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 רשם העמותות – 2018הנחיות ודגשים לעמותות המבקשות אישור ניהול תקין לשנת  .א
 רשות התאגידים/

 כללי .1.א

יש , ("חוק העמותות")להלן:  1980-תש"םהחוק העמותות, בהתאם להוראות  .1

עד הלן, , הדוח המילולי והמסמכים הנלווים, כמפורט לח הכספילהגיש את הדו

 ביוני בשנה שלאחר שנת הדוח.  30יום ל

, עליכם להגיש את כל 2018לפיכך, לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת  .2

, עד ליום 2016המסמכים )דוח כספי, דוח מילולי ומסמכים נלווים( עבור שנת 

30.6.2017 . 

 חומר שיישלח בפקס, לא יטופל.

לדרישות החוק עד למועד זה, עמותה שלא תגיש מסמכים באופן מלא ובהתאם  .3

תמצא מפרה את חוק העמותות. חריג לאמור הינו עמותה אשר הדוח הכספי שלה 

ידי רואה חשבון, והאיחור בהגשת המסמכים הינו על פי הסדר כללי -מבוקר על

שנערך בין נציגי לשכת רואי החשבון לבין רשם העמותות )בקשות ספציפיות של 

 צעות רואה החשבון שלה בלבד(.עמותות בסוגיה זו תעשנה באמ

"(, החל מיום התקנות)להלן: " 2009-פי תקנות העמותות )טפסים(, התשס"ט-על .4

 חלה חובה להגיש חלק מהדיווחים באמצעות טפסים מקוונים.  25.12.2009

לפיכך, עמותה המבקשת אישור ניהול תקין, נדרשת להגיש דיווחיה באמצעות  

וחל"צ  רשם העמותות -של רשות התאגידים הטפסים המצויים באתר האינטרנט 

ידי שני חברי -"(. יש למלא את הטפסים, להדפיסם, להחתימם עלהאתר" :)להלן

ועד )בחתימות מקוריות( ולשלוח בצירוף כל המסמכים הנלווים למשרדי רשות 

 רשם העמותות.  -התאגידים 

ללות הנחיות להתנהלות עמותות בהתאם לחוק, במסגרתן נכמפורסמות באתר  .5

בנוסף להנחיות מטה, . הנחיות הנדרשות מעמותות שמבקשות אישור ניהול תקין

בקשר עם  על מנת להכיר את דרישות רשם העמותות ןבהגם מומלץ לעיין 

  .התנהלות תקינה של עמותות בהתאם להוראות החוק

רשימת מסמכים לצורך הגשת בקשת אישור ניהול תקין,  – טופס א'ראה מטה 

כם לוודא כי צירפתם לבקשה את כלל המסמכים הדרושים. לשם אשר יסייע ל

הנוחות, מומלץ לצרף את הטופס לבקשה לקבלת האישור המוגשת למשרדי רשם 

  העמותות.

יתקבלו אך ורק אם אומתו  מטהצילומים של המסמכים שפורטו  - צילומים .6

ידי עורך דין או רואה חשבון בתוספת חתימה -בחותמת "נאמן למקור" על

 ורית.מק
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 )המשך( כללי . 1א. 

יש להקפיד על משלוח המסמכים המפורטים לעיל  - הגשה חלקית של המסמכים .7

. העדר המסמכים הדרושים או חלקם, מילוים מטהבמלואם ובהתאם להנחיות 

לרבות אי משלוח באמצעות טפסים מקוונים, אי ציון שמות  -באופן חלקי 

עלולים שלא להוות מילוי דרישות החוק   -קורית וכיוצ"ב החותמים לצד חתימה מ

 לשם קבלת אישור ניהול תקין.

הדרישה להגיש מסמכים במסגרת בקשה  - דרישה אחרת להמצאת מסמכים .8

לאישור ניהול תקין אינה גורעת מכל דרישה קודמת או אחרת להמצאת מסמכים, 

דה בדרישת מסמכים ידי רשות התאגידים או מטעמה. אי עמי-שנשלחה אליכם על

 אחרת, יכולה אף היא להביא לכך שלעמותה לא יינתן אישור.

עמותה שמתבצעת בה ביקורת עומק ומבקשת לקבל אישור ניהול  - ביקורת עומק .9

לרשות התאגידים  מטה, נדרשת לשלוח את המסמכים המפורטים 2018תקין לשנת 

 ולא לרואה החשבון הבודק מטעם רשם העמותות.

עורך בעמותות בדיקות נוספות במהלך השנה, אף לאחר מתן אישור  רשם העמותות .10

ניהול תקין. לפיכך, ליקויים שימצאו בעמותה בשלב מאוחר יותר, עלולים להביא 

 לביטול האישור שניתן.

רשימת המסמכים שיש להגיש לרשם העמותות בבקשה לקבלת אישור ניהול תקין  .2.א

 :2018לשנת 

חברי ועד בציון שמותיהם.  2ידי -חתום על - 6201)כולל מאזן( לשנת  דוח כספי (א)

ידי רואה חשבון, חובה לצרף לדוח חוות דעת חתומה -במקרה שהדוח בוקר על

 ידי רואה חשבון. -על

ידי רואה חשבון להיות ערוכים בהתאם -על הדוחות הכספיים המבוקרים על 

לכללי חשבונאות מקובלים, לרבות לעניין הגשת דוחות מאוחדים במקרים 

המתאימים, פירוט שמות התורמים בהתאם לתקנות העמותות ופירוט מטרות 

 העמותה.

בסך מצטבר של מתורם יחיד קיבלה תרומות  אשר עמותה - ציון שמות תורמים

ח תציין את שמות התורמים כאמור בדוומעלה במהלך השנה,  ש"ח 20,000

ציין א לשלהעמותות רשם של  מיוחד" אישורלעמותה "הכספי, אלא אם ניתן 

בדוח הכספי את שמו של התורם. הדיווח יכול להיות במסגרת נספח לדוח 

 הכספי.
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הול תקין רשימת המסמכים שיש להגיש לרשם העמותות בבקשה לקבלת אישור ני . 2א. 

 )המשך( :2018לשנת 

 )המשך( 2016)כולל מאזן( לשנת  דוח כספי )א(

ת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום בהתאם לתקנות העמותות )קביע

יש  ,כאמור מיוחד", אישור"לצורך קבלת , 2002-שם בדוח הכספי(, תשס"ג

, מספר זהות, מען, הכוללת את שמות התורמיםבכתב,  מנומקת  להגיש בקשה

סכום התרומה והטעמים לצורך בשמירת עילום שמו של התורם. זאת, לגבי כל 

 150,000בבקשה לחסיון שמו של תורם אשר תרם מעל כמו כן,  אחד מהתורמים.

ממחזור העמותה, יש לצרף תצהיר  20%או תורם אשר תרם תרומה בשיעור  ש"ח

שיתמוך באמור בה מטעם בעל תפקיד בעמותה ובמקרה של בקשה לחסיון שמו 

, על העמותה לצרף תצהיר שיתמוך ש"ח 500,000של תורם אשר תרם מעל 

קיד בעמותה ובנוסף לכך, על העמותה לצרף מכתב באמור בה מטעם בעל תפ

מאת התורם לעמותה המפרט את טעמי התנגדותו לגילוי פרטיו, על אף שידוע לו 

, נוסח התצהירים המוצעים 1980-פי חוק העמותות, תש"ם-כלל הגילוי הנוהג על

 מופיעים באתר האינטרנט של רשם העמותות ברשות התאגידים. 

 מור לתורם שהוא תאגיד.לא ניתן לקבל אישור כא

לא ניתן להתבסס על אישור לחיסיון תורמים שניתן בעבר, ויש להגיש בקשה 

בכל שנה מחדש עבור תורמים שתרמו לעמותה בשנת הדוח. ככל שהעמותה לא 

תעביר בקשה כנדרש, לרבות אם תועבר בקשה לא מלאה, שמות התורמים 

 המפורטים בבקשה יהיו גלויים בתיק העמותה.

