אישור לצורך ניכוי מס
ידידי הטכניון בישראל )
שם

קרית הטכניון

580015170

989

מספר תיק מס הכנסה

קבוצת חשבון

חיפה

85

07

7

סוג תיק

חוליה

פקיד שומה

21614

כתובת

19/01/2017

907428213
מספר תיק ניכויים

תאריך הדפסה

מספר תיק מע"מ

 - 8890שירותי רווחה וסעד אחרים ללא מגורים
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:
שירותים או נכסים

580015170
פטור מלא
מ01/01/17-
580015170
פטור מלא
מ01/01/17-

580015170
 580015170בישראל )
ידידי הטכניון
פטור מלא
עד31/03/18-
מ01/01/17-
580015170
580015170
580015170
פטור מלא
31/03/18
01/01/17
עד31/03/18-
מ01/01/17-

פטור מלא

סוגי שכר מסוימים,
לרבות שכר סופרים.

580015170
פטור מלא
מ01/01/17-
580015170
פטור מלא
מ01/01/17-

580015170
 580015170בישראל )
ידידי הטכניון
פטור מלא
עד31/03/18-
מ01/01/17-
580015170
580015170
580015170
פטור מלא
31/03/18
01/01/17
עד31/03/18-
מ01/01/17-

פטור מלא

מען אין ש

עבור דיבידנד או ריבית )למעט -
ריבית מאג"ח לתקופה שלא הוחזק
ע"י הנמען(ופעולות בשוק ההון או
הפרשי הצמדה בתנאי ששולמו ע"י
תאגיד שלנמען אין שליטה בו.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

580015170
פטור מלא
מ01/01/17-
580015170
פטור מלא
מ01/01/17-

580015170
 580015170בישראל )
ידידי הטכניון
פטור מלא
עד31/03/18-
מ580015170 01/01/17-
580015170
580015170
פטור מלא
31/03/18
01/01/17
עד31/03/18-
מ01/01/17-

פטור מלא

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

01/01/2017

האישור הוצא ע"י

שעם  -אינטרנט

ועד יום

31/03/2018

שם משדר

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

פקיד השומה

עכו

טופס מס'  - 3שע"ם Y.G. - MS3 -

מנכה יקר,

בטופס זה הושקעו מאמצים למניעת זיופים.
ניתן לאמת את נכונות שיעור ניכוי המס
באתר האינטרנט של מ"ה שכתובתו

שמואל כהן

המחלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות
גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו1976-

ידידי הטכניון בישראל )
שם

580015170
מספר תיק מס הכנסה

קרית הטכניון

חיפה

989
קבוצת חשבון

85

07

סוג תיק

חוליה

7
פקיד שומה

21614

כתובת

19/01/2017

907428213

תאריך הדפסה

מספר תיק ניכויים

 .1לאור המסמכים והדיווחים שהמצאתם לי הריני לאשר כדלקמן:
לנמען אין חוב מס סופי ,או שהגיע להסדר עם רשויות המס בקשר לחוב סופי המגיע ממנו.
נמען זה עונה על התנאים הקבועים בסעיף 2א )א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  1976 -ואין מניעה
לגביו מהיבט המס לענין קבלת מענקים ,תמיכות ,ערבויות או העברות מתקציב המדינה.
 .2אישור 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.
 .3אישור זה בתוקף מיום  01/01/2017ועד יום 31/03/2018

 .4הנכם חייבים להתקשר בעסקאות שלמעלה מ4400 -
ש"ח רק עם מי שמציג בפניכם אישור על פי חוק
עיסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו .1976 -
הסכום יעודכן במהלך השנה באישור ועדת הכספים של הכנסת.
 .5אישור זה ניתן בכפוף לתנאים הבאים:
א .הנמען נוהג לדווח למחלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים על ההכנסות החייבות במס עפ"י הוראות פקודת מס הכנסה
ומגיש מדי שנה דו"חות כספיים ודו"חות התאמה הכוללים :מאזן ,חשבון הכנסות והוצאות ,רשימה של כל הנכסים
וההתחייבויות ,כשהם מבוקרים ומאושרים ע"י רו"ח ,לרבות כל דו"ח ופרטים אחרים שידרשו.
ב .הנמען מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל עפ"י הוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות ע"י
מוסד( התשנ"ב .1992 -
ג .הנמען מדווח לשלטונות מע"מ על כל עיסקה החייבת במע"מ.
 .6הננו להביא לתשומת לבכם כי האחריות להגשת הדו"חות האמורים או כל דו"ח אחר המתחייב עפ"י החוק ,לרבות
אי ניכוי מס במקור ואי העברת מס שנוכה במקור ,ולרבות חובת ניהול ספרים ,מוטלת אישים על כל מנהל
המלכ"ר ,מנהל חשבונות ,פקיד אחר מטעמו או בא כוחו.
 .7אין באישור זה משום קביעה כי הנמען הוא מוסד ציבורי עפ"י סעיף  (2)9לפקודה ולענין
סעיף  46לפקודת מס הכנסה.
 .8נציב מס הכנסה או מנהל המכס ומע"מ רשאים לבטל אישור זה בכל עת.

האישור הוצא ע"י

שעם  -אינטרנט

ב-

19/01/2017

שם משדר:

מנכה יקר,

WWW.MOF.GOV.IL/TAXES

אישור זה מבטל כל אישור קודם.

580015170

כהן שמואל
פקיד השומה

עכו

טופס מס'  - 9שע"ם Y.G. - MS9 -

בטופס זה הושקעו מאמצים למניעת זיופים.
ניתן לאמת את נכונות שיעור ניכוי המס
באתר האינטרנט של מ"ה שכתובתו

31/03/201801/01/201731/03/201801/01/2017
31/03/201801/01/201731/03/201801/01/2017
ידידי הטכניון בישראל )
31/03/201801/01/201731/03/201801/01/2017
31/03/201801/01/201731/03/201801/01/2017
31/03/201801/01/201731/03/201801/01/2017
31/03/201801/01/201731/03/201801/01/2017
31/03/201801/01/201731/03/201801/01/2017

