
 

 

 

 

 אישור רואה חשבון/יועץ מס

 

 

 ריני לאשר פרטים מהדו"ח של מר/מרת ___________________לבקשתכם , ה

 31/12/2019ועד  1/1/2019ת.ז _________________ לתקופה מ

 מתאריך ___________ שנערך בסיועי והוגש לפקיד השומה ב______________

 ):__________________ש"חבמס (ללא הכנסה  של בן/בת הזוג הכנסה חייבת

 ש"ח_______________ _____________תשלום לביטוח לאומי ומס מקביל ____

 ש"ח___________ ______חבות המס בגין ההכנסה החייבת לפי חישובי ____

 ש"ח__________ ___________(ללא מע"מ) ______המחזור השנתי של העסק 

 

אני מאשר בזאת כי למיטב ידיעתי לא הגיש הנ"ל בשנת המס השוטפת, 

 בקשה להקטנת שיעור / סכום המקדמות למס הכנסה.

 

 

 

 על החתום ___________________________

 



 

 

 

 

 אישור רואה חשבון/יועץ מס

 

 

 ריני לאשר פרטים מהדו"ח של מר/מרת ___________________לבקשתכם , ה

 ___/__/2020ועד  1/1/2020ת.ז _________________ לתקופה מ

 מתאריך ___________ שנערך בסיועי והוגש לפקיד השומה ב______________

 ג):__________________ש"חבמס (ללא הכנסה  של בן/בת הזו הכנסה חייבת

 ש"ח_______________ _____________תשלום לביטוח לאומי ומס מקביל ____

 ש"ח___________ ______חבות המס בגין ההכנסה החייבת לפי חישובי ____

 ש"ח__________ ___________(ללא מע"מ) ______המחזור השנתי של העסק 

 

אני מאשר בזאת כי למיטב ידיעתי לא הגיש הנ"ל בשנת המס השוטפת, 

 בקשה להקטנת שיעור / סכום המקדמות למס הכנסה.

 

 

 

 על החתום ___________________________

 



 1 מתוך 1 עמוד
 ללקוח. 2  לתיק. 1  5/16  521-01/ט

        __________  תאריך:

 בנק אגוד לישראל בע"מ : לכבוד

  /יועץ מס אישור רואה חשבון                                

לאשר כי שומת המס הסופית הריני  _____________כרואה חשבון/יועץ מס של מר/גב' ___ .א

 (רצ"ב). _________המס  לשנתהינה ________________ /גב' האחרונה של מר
של  יםהשנתיות בדו"חלאשר בזאת כי  הרינילגבי השנים בגינן עדיין לא התקבלו שומות מס,   .ב

 שנערכו _________ ת המסולשנ  _____________ ת.ז.________________ מר/גב' 

  _____________________בתאריכים  _______________ לפקיד שומהו ושהוגשו בסיוענ

 דווחו הפרטים הבאים:

 _________ שנת _________ שנת 
כנסה השנתית  החייבת במס הה

 ללא בן/בת זוג
  

התשלומים לבטוח לאומי ומס 
 מקביל

  

המס המגיע בגין ההכנסה 
 החייבת לעיל

  

   ההכנסה השנתית נטו *

 ההכנסות החד פעמיות ** נטו.
 (מתוך כלל ההכנסות הנ"ל)

  

 

________________   כי הנתונים על פי הדיווחים הכספיים של מר/גב'לאשר הרינו מו כן כ .ג

 כדלקמן: הינם  ________המס לשנת  ________ עד_________ לתקופה שבין התאריכים 

                 . __________סה"כ ההכנסה החייבת במס הסתכמה ב   .1

 . ___________ הסתכמה ב *סה"כ ההכנסה נטו .2

   . __________ב  הסתכמה  **ההכנסה נטו בגין פעולות חד פעמיות ,מתוך הנ"ל  .3

 ,רב בכבוד  

   

 מס יועץ/ח"רו רואה וחותמת שם  תאריך

 
 הכנסות ברוטו בניכוי תשלומים למס הכנסה, בטוח לאומי ומס מקביל. - הכנסות נטו ∗

 דיבידנדים, רווחי הון  וכיוצ"ב.  -הכנסות חד פעמיות ** 



נוסח מכתב רואה החשבון -נספח א

תאריך

לכבוד בנק הפועלים סניף

.נ.א

______________.ז.ת______________________ : הנדון 

_____________. פ.ח, מ "בע______________________ 

:הנני מתכבד לפרט את הנתונים באים ' ___________ , גב/כרואה החשבון של מר ⦁

בעל  ' __________ גב/מר___________ח שהופק  מרשומת רשם החברות מיום "י דו"עפ ⦁

. פ.מ ח"בע__________________________ בחברת __________________ המניות 

").חברה" –להלן (______________   

) :₪ ( להלן נתונים מתוך הדוחות הכספיים  המבוקרים של החברה  ⦁

שנת 

מס

עודפים] *[רווח נקי 

]*[ *

משיכות בעלים

 ]*** [

עודפים בניכוי 

משיכת בעלים

 דיבידנד שחולק

]**** [

[ *****]