ן, כי על העמותה לעמוד ביתר דרישות התקנות והנוהל בנושא, שמפורסם נציי

 .באתר של רשם העמותות ברשות התאגידים

 300,000עמותה אשר מחזורה הכספי עולה על  -תרומות מישות מדינית זרה

, תרומות 2016, חייבת לציין בדוח הכספי האם קיבלה או לא קיבלה בשנת ש"ח

.  אם הדבר צוין א לחוק העמותות36אמור בסעיף בהתאם ל מישות מדינית זרה 

 אין צורך לציין גם בדוח הכספי. –בדוח המילולי 

בתרומה מישות מדינית זרה אין הכוונה לכל תרומה המתקבלת מחו"ל,  :הבהרה

 רק תרומות ממדינה זרה או גוף בשליטתה וכד', בהתאם להגדרת החוק.אלא 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 יוזלטרנ
 139גיליון מס'  2017 מאי

 
4 

 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

רשם  – 2018הנחיות ודגשים לעמותות המבקשות אישור ניהול תקין לשנת  . א 
 )המשך( העמותות /רשות התאגידים

רשימת המסמכים שיש להגיש לרשם העמותות בבקשה לקבלת אישור ניהול תקין  . 2א. 

 )המשך( :2018לשנת 

 )המשך( 2016)כולל מאזן( לשנת  דוח כספי )א(

 א לחוק העמותות קובע כדלקמן: 36סעיף 

 כל אחד מאלה: - "ישות מדינית זרה"

 - מדינה זרה, לרבות ( 1)

 איחוד מדינות זרות(; -ה איחוד, ארגון או חבר של מדינות זרות )בסעיף ז )א(

 ורגן, רשות או נציגות של מדינה זרה או של איחוד מדינות זרות;א )ב(

רשות מקומית או מחוזית, רשות שלטונית של מדינה זרה או של  )ג(

 גוף זר(;  -מדינה שחברה בברית מדינות במדינה זרה )בסעיף זה 

 איחוד, ארגון או חבר של גופים זרים; )ד(

לסטינית, כמשמעותה בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת הרשות הפ (2)

 ;1967-שיפוט בעבירות ועזרה משפטית(, התשכ"ח  -חירום )יהודה ושומרון 

( 2( או )1תאגיד שהוקם בחיקוק של אחד מהגופים המפורטים בפסקאות ) (3)

או שגוף כאמור מחזיק ביותר ממחצית מסוג מסוים של אמצעי השליטה 

מינה את התאגיד לפעול בשמו; לעניין זה "אמצעי בתאגיד או שהוא 

 ;1968 -התשכ"חכמשמעותם בחוק ניירות ערך,  - שליטה", "החזקה"

חברת חוץ שמחזורה בשנת הכספים האחרונה שלגביה היה עליה להגיש  ( 4)

 (;3( עד )1דוח כספי, היה ברובו מגופים המנויים בפסקאות )

 תנה מחוץ לישראל.יית, שנלמעט הקלת מס, מלאה או חלק - "תרומה"

בדוח הכספי לגבי כל תרומה קיבלה תרומות כאמור, עליה לציין עמותה במידה ו

 :מישות מדינית זרה, את הפרטים שלהלן

 זהות נותן התרומה; -

 סכום התרומה; -

 מטרת התרומה או ייעודה; -

, לרבות התחייבויות שנתנה העמותה בנוגע התנאים לתרומה, אם יש כאלה -

  פה או בכתב, במישרין או בעקיפין(.-לתרומה )על

יצוין כי הגשת הדיווח השנתי  - דיווח רבעוני על תרומות מיישות מדינית זרה

בעניין זה אינה פוטרת עמותות שקיבלו תרומות מישות מדינית זרה מהגשת 

 דיווח רבעוני על גבי טופס מקוון המצוי באתר האינטרנט של רשות התאגידים.

טפסים באתר. ראה - פס הדיווח הרבעונישל טולטופס המקוון 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

רשם  – 2018הנחיות ודגשים לעמותות המבקשות אישור ניהול תקין לשנת  . א 
 )המשך( ות /רשות התאגידיםהעמות

רשימת המסמכים שיש להגיש לרשם העמותות בבקשה לקבלת אישור ניהול תקין  . 2א. 

 )המשך( :2018לשנת 

ידי -על הדוח להיות חתום על - 2016אשר לפעילות העמותה בשנת דוח מילולי ב (ב)
 חברי ועד בציון שמותיהם.  2

על עמותה להגיש דוח מילולי גם אם לא הייתה לה פעילות כספית בשנת הדוח 
מצוי  הדוח המילולי ולפרט בו את הפעילות הלא כספית שבוצעה בשנת הדוח.

 ורמט מקוון הוא מומלץ ולא חובה(.כטופס מקוון באתר )מילוי הדוח המילולי בפ

בעמותה  כל בעלי התפקידיםתשומת לבכם, יש לכלול בדוח המילולי את פירוט 
, כל חברי ועדת הביקורת או הגוף המבקר מורשי חתימה, עד,ולרבות כל חברי הו

יליון מ 1.2רואה החשבון המבקר את הדוחות )במידה ומחזור העמותה עולה על 
( ומבקר פנימי ככל שמונה לעמותה )במידה ומחזור רו"ח ש"ח ישנה חובה למנות

 (.מבקר פנימי ש"ח ישנה חובה למנותיון לימ 10העמותה עולה על 

 . מילולילעניין הדוח ה דגשים נוספים  - טופס ב'ראה מטה 

כללית המאשרת הן את הדוח הכספי והן את הדוח המילולי פרוטוקול אסיפה  (ג)
חברי ועד בציון שמותיהם. יש  2חתום על ידי  הפרוטוקול להיותעל  -2016לשנת 

 למלא את טופס הדיווח המקוון שבאתר.

 טפסים באתר. ראה- לטופס המקוון של פרוטוקול האסיפה הכללית   

יש לציין באופן  - 2016יין  הדוח הכספי לשנת ביקורת לענהמלצות ועדת  (ד)

מפורש האם הועדה ממליצה או לא ממליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדוח. 

ידי חבר ועדת ביקורת אחד לפחות -על המלצות ועדת ביקורת להיות חתומות על

 8( לתקנות העמותות טפסים וכן טופס 1)א()7ראה לעניין זה תקנה  .בציון שמו

 יש חובה למלא את טופס הדיווח המקוון שבאתר, בשדה טפסים. לתקנות אלו.

 יש למלא את הטופס מקוון שבאתר.

 ת ועדת ביקורתוהוראות נוספות בקשר להמלצ

על המלצות ועדת הביקורת או הגוף המבקר להתבסס על ממצאים, כפי שהובאו 
 לחוק העמותות, הכוללים:  30לידיעתה במסגרת תפקידיה המפורטים בסעיף 

 בדיקת תקינות העמותה ומוסדותיה. .א

 בדיקת השגת יעדי העמותה. ב.

מעקב ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד תוך הצעת דרכים לתיקון  ג.
 הליקויים. 

 בדיקת ענייניה הכספיים לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה. ד.

 בדיקת כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה. ה.

 ת הביקורת להביא המלצותיה לפני ועד העמותה והאסיפה הכללית.על ועד .ו

 טפסים באתר. ראה - המלצות ועדת הביקורתלטופס המקוון של 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

רשם  – 2018הנחיות ודגשים לעמותות המבקשות אישור ניהול תקין לשנת  . א 
 )המשך( העמותות /רשות התאגידים

רשימת המסמכים שיש להגיש לרשם העמותות בבקשה לקבלת אישור ניהול תקין  . 2א. 

 )המשך( :2018נת לש

בעמותה שמחזורה עולה  - פרוטוקול ישיבת וועד העמותה למינוי מבקר פנימי (ה)
 , ככל שלא הומצא פרוטוקול כזה בעבר.ש"חעל עשרה מיליון 

א לחוק העמותות קובע כי בעמותה שמחזורה עולה על עשרה מיליון 30סעיף 
קר פנימי. המחזור לעניין זה הינו מחזור העמותה בהתאם לדו"ח ימונה מב ש"ח

לחוק  36הכספי האחרון שהיה על העמותה להגיש לרשם בהתאם לסעיף 
כי ככל שעמותה כללה בדו"חות הכספיים, בהתאם להוראות  ,העמותות. יצויין

, הכנסות בשווה כסף לרבות שווי מתנדבים, שווי שימוש, 5ותקן  69גילוי דעת 

מות בשווה כסף וכד' הרי שהכנסות אלה יכללו כחלק מהמחזור לעניין חובת תרו
 מינוי מבקר הפנים. 

