
ומלכ"רים ציבור למוסדות המחלקה

ע"י הוצא -האישור ב

משדר: שם

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

ולענין לפקודה (2)9 סעיף עפ"י ציבורי מוסד הוא הנמען כי קביעה משום זה באישור אין .7
הכנסה. מס לפקודת 46 סעיף

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

כתובת

הדפסה תאריך ניכויים תיק מספר

כדלקמן: לאשר הריני לי שהמצאתם והדיווחים המסמכים לאור .1
ממנו. המגיע סופי לחוב בקשר המס רשויות עם להסדר שהגיע או סופי, מס חוב אין לנמען

מניעה ואין 1976 - התשל"ו ציבוריים גופים עסקאות לחוק (א) 2א בסעיף הקבועים התנאים על עונה זה נמען
המדינה. מתקציב העברות או ערבויות תמיכות, מענקים, קבלת לענין המס מהיבט לגביו

ערר ועדת בפני כלשהי בצורה לחייב כדי בו אין החשבונות, פנקסי קבילות לענין אסמכתא מהווה אינו זה אישור .2
ששולמו הסכומים נכונות או הגשתם מועדי הדו"חות, של לתקינותם ביחס עמדה קובע הוא ואין המשפט בית בפני או

פיהם. על
יום ועד מיום בתוקף זה אישור .3

חוק פי על אישור בפניכם שמציג מי עם רק ש"ח מ- שלמעלה בעסקאות להתקשר חייבים הנכם .4
.1976 - התשל"ו מס) חובות ותשלום חשבונות ניהול (אכיפת ציבוריים גופים עיסקאות

הכנסת. של הכספים ועדת באישור השנה במהלך יעודכן הסכום
הבאים: לתנאים בכפוף ניתן זה אישור .5

הכנסה מס פקודת הוראות עפ"י במס החייבות ההכנסות על ומלכ"רים ציבור למוסדות למחלקה לדווח נוהג הנמען א.
הנכסים כל של רשימה והוצאות, הכנסות חשבון מאזן, הכוללים: התאמה ודו"חות כספיים דו"חות שנה מדי ומגיש

שידרשו. אחרים ופרטים דו"ח כל לרבות רו"ח, ע"י ומאושרים מבוקרים כשהם וההתחייבויות,
ע"י חשבונות פנקסי (ניהול הכנסה מס הוראות עפ"י לנהל שעליו והרשומות החשבונות פנקסי את מנהל הנמען ב.

.1992 - התשנ"ב מוסד)
במע"מ. החייבת עיסקה כל על מע"מ לשלטונות מדווח הנמען ג.

לרבות החוק, עפ"י המתחייב אחר דו"ח כל או האמורים הדו"חות להגשת האחריות כי לבכם לתשומת להביא הננו .6
מנהל כל על אישים מוטלת ספרים, ניהול חובת ולרבות במקור, שנוכה מס העברת ואי במקור מס ניכוי אי

כוחו. בא או מטעמו אחר פקיד חשבונות, מנהל המלכ"ר,

עת. בכל זה אישור לבטל רשאים ומע"מ המכס מנהל או הכנסה מס נציב .8

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

שכתובתו מ"ה של האינטרנט באתר

קודם. אישור כל מבטל זה אישור

Y
.G

.
-

M
S

9
-

ם
ע"

ש
-

9
ס'

מ
ס

פ
טו השומה פקיד

43 13 85 999 500701610 אוניברסיטה העברית     

אוני עברית הר הצו  ירושלים            

08/06/2015 941180002                       

31/03/2016 04/06/2015

  4400

08/06/2015 שעם - אינטרנט              

                  

תקוע גלעד 

ירושלים 3 

31/03/201604/06/201531/03/201604/06/2015
31/03/201604/06/201531/03/201604/06/2015
31/03/201604/06/201531/03/201604/06/2015
31/03/201604/06/201531/03/201604/06/2015
31/03/201604/06/201531/03/201604/06/2015
31/03/201604/06/201531/03/201604/06/2015
31/03/201604/06/201531/03/201604/06/2015

אוניברסיטה העברית     

500701610


