
אישור לצורך ניכוי מס

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

כתובת

תאריך הדפסה מספר תיק מע"מ מספר תיק ניכויים

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:

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 

האישור הוצא ע"י
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מנכה יקר,

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

בטופס זה הושקעו מאמצים למניעת זיופים.
ניתן לאמת את נכונות שיעור ניכוי המס
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ע"י הנמען)ופעולות בשוק ההון או
ריבית מאג"ח לתקופה שלא הוחזק  
עבור דיבידנד או ריבית (למעט - 

                          
                              
                              
                              
                              

580359628 580359628 580359628
פטור מלא           פטור מלא          
  מ-01/01/19 עד-31/03/20  מ-01/01/19
580359628 580359628 580359628
פטור מלא           פטור מלא          
  מ-01/01/19 עד-31/03/20  מ-01/01/19

קרן לסיוע ורווחה יהודי
580359628

31/03/20 01/01/19

580359628 580359628 580359628
פטור מלא           פטור מלא          
  מ-01/01/19

 עד-31/03/20

  מ-01/01/19
580359628

מען אין ש

580359628
פטור מלא           פטור מלא          
  מ-01/01/19

 עד-31/03/20

  מ-01/01/19

קרן לסיוע ורווחה יהודי
580359628

31/03/20 01/01/19

580359628 580359628 580359628
פטור מלא           פטור מלא          
  מ-01/01/19 עד-31/03/20  מ-01/01/19
580359628 580359628 580359628
פטור מלא           פטור מלא          
  מ-01/01/19 עד-31/03/20  מ-01/01/19

קרן לסיוע ורווחה יהודי
580359628

31/03/20 01/01/19

                           
                                    
                                    
                           
                                    
                                    

                      
         

                

580359628

   
                  

                          
                              
                              
                              
                              

                           
                                    
                                    
                           
                                    
                                    

                      
         

                

                                                                 