במקרים גבוליים, מומלץ לעמותה למנות מבקר פנים. כמו כן, מומלץ לעמותה 
מיליון בשנה שלאחר שנת הדו"ח שהוגש, להיערך  10שמחזורה צפוי לעלות על 

רה ברור כי עמותה רשאית למנות בעוד מועד למיניו של מבקר פנים ובכל מק
 מיליון. 10מבקר פנים באופן וולונטרי, אף אם מחזורה נמוך מ 

ראה  - 2016מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה לשנת  5רשימה שמית של  (ו)

יש  לתקנות אלו. 9( לתקנות העמותות טפסים וכן טופס  3)א()7לעניין זה תקנה  

 באתר.למלא את הטופס המקוון המופיע 

יש לצרף לדו"ח הכספי פירוט מלא ומדויק  העמותות )ב( לחוק36תאם לסעיף בה
של כל התשלומים ששילמה העמותה או שהתחייבה לשלם, בשנה שלגביה מוגש 

הדו"ח הכספי, לרבות תשלומים אחרים והתחייבויות לתשלום ובכלל זה 
ל הטבה הלוואות, סכומי כסף או שווי כסף )לרבות ניירות ערך(, תנאי פרישה, וכ

אחרת )פירוט מילולי וכמותי(, לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר 
 בעמותה. הפירוט יוגש בטופס בהתאם להוראות תקנות הטפסים.  

במסגרת הדיווח על חמשת מקבלי השכר הגבוה, על העמותה לדווח גם על 
אנשים שמועסקים על ידה בפועל כעובדים, גם אם אינם מועסקים כשכירים 

 ון אדם שמשמש בפועל כמנכ"ל בעמותה אולם מקבל תמורה כקבלן.כג

 טפסים באתר. ראה - רשימת חמשת מקבלי השכרלטופס המקוון של    

השנתית המלאה לשנת  על העמותה לוודא כי שולמה האגרה -אגרה שנתית (ז)
לחלופין, עמותה הזכאית לפטור מאגרה שנתית, נדרשת להגיש תצהיר  .2017

בנק הדואר לצורך קבלת פטור מתשלום אגרה שנתית. לבירור בנושא לחתום 

. 1-700-70-60-44למוקד רשות התאגידים בטלפון אגרה שנתית ניתן לפנות 
-: שדה טפסים ותשלומיםלידיעתכם, ניתן לשלם את האגרה השנתית גם באתר

< תשלום מקוון באמצעות שרות התשלומים -<אגרה שנתית-<תשלומים ואגרות 
תשומת ליבכם, ככל שעמותה לא הסדירה תשלום אגרה בשנים הממשלתי.  

 .קודמות עליה לעשות כן
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

רשם  – 2018הנחיות ודגשים לעמותות המבקשות אישור ניהול תקין לשנת  . א 
 )המשך( העמותות /רשות התאגידים

 רשימת המסמכים המוגשים בבקשה לקבלת אישור ניהול תקין – טופס א' .3.א

 תאריך: __________                            

 58 -_ _ _-_ _ _-_  פר:ר( מס)ע"              :המצאת מסמכים מטעם העמותה הנדון:
 

 כן / לא )נא לסמן( 2018העמותה מבקשת אישור ניהול תקין לשנת 

 העמותה נמצאת בתכנית לתיקון ליקויים מטעם רשם העמותות  כן/ לא )נא לסמן(

 ___________@כתובת דוא"ל של העמותה )אם קיימת(: __________________
 

    2018ול תקין לשנת שאלון נלווה להגשת בקשה לאישור ניה

 לא רלוונטי לא כן 

       דוח מילולי

 האם הדוח המילולי שהוגש כולל את רשימת כל בעלי התפקידים בעמותה? 
 )חברי ועד, ועדת ביקורת או גוף מבקר, מורשי חתימה, מבקר פנימי ורו"ח מבקר )ככל שמונו(

      

       האם הדוח המילולי חתום ע"י שני חברי וועד?

       האם קיים רוב של קרובי משפחה בין חברי הוועד?*

    האם קיים רוב של קרובי משפחה בין  מורשי החתימה?*

       האם קיימת קרבה משפחתית בין חברי ועדת הביקורת?*

       האם קיימת קרבה משפחתית בין חברי הוועד לחברי ועדת הביקורת?*

    חברי ועדת הביקורת למורשי החתימה בעמותה?*האם קיימת קירבה משפחתית בין 

       האם חברי ועדת ביקורת מונו מקרב חברי הוועד?*

    ?*האם קיימת קרבה משפחתית בין מקבלי השכר לוועדת הביקורת

       האם מונה חבר ועדת ביקורת יחיד שאינו גוף מבקר?* 

    ₪?מליון  10האם מחזור העמותה עולה על 

    האם מונה מבקר פנימי לעמותה?* – אם כן

האם מבקר הפנימי שמונה משמש גם כגוף מבקר בעמותה או רו"ח העורך את הדוחות 
 הכספיים?*

   

       דוח כספי

       האם הדוח הכספי חתום ע"י שני חברי ועד?

       האם הדוח הכספי שהוגש חתום ע"י רואה חשבון? 

       ל יתרות מאזניות?האם הדוח הכספי שהוגש כול

       האם צויינו שמות החותמים על הדוח הכספי?

    במצטבר לתורם יחיד בשנת הדוח?₪  20,000האם לעמותה תורמים שתרמו 

האם הוגשה רשימת התורמים? )ככל שהעמותה פירטה את התורמים בחלק הרלוונטי  –אם כן 
 ניתן להסתפק בכך( –בדוח המילולי 

   

       ל אסיפה כלליתפרוטוקו

       לשנה הרלוונטית? הכספי והדוח המילולי הדוחהאם בפרוטוקול שהוגש אושרו 

       האם החתומים על הפרוטוקול הינם חברי הוועד?

       האם קיים זיהוי של החותמים בפרוטוקול? 

       האם הוגש פרוטוקול אסיפה כללית בטופס מקוון?
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

רשם  – 2018הנחיות ודגשים לעמותות המבקשות אישור ניהול תקין לשנת  . א 
 )המשך( העמותות /רשות התאגידים

 )המשך( רשימת המסמכים המוגשים בבקשה לקבלת אישור ניהול תקין –טופס א'  . 3א. 

       דוח ועדת הביקורת 

       האם דוח ועדת הביקורת שהוגש מתייחס לדוח הכספי הנ"ל?

       האם החתום/ים על ההמלצות הינם חבר/י ועדת ביקורת?

       האם המלצות ועדת ביקורת הוגשו בטופס מקוון?

       רשימת מקבלי השכר

       האם קיים חבר ועד המקבל שכר בניגוד לתקנות הגמול?*

האם קיימים עובדים שהינם קרובי משפחה של חברי ועד ומקבלים שכר מעל למותר לפי כללי 
 ניהול תקין?*

      

       האם חבר ועדת ביקורת מקבל מלגה/שכר שלא במסגרת תקנות הגמול?* 

       ם הוגש דוח חמשת מקבלי השכר בטופס מקוון?הא

       האם מקבלי השכר הינם קרובי משפחה של חבר ועדת ביקורת?*

       אגרה שנתית

       ?  2017האם שולמה אגרה/הוגש תצהיר לפטור לשנת 

       האם  חתום ע"י בנק הדואר?-ככל שהוגש תצהיר 

    ש"ח 300,000שמחזורה הכספי עולה על  תרומות מישות מדינית זרה לעמותה

₪  20,000קיבלה תרומות מישות מדינית זרה אשר שוויון המצטבר עולה על העמותה האם 
 בשנת הדוח?