.עובר למאזן להון העצמי ליתרת עודפים, רווח לאחר  ניכוי כל ההוצאות כולל מס חברות = רווח נקי  ] *[

.יתרת רווח שנצברה ליום המאזן מתוך ההון העצמי של החברה= עודפים  * ]*[

ז בעלים בספרי החברה ליום "או יתרת חו/או הלוואה של החברה לבעלים  ו/משיכת בעלים ו= משיכות בעלים  ] ***[

.המאזן

.דיבידנד שחולק בשנת המס לבעל המניות ] ****[

.על פי דוחות לא מבוקרים, אומדן  ] *****[

________  הינה כ _______ יתרת העודפים נטו לאחר נטרול משיכות בעלים לתום שנת  ⦁

הרי שהסכום , יחליט לחלק את כל יתרת הרווחים כדיבידנד ____________ במידה ו.  ₪  

.₪__________  -נטו שיתקבל הינו כ 

: במידה וכן השינוי נובע מ. לא / כן  -בין השנים  25%הרווח הנקי השתנה בשיעור גבוה מ  ⦁

_______________________________________________________________

1



__ .

.ל"אשמח לעמוד לרשותך בכול דבר לעניין לגבי הנ ⦁

,בכבוד רב

רואה חשבון__________ , 

2



 ____________תאריך: 
 

 לכבוד
 

______________ 

 _______________  ת.ז_______________הנדון:                 

 שם החברה_________________  ח.פ _____________       
 
 

 כרואה החשבון שלך ולבקשתך, הנני מתכבד לפרט את הנתונים הבאים: .1
 

                            (מצ"ב העתק),  2016ביולי  1עפ"י דו"ח שהופק מרשומות רשם החברות מיום  .2
                            הנך בעל המניות _________________ בחברת __________________ 

 ."חברה") –ח.פ __________________ (להלן 
 

 הנקי הוא כדלקמן (הנתונים בש"ח) :עפ"י דו"חות כספיים של החברה הרווח  .3
 

 רווח נקי שנת המס
2016  
2017  
2018  

 ע"ס דוחות לא מבוקרים-*אומדן
 

                              ₪. הינה כ _________ מ'  2018יתרת העודפים הצפויה נכון לתום שנת  .4

                                     במידה ו ____________ יחליט לחלק את כל יתרת העודפים כדיבידנד,

 ₪ ._______________ מ'  -הרי שהסכום נטו שיתקל הינו כ 
 

 .אשמח לעמוד לרשותך בכל דבר ועניין לגבי הנ"ל .5

 

 

  וד רב,בכב         

            

                                      _______________ 

 (חתימה + חותמת)               

 



3806 (10.2016) 

 אישור רו"ח עבור בעל שליטה של חברה בע"מ

 לכבוד, 

      ____________חברת ____

            

  –( )להלן: "החברה"( ___________בע"מ )ח.פ.________  ________________חברת _ הנדון: 

_____ חודשים שהסתיימה _________דוח הכנסות והוצאות בלתי מבוקר לתקופה של ___

 משכנתה מבנק מזרחי טפחות ___ )להלן: "התקופה"( לצורך קבלת_____ביום _____

 

לבקשתכם וכרואי חשבון המבקרים של חברתכם, ולצרכי הגשת מכתבנו זה על ידי חברתכם לבנק מזרחי 
טפחות בע"מ לצורך קבלת משכנתה ולצרכים אלה בלבד, מצ"ב חישוב בלתי מבוקר של רווח משוער לפני מס 

סה( בהתאם לנתוני הנהלת חשבונות הבלתי מבוקרים של החברה לתקופה, המסומן )ללא תיאומים למס הכנ
 בחותמתנו לשם זיהוי בלבד )להלן: "הדוח הבלתי מבוקר"(. 

 
הדוח הבלתי מבוקר נערך על ידכם, בהתאם לנתוני הנהלת חשבונות בלתי מבוקרים לתקופה ולא בוקר על ידנו 

 ולפיכך אין אנחנו מחווים עליו חוות דעת של ביקורת. 
 

