מס הכנסה (ניכויים במקור).תחייבמהמס במקור ע"י נותן ההטבה, עפ"י השיעור
אישור זה אינו מהווה אסמכתא לבנק לצרכי העברת תשלומים לחו"ל.4.
מקרקעין.בהפקעת זכותעללחאישור זה אינו5.
.מקרקעיןב במס במכירת זכויות במקרקעין או בפעולה באיגוד מקרקעין על פי חוק מיסויוחייחול עללאאישור זה6.

31/03/2024ועד יום01/01/2023זה בתוקף מיוםאישור

- אינטרנטשע"םהאישור הוצא ע"י

שם משדר

,יקרמנכה
בהלול יוסף בטופס זה הושקעו מאמצים למניעת זיופים

שומההפקידניתן לאמת את נכונות שיעור ניכוי המס באתר האינטרנט של מ"ה שכתובתו
www.gov.il/he/departments/israel_tax_authorityעכו

אישור זה מבטל כל אישור קודם
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סקאותיעעל ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוקאישור
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו-1976
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ניכוייםמספר תיקמספר תיק מע"ממספר תיק מ"ה

גופים ציבוריים (אכיפת ניהולסקאותיעקבחו"פקיד מורשה" כמשמעותואני הח"מ1.
חשבונות)

-1976 מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי הנמען:התשל"ו
מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל עפ"י פקודת מס הכנסהא.

1975.-התשל"ווחוק מס ערך מוסף
שמוטל עליהן מסעיסקאותנוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ עלב.

לפי חוק מס ערך מוסף.

קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורהלעניןאישור זה אינו מהווה אסמכתא2.
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.

31/03/2024ועד יום01/01/2023אישור זה בתוקף מיום

- אינטרנטשע"םהאישור הוצא ע"י

רדמששם

מנכה יקר,
בטופס זה הושקעו מאמצים למניעת זיופים

ניתן לאמת את נכונות שיעור ניכוי המס
באתר האינטרנט של מ"ה שכתובתו

www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority
אישור זה מבטל כל אישור קודם.
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אזולאי יואבבהלול יוסף
ממונה אזורי מס ערך מוסףפקיד השומה

מע"מ-עכועכו
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