   

    ?או המילולי האם דווחה על תרומות אלו בדוח הכספי –אם כן 

    האם הגישה דוח רבעוני ? -אם כן 

 
ניהול תקין עד לתיקון הליקוי.אם התשובה לשאלה היא כן, הדבר  *  עלול למנוע מתן אישור 

 
 
 

 בכבוד רב,
 

 ___________________________________ שם:

 _______________________________ תפקיד:

 _______________________________ חתימה:

 כתובת: _________________________________

 ________טלפון: __________________________
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

רשם  – 2018דגשים לעמותות המבקשות אישור ניהול תקין לשנת הנחיות ו . א 
 )המשך( העמותות /רשות התאגידים

 דגשים והנחיות למילוי הדוח המילולי – טופס ב' .4.א

, על "( חוק העמותות)להלן: " 1980 -ם"התש)א( לחוק העמותות, 37 בהתאם לסעיף

עמותה להגיש את הדוח הכספי יחד עם הדוח המילולי. פרטי הדוח המילולי ימולאו 

רצוי להגיש את הדוח המילולי  בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק העמותות.

 ותות. רשם העמ -על גבי הטופס המקוון המצוי באתר רשות התאגידים 

 ועד המנהל.וחלה על הולתוכנו האחריות להכנת הדוח המילולי 

 ,על ועדת הביקורת לבחון את הדוח המילולי ולהביא המלצותיה בפני האסיפה הכללית

  אשר תאשר את הדוח האמור.

 ., חיצוני לעמותהידי גורם מקצועי-בעריכה על בח המילולי אינו מחויהדו

בתיק העמותה, ויופיע גם באתר הגיידסטאר.  הציבורהדוח המילולי יהיה פתוח לעיון 

שמות של אנשים שאינם נושאי משרה בעמותה )כגון תורמים( יופיעו רק בתיק 

העמותה, ולא יופיעו באתר הגיידסטאר )השמות יימחקו מהדוח לפני ההעלאה לאתר 

 הגיידסטאר(.

 לעניין חלק א לדוח המילולי

  - תחומי פעילות

 .ות עיקרי ומשני של העמותהיש לדווח תחום פעיל

  -עולות עיקריות פ

 צעה העמותה לשם קידום מטרותיה המאושרות.ייש לדווח על הפעולות שב

הדיווח יהיה בנוגע לפעולות שכבר ביצעה העמותה בשנת הדוח ולא פעולות שהיא עתידה 

 לבצע.

  –תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת הדין וחשבון 

לול רשימה מפורטת של הסניפים שבהם פועלת העמותה, לשכות שירות לציבור, יש לכ

בנות של העמותה, במידה -פעילות העמותה בחו"ל וכן פירוט המקומות בהן פועלות חברות

 ויש כאלה.

 מומלץ לצרף תרשים המפרט את הסניפים בהם פועלת העמותה.

  -שירותים שנתנו לעמותה 

תים שניתנו לעמותה בשנת הדוח, אשר היוו חלק בסעיף זה יש לפרט מהם השירו

 מרכזי בפעילות העמותה.

הדיווח בסעיף זה נדרש לגבי נותני שירותים וספקים ששירותיהם מהווים חלק מרכזי 

מפעילות העמותה, ושרישום ההוצאה בגינם כלולה בעלות הפעילות ולא בהוצאות 

 הנהלה וכלליות.
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רשם  – 2018הנחיות ודגשים לעמותות המבקשות אישור ניהול תקין לשנת  . א 
 )המשך( העמותות /רשות התאגידים

 )המשך( דגשים והנחיות למילוי הדוח המילולי –טופס ב'  . 4א. 

 -העברת כספים ונכסים ללא תמורה

הכוונה לכספים ולנכסים שהועברו בשנת הדוח ללא תמורה ושלא כחלק מהפעילות 

 הרגילה של העמותה למימוש מטרותיה.

מוגדרים כנכסים בהתאם לסבירות העניין, כגון  -"כספים או נכסים קטני ערך" 

בהתאם  ש"ח 180סך של -ניתנות לעובדי העמותה. מומלץ שלא יעלה עלמתנות לחג ה

 לתקנות מס הכנסה בעניין מתנות.

הסעיף דורש דיווח לעניין פעולות שנעשו ללא תמורה כגון: העברת רכב, העמדת דירה 

 או מבנה הקשור לעמותה.

  –עם צדדים קשורים  עסקאות שלא במקרקעין

 ":צדדים קשורים"

 ה.חברי העמות )א(

-לרבות נותני שירותים לעמותה שלא במסגרת יחסי עובד -עובדי העמותה  )ב(
 מעביד.

ממחזור העמותה באותה השנה )הכוונה  25%תורמים שתרמו סכום העולה על   )ג(
 היא למחזור שנתי כללי ולא למחזור תרומות(.

"סכום התקבולים מכל מקור וסוג, שהתקבלו בשנה האחרונה  -"מחזור" 
 שחלפה".

 בני זוגם וקרוביהם של מי מהמפורטים בפסקאות משנה )א( עד )ג(.   )ד(

 על פי הגדרתו בתוספת השלישית לחוק העמותות. -"קרוב"   

 25% -תאגידים שאחד מאלה המפורטים בפסקאות משנה )א( עד )ד( מחזיק ב  )ה(
לפחות של המניות בהם או של כוח ההצבעה בהם, או שאחד מאלה משמש נושא  
 רה בהם או מכהן בהם בתפקיד מקביל לנושא משרה.מש 

  – ש"ח 20,000ששווין המצטבר עולה על  תרומות מישות מדינית זרה

האם קיבלה או לא קיבלה בשנה שאליה מתייחס הדוח, תרומות  ,עמותה לצייןעל ה

הכוונה למדינה זרה, ארגון מדינות זרות, או תאגיד שנשלט על ידן, מישות מדינית זרה )

, ניתן לראות את שאינו נציג ישות, לגביו אין חובת דיווחאו תאגיד זר דיל מאזרח זר להב

 . ש"ח 20,000אשר שוויין המצטבר עולה על סכום של ההגדרה המדוייקת בחוק( 

  –אירועים חריגים בשנת הדין וחשבון 

כדוגמת: התפטרות  שאירעו בשנת הדוח יש לכלול בסעיף זה אירועים משמעותיים

ממוסדות העמותה, התפטרות מנהלה הכללי של העמותה, שינוי משמעותי בקהל מוסד 

היעד שלה או באזורי פעילותה, חקירה פלילית או כתב אישום שהוגש כנגד העמותה, 

 חברי ועד, חברי ועדת ביקורת או נושאי משרה אחרים.
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רשם  – 2018קין לשנת הנחיות ודגשים לעמותות המבקשות אישור ניהול ת . א 
 )המשך( העמותות /רשות התאגידים
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 הכוונה לכל אירוע משמעותי, שלא פורט בסעיפים האחרים ואירע בשנת הדוח הכספי.

קיימים עדכונים נוספים ושינויים בעניינים המפורטים לעיל שארעו מסוף שנת האם 
  -הדיווח ועד להגשת הדין וחשבון מילולי לאשור האסיפה הכללית 

אירוע מהותי אחר שהתרחש מסוף  עדכון בדבר כל אירוע מהמנויים בסעיפי הדוח או
ידי האסיפה כללית, לרבות -שנת הדוח הכספי ועד לתאריך אישור הדוח המילולי על

 מינוי חברים חדשים למוסדות העמותה או מינוי מורשי חתימה אחרים.

  –האם היתה בשנת הדין וחשבון דרישה לתיקון ליקויים על ידי גורם מוסמך 

, רשות מקומית, מבקר המדינה או רשות אחרת, משרד ממשלתי -"גורם מוסמך" 
 פי דין.-חיצונית לעמותה, המוסמכת על

יש לפרט את הליקויים שנתגלו בעמותה תוך שימת דגש על ליקויים הקשורים לחוק 
 העמותות וכללי ניהול תקין.

  – פירוט תאגידים קשורים בשנת הדין וחשבון

ורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן "בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי ה -"קרוב" 
 זוגו של כל אחד מאלה":

 מחברי העמותה. 50%-מעל ל  -"מרבית חברי העמותה" 

חברי ועד, חברי ועדת ביקורת או הגוף המבקר, לפי הענין, המנהל  –"נושאי משרה" 
  הכללי של העמותה וכל מי שכפוף במישרין למנהל הכללי;

רה בעמותה משמש בהם בתפקיד מקביל לנושא יש לפרט גם תאגידים שנושא מש
 משרה.

, או כגון תאגיד כגון תאגיד אחר שהתמיכה בו מהווה חלק ממטרות העמותה -"זיקה" 
 המשתף פעולה עם העמותה בנוגע לפעילות מהותית שהעמותה מקיימת.  

  – תרומות לעמותה

ה במהלך ומעל₪  20,000עמותה אשר קיבלה תרומות מתורם יחיד בסך מצטבר של 
השנה, תציין את שמות התורמים, אלא אם ניתן לעמותה "אישור מיוחד" של רשם 

אם העמותה הגישה בקשה לחיסיון בהתאם העמותות שלא לציין את שמו של התורם. 
לנוהל שבאתר, וטרם קיבלה מענה, באפשרותה לציין זאת בדוח המילולי, ללא שם 

 התורם.

שתה העמותה בכספי התרומות במהלך שנת יש לפרט מהם השימושים העיקריים שע
 הדוח.

  –עלויות גיוס תרומות בשנת הדין וחשבון 

 כולל עלויות ישירות ועקיפות. -"עלויות" 

הכוונה היא לתקבול בכסף בלבד. לא כולל שווי מתנדבים או תרומות  -"תרומות" 
 שלא ניתן להעריכן.

 בסעיף זה יש להציג את העלויות בסה"כ שקלים חדשים.
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רשם  – 2018הנחיות ודגשים לעמותות המבקשות אישור ניהול תקין לשנת  . א 
 )המשך( העמותות /רשות התאגידים

 )המשך( דגשים והנחיות למילוי הדוח המילולי –טופס ב'  . 4א. 

 לדוח המילוליחלק ב' לעניין 

  - הודעה באשר לבעלי התפקידים בעמותה

יש להקפיד להבחין בין חברי הוועד  .בשנת הדוח העמותה כלל מוסדותנדרש לפרט את 
 חברים במוסדות העמותה.לבין חברי ועדת הביקורת ולפרט את רשימת כל ה

מומלץ לצרף תרשים הכולל את פירוט הוועדות ו/או הגופים הנוספים הקיימים 
 בעמותה בהתאם לתקנון.

המנהל הכללי של העמותה וכל מי  ":המועסקים בעמותה משרה י"נושא 2בסעיף 
 .שכפוף במישרין למנהל הכללי
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ורים לפי חוק מס הכנסה מדריך להגשת בקשה לפטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מג .ב

 רשות המיסים – 1990-)פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים(, התש"ן

 רקע כללי .1.ב

-( חוק מס הכנסה )פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים(, התש"ן3)1בסעיף 

נקבע פטור מהכנסה מהשכרת דירת מגורים אחת או יותר המשמשת למגורים  1990

ר בני אדם, שקבע לעניין זה מנהל רשות המסים בהודעה לשוכר שהוא יחיד או לחב

 שפורסמה ברשומות בתנאים המצטברים שלהלן:

 מהתחומים המזכים שלהלן: באחדעיקר פעילותו של השוכר היא לפחות  (א)

 מתן דיור לזכאי משרד השיכון והבינוי. .1

 קליטת עליה. .2

 בריאות. .3

 סעד. .4

 ווח.פעילותו של השוכר בתחומים האמורים אינה למטרות רי (ב)

השוכר שכר את הדירה במסגרת פעילותו בתחומים האמורים לעיל והוא מעמיד  (ג)

את הדירה לשימושו של יחיד, לתכלית אחד מהתחומים האמורים לעיל ובתנאי 

 שאינו עובד שלו.

 אופן הגשת הבקשה .2.ב

על מנת לטפל בבקשה יש להמציא למחלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות המסים 

 ם שלהלן:את המסמכים והפרטי

פרטים על פעילות השוכר הכוללים: כתובת השוכר, פרטים על הדירה ובעלות  (א)

עליה, התחום המזכה בו פועל השוכר, מספר השוהים בדירה, סוגי האוכלוסייה 

השוהים בדירה, גילאי השוהים בדירה, האם הדיירים בדירה נדרשים לתשלום 

 זכה.בגין שהייתם בה, תחילת הפעילות של השוכר בתחום המ

הרכב הצוות המקצועי של השוכר ומספר עובדיו, לרבות מתנדבים, תוך פילוח  (ב)

 לתיאור עיסוקם.

 הגורם המממן והגורם המפנה לשוכר )כגון משרד ממלכתי, ממשלתי וכו'(. (ג)

הגורם האחראי לתחזוקת הדירה, לאספקה וכו' האם ישנם מטפלות/מטפלים  (ד)

 השוהים עם החוסים.

 השכירות, תקנון העמותה ודוח כספי אחרון. יש לצרף לבקשה את כל חוזי (ה)

 אם קיים לשוכר אישור קודם יש לצרף העתק ממנו. (ו)
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כנסה מהשכרת דירת מגורים לפי חוק מס מדריך להגשת בקשה לפטור ממס על ה . ב 
רשות  – 1990-הכנסה )פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים(, התש"ן

 )המשך( המיסים

 מועד הגשת הבקשה .3.ב

 תוגש סמוך למועד התחלת הפעילות מוקדם ככל שניתן. –בקשה חדשה  (א)

תוגש חצי שנה לפני מועד פקיעת תוקף  –בקשה לחידוש אישור שפג תוקפו  (ב)

 האישור.

 הטיפול בבקשה .4.ב

 הסברים/מסמכים נוספים. במהלך הטיפול בבקשה יתכן וידרשו (א)

אישור חדש יטופל בתוך חצי שנה מיום הגשתו ולאחר תום הטיפול ישודר  (ב)

 רטרואקטיבית מיום הגשתו.

 לפני תום תוקפו. כחצי שנהבקשה לחידוש יש להגיש  (ג)
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

רשות  – בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים - 7/2016חוזר מס הכנסה  .ג
 המיסים

 רקע כללי .1.ג

ובמטרה להבטיח את זכויותיהם של העובדים, כמו גם  60-במהלך שנות ה .1.1

 –לאפשר למעביד התרת הוצאות בגין התחייבויותיו לשלם פיצויי פיטורין 

שבהם  לקופות אישיותהוקמו הקופות לפיצויים. קופות הפיצויים נחלקו 

לפיצויים שבהן  ולקופות מרכזיותהופקדו הפיצויים הצפויים לאותו עובד 

 ים הצפויים לכלל העובדים.הופקדו הפיצוי

לקופת הפיצויים הופקדו הסכומים שהמעביד חייב לעובד )אם יהיה זכאי(  .1.2

כפיצויי פיטורין באופן שוטף מידי שנה, ובד בבד דרש המעביד את ההוצאה 

באופן שוטף בהתאם לסכומי ההפקדה לקופת הפיצויים, ובמגבלות כפי שפורטו 

עביד מהוצאה חד פעמית ובלתי צפויה, בכללים שקבע המנהל. בדרך זו נמנע המ

אם וכאשר התרחשו הפיטורין בפועל, וכן הובטחו זכויותיו של העובד מאחר 

 והכספים נותרו זמינים בקופת הפיצויים ואף ניתנה להם הגנה מפני נושים.

על הקופות לפיצויים חלו תקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופות גמל(,  .1.3

"(, אשר קבעו את אופן ודרך ניהול הקופה, כמו הכללים" )להלן: 1964-התשכ"ד

( 2)9גם את הסכומים שניתן להפקיד בה. כמו כן, ניתן לקופה פטור על פי סעיף 

"(, מכוח הפקודה)להלן: " 1961-לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א

חויבה  המעסיקהיותה קופת גמל. יודגש כי משיכת כספים מקופת הגמל על ידי 

)ד( לפקודה, וכן נקבע כי שיעור ניכוי המס במקור בעת משיכה 3מכוח סעיף  במס

 .40%יעמוד על  –כאמור 

המשמעות המעשית של הקופות המרכזיות הינו בעצם היות "המעסיק" הבעלים  .1.4

והמוטב בכספים ולפיכך, השליטה באירוע של פרישה וחובת תשלום פיצויים 

המעסיקים לפתוח קופות מרכזיות  לעובד נשארת בידו. לאור האמור, העדיפו

לפיצויים על פני קופות אישיות. מעבר לכך יצוין כי, מאחר והקופה המרכזת 

לפיצויים אינה בבעלות העובדים ואין חובה להפקיד באופן שיעורי ובהתאם 

לשכר העובדים שאצל המעסיק, הסדירו הכללים את שיעורי ההפקדה ואת דרכי 

שמעבר לנדרש בקופה המרכזית לפיצויים. החיוב במס בשל הפקדה עודפת 

( 8.33%מהשכר השנתי ) 1/12( לכללים ניתן להפקיד עד 1)ב()19בהוראות תקנה 

בכלל הקופות )הן האישיות והן המרכזיות(, ואולם, המחוקק נתן את דעתו 

לאפשרות כי יוצר חוסר בקופות לאור שינויים ברמת השכר וכו', ולפיכך קבע 

מעבר להתחייבויות  10% -תקרה מוגדלת ב –(  לכללים 2))ב(19המחוקק בתקנה 

 על פי חוק פיצויי פיטורין.
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

רשות  –בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים  - 7/2016חוזר מס הכנסה  . ג 
 )המשך( המיסים

 )המשך( רקע כללי . 1ג. 

-נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה 2005בשנת  .1.5

"(, ובמסגרתו הועברה האחריות חוק הפיקוח על קופות גמל)להלן: " 2005

של קופות הגמל לאגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד  לניהולן ולתפעולן

"(. יחד עם האמור, דיני המס נותרו כפי שהיו אגף שוק ההוןהאוצר )להלן: "

וחלו גם על הקופות המרכזיות לפיצויים. הכוונה שהיתה אגב שינויי החקיקה, 

כי בעקבות השינויים האמורים המשק יעבור לקופות האישיות, לא התממשה. 

לחוק  3הידוע כתיקון  2008אגף שוק ההון הוביל לשינויי חקיקה בשנת  משכך,

הפיקוח על קופות גמל, ובו נחסמו אפיקי ההפקדה בקופות הוניות לרבות 

 אפשרות להפקדה נוספת לקופות המרכזיות לפיצויים.

 (, נקבע כדלקמן:3לחוק האמור )כנוסחו לאחר תיקון  13במסגרת סעיף 

זית לפיצויים לא יינתן אלא לגבי קרן שפעלה כדין אישור כקופת גמל מרכ"

ואילך, ועל כספים שהופקדו  2007כקופת גמל מרכזית לפיצויים בשנת המס 

, והתקיימו בהם התנאים 2011בקרן כאמור בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 

 המפורטים להלן, בלבד:

מעביד שהיה עמית בקופת גמל כאמור -הפקדת הכספים היא של עמית (א)

 ;2007ודש דצמבר בח

 מעביד כאמור בפסקת משנה )א(,-הפקדת הכספים היא בשל עובדו של עמית (ב)

 ."2007שהופקדו בשלו כספים לקופת הגמל עבור חודש דצמבר 

מעות האמור, היא קביעת הוראות מעבר הקובעות כי בשל עובדים אשר מש

והופקדו בעבורם כספים  2007תחילת העסקתם היתה קודם לתום שנת המס 

"(, ניתן להמשיך היום הקובע)להלן: " 31.12.07-לקופה מרכזית לפיצויים עד ל

. משמע, כי החל 31.12.2011-ולהפקיד כספים בשל זכויותיהם לפיצויים עד ל

לא ניתן יותר להפקיד לקופה מרכזית לפיצויים ולכל עובד חייבת  1.1.2012מיום 

 ת קופה אישית לפיצויים שעל שמו.ולהי

הינה להסדיר ולקבוע כללים להעברת כספים ולשימוש בכספים מטרת חוזר זה  .1.6

 הצבורים בקופות המרכזיות.
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רשות  –צויים בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפי - 7/2016חוזר מס הכנסה  . ג 
 )המשך( המיסים

 הוראות רלוונטיות למעבידים –קופה מרכזית לפיצויים  .2.ג

 שמירת זכויות עובדים .2.1

כאמור הכספים נועדו להבטיח את זכויות העובדים אשר תקופת עבודתם אצל 

 2016המעסיק החלה לפני היום הקובע, ולפיכך יש לבחון נכון לתום שנת המס 

 את זכויות העובדים האמורים בשני מישורים:

עה משפטית בנוגע לכספי פיצויים של מי מהעובדים האם קיימת תבי .2.1.1

אשר נכללו ברשימת העובדים של המעסיק ביום הקובע או קודם לכן. 

לעניין זה יש לקבל את הצהרת היועץ המשפטי של המעסיק. היה וישנה 

תביעה מסוג זה שטרם נסתיימה, יש לייעד סכום בקופה המרכזית 

 "(.וקתסכום במחללפיצויים למטרה זו )להלן: "

לבחון את חבות הפיצויים )למעט הסכום במחלוקת( לכלל עובדי המעסיק  .2.1.2

(, אשר היו עובדיו ביום 9)32ובעבור בעלי שליטה עד לתקרה שבסעיף 

את היתרות  , ולבחון"(2007בדי וחבות לעהקובע )להלן בסעיף זה: "

ם עובדים בקופות אישיות על שמם של אותם לזכות אות תוהעומד

"(. עלתה 2007זכויות צבורות לעובדי )להלן בסעיף זה: " עובדים בלבד

, יש לייעד סכום 2007על הזכויות הצבורות לעובדי  2007החבות לעובדי 

 "(.2007סכום לעובדי בקופה המרכזית לפיצויים למטרה זו )להלן: "

 שימושים בסכומים עודפים .2.2

ם יתה היתרה בקופה המרכזית גבוהה מהסכום במחלוקת בתוספת הסכוה

"( העודף בקופה מרכזית, יראו בסכום ההפרש כעודף )להלן: "2007לעובדי 

 ויחולו לגביו הוראות אלה:

, 2007מהחבות לעובדי  10%-היה סכום העודף בקופה המרכזית גבוה מ .2.2.1

( לפקודה בשנת 5)17לא תותר הוצאה לתשלום פיצויים לפי הוראות סעיף 

לשם  10%הסכום שמעל  עבור כלל עובדי המעסיק עד לניצול מלוא 2017

הפקדתו במרכיב הפיצויים בקופות גמל אישיות של עובדי המעסיק ללא 

תלות במועד תחילת העסקתם. מהלך כאמור יעשה על ידי מתן הוראות 

ישירות לקופה מרכזית לפיצויים, ולאחר שנתקבל בקופה המרכזית 

 אישור רואה חשבון של המעסיק או אישור עו"ד כי הכספים המועברים

לחשבונותיהם של העובדים האמורים הינם עודף בקופה המרכזית העולה 

 .2007מהחבות לעובדי  10%על 

כי חוזר זה משמש בידי הקופה המרכזית כאישור המנהל  ,יודגש

לשימוש בסכומים עודפים להפקדה במרכיב הפיצויים של העובד ואין 

העברת למען הסר ספק יובהר, כי צורך באישור נוסף מרשות המסים. 

כספים מהקופה המרכזית למרכיב הפיצויים בקופת הגמל האישית של 

 העובד לא תחשב כהוצאה.
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

רשות  –בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים  - 7/2016חוזר מס הכנסה  . ג 
 )המשך( המיסים

 )המשך( הוראות רלוונטיות למעבידים –קופה מרכזית לפיצויים  . 2ג. 

 )המשך( שימושים בסכומים עודפים .2.2

ביתרת הסכום הצבורה בקופה המרכזית לפיצויים ולמעט הסכום  .2.2.2
ת, ניתן יהיה להשלים על פי בחירתו של המעביד לקופות גמל במחלוק

אישיות על שם העובדים אשר תחילת עבודתם אצל המעסיק החלה לפני 
היום הקובע. מהלך כאמור יעשה על ידי מתן הוראות ישירות לקופת הגמל 
המרכזית, ולאחר שנתקבל בקופה המרכזית אישור רואה חשבון של 

הכספים המועברים לחשבונותיהם של  המעסיק או אישור עו"ד כי
יודגש כי . 2007העובדים אשר היו מועסקים על ידי העמית לפני תום שנת 

חוזר זה משמש בידי הקופה כאישור המנהל לשימוש בסכומים עודפים 
להפקדה במרכיב הפיצויים של העובד ואין צורך באישור נוסף מרשות 

ם מהקופה המרכזית למען הסר ספק יובהר, כי העברת כספי המסים.
 למרכיב הפיצויים בקופת הגמל האישית של העובד לא תחשב כהוצאה.

מובהר בזאת, כי הסכומים המופקדים מהקופה המרכזית לטובת הקופות  .2.2.3
לעיל, הינם חלף סכומי  2.2.2 - 2.2.1האישיות של העובדים, כאמור בסעיפים 

 ם קופות אישיות.הפקדות שוטפות שהמעסיק נדרש להפקידם לטובת אות

חישוב כאמור יעשה מידי שנה ויצורף לדוח המוגש לפקיד השומה ועד  .2.2.4
 לחיסולה של הקופה המרכזית לפיצויים.

הוראות המס החלות על מעסיק במשיכת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים  .2.3
 שלא הופקדו בקופה אישית על פי הוראת חוזר זה

ו את הסכום שנפדה כהכנסה במשיכת הכספים מקופת הגמל המרכזית, ירא
 )ד( לפקודה כאמור לעיל, ויחולו ההוראות הבאות:3חייבת במס לפי סעיף 

במידה והסכום שנמשך נובע מעודף הפקדה )סכום שמעבר להתחייבות  .2.3.1
הכנסה כאמור יראו  – ( שנוצר בשנה השוטפת10%ובתוספת  2007לעובדי 

מועברים מעסק, ככל אותה כהכנסה מעסק, וניתן יהיה לקזז כנגדה הפסדים 
 שישנם כאלה.

 – במידה והסכום שנמשך נובע מעודף הפקדה שנוצר בשנים קודמות .2.3.2
יראו את ההכנסה כאמור, כהכנסה שנוצרה בשנה שבה נמשכו הכספים 
ואולם הכנסה זו לא תחשב כהכנסה מעסק ולא ניתן יהיה לקזז ממנה 

 .הפסדים מועברים משנים קודמות, אלא הפסד שוטף מעסק בלבד

בכל אופן, יובהר כי במידה והסכום שנמשך מיועד, בין היתר, להבטיח 

את כספי הפיצויים של בעל השליטה בחברה, והסכומים שנמשכו שימשו 
( 9)32לתשלום פיצויים לבעל השליטה מעבר לתקרה הנקובה בסעיף 

לפקודה או שהסכומים נמשכו בשנה שבה משכו בעלי השליטה כספי 
שך עולה על הסכום ששולם מכספי החברה פיצויים, והסכום שנמ

עודף ( )להלן ביחד: "9)32כפיצויים לעובדים ולסכום הנקוב בסעיף 
לא ניתן יהיה לקזז הפסד כנגד עודף תשלום  ,"(תשלום לבעל שליטה

 לבעל שליטה, בין הפסד שוטף ובין הפסד נצבר.
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רשות  –בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים  - 7/2016חוזר מס הכנסה  . ג 
 )המשך( המיסים

 )המשך( הוראות רלוונטיות למעבידים –קופה מרכזית לפיצויים  . 2ג. 

 הסדרת הבעלות בקופות המרכזיות לפיצויים .2.4

הוראות חוזר זה לשימוש בסכומי עודף בקופה המרכזית יחולו רק כאשר הבעלים 

בקופה המרכזית לפיצויים והמעסיק של העובדים שלקופתם מופקדים הסכומים, 

זהים לחלוטין. בכל מקרה אחר שבו הבעלות על הקופה המרכזית היא של ישות 

ת והזהות הרשומה כמעסיק הינה של ישות אחרת, לא ניתן לפעול על פי אח

האמור לעיל. ואולם, במקרים כאמור של חוסר זהות מלאה בין הבעלים בקופה 

המרכזית לבין המעסיק, ומתוך מטרה לאפשר את ניצול הסכומים שבקופה 

, המרכזית לתשלום פיצויי פיטורין ו/או להפקדות לקופות אישיות לפיצויים

ניתנת בזאת תקופה של שישה חודשים ממועד פרסום חוזר זה להסדיר את 

הבעלות בקופה הנובעת מהעברת עובדים בין מעסיקים ומבלי שהועברו הבעלויות 

בקופה המרכזית לפיצויים. העברת עובדים כאמור יכול שנעשתה אגב מיזוג ויכול 

או העברת נכסים  שנעשתה בהעברת פעילויות. היתה העברת הפעילות אגב מיזוג

 לפקודה, יחולו הוראות אלה: 2-או על פי הוראות פרק ה

: בכפוף להחלטות מיסוי שניתנה על ידי רשות בהעברת עובדים אגב מיזוג .2.4.1

ב לפקודה, יראו גם 103אושר מיזוג על פי הוראות סעיף המסים, בה 

בקופה המרכזית לפיצויים כחלק מנכסי החברה המעבירה. לפיכך, החלטת 

וי האמורה תהווה אישור אוטומטי של העברת הבעלות בקופה המיס

המרכזית לפיצויים כחלק מהעברת הנכסים בפטור בתהליך המיזוג, 

מהחברה המעבירה לחברה הקולטת כהגדרתן בסעיף. יודגש, כי חוזה זה 

יחד עם אישור רשות המסים למיזוג, ישמש בידי הקופה כאישור המנהל 

ית לפיצויים שהיתה בבעלות החברה להעברת הבעלות בקופה המרכז

המעבירה לחברה הקולטת ואין צורך באישור נוסף. היה המיזוג ללא 

אישור רשות המסים ולא ניתן למיזוג כאמור אישור בהחלטת מיסוי, תפנה 

החברה הקולטת למחלקת קופות גמל בחטיבה המקצועית יחד עם אישור 

עלות בקופה המרכזית רואה החשבון על ביצוע מיזוג, להסדרת העברת הב

בתוך שישה חודשים ממועד פרסום חוזר זה. לא הועברה הבעלות על 

הקופה המרכזית לפיצויים בתוך תקופה כאמור, לא יהיה ניתן להשתמש 

ויראו את נכסי הקופה כהכנסה בידי  2007בה לכיסוי התחייבויות לעובדי 

 )ד( לפקודה.3החברה הקולטת על פי הוראות סעיף 
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

רשות  –בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים  - 7/2016חוזר מס הכנסה  . ג 
 )המשך( המיסים

 )המשך( הוראות רלוונטיות למעבידים –קופה מרכזית לפיצויים  . 2ג. 

 )המשך( הסדרת הבעלות בקופות המרכזיות לפיצויים .2.4

יש להכין את רשימת העובדים בהעברת פעילות יחד עם העובדים:  .2.4.2
שהועברו )גם אלו שאינם עובדים כיום(, ואת חבות הפיצויים לאותם 

ההעברה. את סכום חבות הפיצויים לאותם עובדים עובדים נכון למועד 
נכון למועד ההעברה כשהוא צמוד למדד, ניתן יהיה להעביר לבעלות 
החברה הקולטת את הפעילות. העברה כאמור מותנית באישור רואה חשבון 

מסים. את הלגבי הסכומים ולאחר אישור מחלקת קופות גמל ברשות 
עובדים פעילים, יש להעביר הסכומים שנועדו לכיסוי חוב פיצויים ל

לקופות אישיות על שם העובדים, והיתרה תוכל לשמש לתשלום התחייבות 
לפיצויי פיטורין של העובדים שהועברו לחברה הקולטת, והכל בהתאם 
לאישור רואה חשבון על החבות כלפי העובדים שהועברו. יתרת הסכום 

. נפטר היחיד או )ד(3תחשב כהכנסה בידי הגוף המעביר לפי הוראות סעיף 
נתפרק הגוף שהקופה רשומה על שמו, ואין לו חוב לעובדים שהיו בו, יראו 
את הסכום שנותר בקופה כסכום שנתקבל על ידי הגוף או על ידי יורשי 

 כקבוע בתקנות. 40%הנפטר ויוטל לגביו ניכוי מס במקור בשיעור של 

סדרה השלמת לאחר שהו בהעברת העובדים במהלך מכירת הפעילות: .2.4.3
, 6/2011חבות הפיצויים לעובדים המועברים כקבוע בחוזר מס הכנסה 

יראו את הסכומים שנותרו בקופה מרכזית לפיצויים כהכנסה של הבעלים 
על הקופה האמורה )קרי, הבעלים שמכרו את הפעילות(, ויחולו לגבי 
הכנסה כאמור הוראות הפקודה. כללה המכירה של הפעילות, גם את 

הבעלות על הקופה המרכזית לפיצויים, תיבחן המכירה מכירת 

והשלכותיה על דיני המס על ידי פקיד השומה על המעסיק המעביר, 
ופקיד השומה ייתן את האישור להעברת הבעלות בקופה המרכזית 
לפיצויים, אם היתרה הצבורה בה במועד ההעברה היתה נמוכה מהחבות 

עד ההעברה. לא היה ניתן להשלמת הפיצויים לעובדים המועברים במו
לקבל את האישור מפקיד השומה, תועבר הבקשה למחלקת קופות גמל 

 שבחטיבה המקצועית ברשות המסים.

 הוראות רלוונטיות לחברות המנהלות –קופה מרכזית לפיצויים  .3.ג

על החברות המנהלות להודיע לבעלי הקופות המרכזיות כי לא ניתן לנהל קופה  
מעסיק עובדים. לפיכך על החברה המנהלת להסב את תשומת  מרכזית על ידי מי שאינו

הלב של המעסיק כי הינו בעלים של קופה מרכזית וכי עליו להצהיר כלפי החברה 
המנהלת, כי הינו מעסיק עובדים וכי הוא פועל על פי הוראות חוזר זה. לא נתקבל 

הצבורים  , יראו את הסכומים31.12.2018בידי קופת הגמל אישור כאמור עד ליום 
בקופה האמורה כאילו ונתקבלו בידו באותו יום. קופת הגמל תנכה את המס שהוא 
חייב בו בהתאם להוראות הניכוי במקור, והיתרה תופקד במסלול השקעה זהה לזה 
שהיה בקופה האמורה. על ריבית ורווחים אחרים הנצברים במסלול ההשקעה האמור 

קור, החלים על הכנסות כאמור אילו הופקו יחולו שיעורי המס והוראות ניכוי המס במ
או נצמחו במישרין בידי הבעלים של הקופה המרכזית, ולא יחול על סכומים אלה 

 ( לפקודה.2)9הפטור שניתן לקופת גמל מכוח סעיף 
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

רשות  –בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים  - 7/2016חוזר מס הכנסה  . ג 
 )המשך( המיסים

 דוגמה מספרית – 7/2016נספח לחוזר מס הכנסה מס'  .4.ג

 דוגמה (א)

, 31.12.2007מתוכם עבדו בחברה ביום  150-עובדים ש 150חברה המעסיקה 

של נגד החברה מתנהלת תביעה ₪. מיליון  41מחזיקה בקופה מרכזית לפיצויים 

עובדים בכירים, אשר פורטו בנסיבות חמורות ותובעים את החברה בגין אי  5

ובנוסף תובעים את החברה על נזקים ₪ מיליון  10תשלום פיצויים בסך של 

 נוספים.₪ מיליון  12שונים שנגרמו להם מהחלטת החברה בסך 

 40 הינו 2007, חוב הפיצויים לעובדי 31.12.2015על פי מאזנה של החברה ליום 

מיליון מתוכם הינם בקופות אישיות של העובדים. לשאר  24כאשר  ,ש"חמיליון 

מיליון בקופות אישיות  4מיליון ומתוכו  10העובדים חוב הפיצויים הינו 

המופקדות מכח צו ההרחבה. החברה החליטה לחלק את כל הכספים הצבורים 

 בקופה המרכזית כיצד על החברה לנהוג?

 פתרון הדוגמה (ב)

 קביעת הסכומים כהגדרתם בחוזר.  :1שלב 

מיליון, אין להתייחס למרכיבי התביעה  10 - הסכום במחלוקת

 שאינם חוב פיצויים.

 מיליון(. 24מיליון פחות  40מיליון ) 16 - 2007חבות לעובדי 

 26מיליון פחות  41) ש"חמיליון  12.4 - העודף בקופה המרכזית

 (.X 110%מיליון 

יש להפקיד לטובת כל העובדים באופן  המרכזית את העודף בקופה : 2שלב 

אחרת לא תותר הפקדת בחוזר,  2.2.1שוטף על פי האמור בסעיף 

 .המעביד למרכיב הפיצויים

ניתן להפקיד רק לקופות של  2007את הסכום הצבור כחבות לעובדי  : 3שלב 

לחוזר וככל שמתפנה  2.2.2אותה קבוצת עובדים, על פי האמור סעיף 

יש לנצל גם אותו להפקדה  ,עשרת האחוזים הנוספיםחלק מתוך 

 בעבור כל העובדים.

את הסכום במחלוקת לא ניתן לחלק על פי הוראת חוזר זה אלא באישור בית 

 הדין לעבודה או עד להסדרת התביעה.
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חוק  הוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע 2.2017חוזר מס הכנסה מספר  .ד
 רשות המיסים - 2012 – 1120המדיניות הכלכלית לשנים 
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הוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע חוק  2.2017חוזר מס הכנסה מספר  . ד 
 )המשך( רשות המיסים - 2012 – 2011המדיניות הכלכלית לשנים 
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

הוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע חוק  2.2017חוזר מס הכנסה מספר  . ד 
 )המשך( רשות המיסים - 2012 – 2011המדיניות הכלכלית לשנים 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

הוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע חוק  2.2017חוזר מס הכנסה מספר  . ד 
 )המשך( רשות המיסים - 2012 – 2011המדיניות הכלכלית לשנים 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

תירת ידע חוק הוראת השעה לעידוד תעשייה ע 2.2017חוזר מס הכנסה מספר  . ד 
 )המשך( רשות המיסים - 2012 – 2011המדיניות הכלכלית לשנים 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

הוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע חוק  2.2017חוזר מס הכנסה מספר  . ד 
 )המשך( רשות המיסים - 2012 – 2011המדיניות הכלכלית לשנים 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

הוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע חוק  2.2017חוזר מס הכנסה מספר  . ד 
 משך()ה רשות המיסים - 2012 – 2011לית לשנים המדיניות הכלכ
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

הוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע חוק  2.2017חוזר מס הכנסה מספר  . ד 
 )המשך( רשות המיסים - 2012 – 2011המדיניות הכלכלית לשנים 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

הוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע חוק  2.2017חוזר מס הכנסה מספר  . ד 
 )המשך( ות המיסיםרש - 2012 – 2011המדיניות הכלכלית לשנים 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

הוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע חוק  2.2017חוזר מס הכנסה מספר  . ד 
 )המשך( רשות המיסים - 2012 – 2011המדיניות הכלכלית לשנים 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

הוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע חוק  2.2017חוזר מס הכנסה מספר  . ד 
 )המשך( רשות המיסים - 2012 – 2011המדיניות הכלכלית לשנים 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

הוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע חוק  2.2017ספר חוזר מס הכנסה מ . ד 
 )המשך( רשות המיסים - 2012 – 2011המדיניות הכלכלית לשנים 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

ליחידים וחברות לשנת  דחיית המועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי במס הכנסה .ה
 רשות המיסים – 2016המס 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

דחיית המועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי במס הכנסה ליחידים וחברות לשנת  . ה 
 )המשך( רשות המיסים – 2016המס 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

 נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים .ו

נוהל פיקדון למסתננים, נוהל זה  25.4.2017רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה בתאריך 

בנק על ידי המעסיקים עבור כל עובד נועד לפרט את אופן הפקדת כספי הפיקדון לחשבון ה

מסתנן המועסק על ידו, אופן תשלום הפיקדון לעובד המסתנן עם יציאתו מישראל יציאה 

 של קבע או לאחריה, או במקרה של פטירת העובד המסתנן.
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

 )המשך( נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים . ו 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

 )המשך( ם מסתנניםנוהל פיקדון לעובדים זרים שה . ו 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

 )המשך( נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים . ו 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

 )המשך( נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים . ו 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

 )המשך( נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים . ו 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

 )המשך( נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים . ו 

 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 יוזלטרנ
 139גיליון מס'  2017 מאי

 
44 
 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

 )המשך( נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים . ו 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

 )המשך( נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים . ו 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

 )המשך( ים זרים שהם מסתנניםנוהל פיקדון לעובד . ו 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

 )המשך( נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים . ו 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ועדניוזלטר זה נ

 )המשך( נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים . ו 
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