 מדוח זה עולים הנתונים הבאים: .א

מחזור ההכנסות בחברה  )לא כולל מס ערך מוסף( בתקופה הסתכם לסך  .1

  ___ ש"ח._____________

 _ ש"ח. _________הוצאות השכר בחברה בתקופה הסתכמו לסך ____ .2

הרווח המשוער לפני מס )ללא תיאומים למס הכנסה( בחברה בתקופה הסתכם לסך  .3

 __ ש"ח. ______________

 כן, הרינו לאשר כדלקמן:  – כמו .ב

_, בעלי המניות בחברה הנם _________בהתאם לדוח רשם החברות מיום ____ .1

 _._____________ והם מחזיקים בחברה באחוזים ____________________________

____ חילקה החברה ביום __________בהתאם לדיווחי החברה למס הכנסה ניכויים מיום _ .2

___ דיבידנד לבעלי המניות שלה על פי הפרטים הבאים )יצוין סכומים ____________

 ______.  ___שחולקו(: __________

 

 

 בכבוד רב, ___________________ תאריך:

   

 רואי חשבון ___________________ :שם העיר

 





דובכל

מ"עבלארשילימואלקנב

תוסנכהלערושיא:ןודנה

.)שקבמה:ןלהל(_____________ז.ת______________:לש)ןוכנהתאףקה(סמץעוי/ח"וריתויהב

:ןמקלדכןניהשקבמהתוסנכהיכרשאלינירה

._____________תנשלהנורחאסמתמושב"צמ.1

:שגוהםרטשהביסה,____________תנשלסמתמושהלבקתהםרט.2

____________________________________________________________.

:םיסימהתושרלוחוודםרטרשאםינשהןיגבתוסנכהטוריפ.3

רוקממםוכסהדומעלכבןייצלותואירבסמוימואלחוטיב,יוסימתתחפהרחאלוטנהסנכהןייצלשי

.יטנוולרההסנכהה

___________םישדוחל____________תנשל.3.1

תורוטפתוסנכההבצקהרידרכשהיסנפתרוכשמקסע
)'דכוהכנ(

לעופבקלוחשדנדיביד

___________םישדוחל____________תנשל.3.2

תורוטפתוסנכההבצקהרידרכשהיסנפתרוכשמקסע
)'דכוהכנ(

לעופבקלוחשדנדיביד

:אבהףיעסהתאאלמלשיהרבחבםילעב100%וניהשקבמהוהקולחליוארדנדיבידםייקוהיה

_______________פ.ח_____________תרבחב)100%(האלמהטילשלעבל"נהיכרשאלינירה.4

:תונורחאהםייתנשלהקולחליוארדנדיבידטוריפןלהל

____________:ךסב______תנשבל"נההרבחלוטניקנחוורןיגב)קלוחםרט(הקולחליוארדנדיביד

_________________וזהנשלוטניקנהחוורבלודיגההבוג

____________:ךסב______תנשבל"נההרבחלוטניקנחוורןיגב)קלוחםרט(הקולחליוארדנדיביד

_________________וזהנשלוטניקנהחוורבלודיגההבוג

__________________________________

סמץעוי/ח"ורתמתוחוםשךיראת

תורוטפתוסנכההבצקהרידרכשהיסנפתרוכשמקסע
)'דכוהכנ(

לעופבקלוחשדנדיביד

תורוטפתוסנכההבצקהרידרכשהיסנפתרוכשמקסע
)'דכוהכנ(

לעופבקלוחשדנדיביד



2708 (10.2016) 

 אישור הכנסה עבור עוסק מורשה/פטור
 

 לכבוד 

 _______________________לקוח 

                 
 

 א.ג.נ;

 

( )להלן: __)ע.מ./ת.ז  _______________ ____________________________ הנדון: 

_ חודשים _דוח הכנסות והוצאות בלתי מבוקר לתקופה של _______ - "העוסק"(

משכנתה מבנק  __________  )להלן: "התקופה"( לצורך קבלתשהסתיימה ביום ____

 מזרחי טפחות

 
לבקשתך וכרואי חשבון/יועץ מס מוסמך המייצגים של העוסק בבעלותך, ולצרכי הגשת 

של בנק מזרחי טפחות בע"מ לצורך ____מכתבנו זה על ידך לסניף ______________

בוקר של רווח משוער לפני מס קבלת משכנתה ולצרכים אלה בלבד, מצ"ב חישוב בלתי מ

)ללא תיאומים למס הכנסה ותשלומי ביטוח לאומי( בהתאם לנתוני הנהלת חשבונות הבלתי 

מבוקרים של העוסק לתקופה, המסומן בחותמתנו לשם זיהוי בלבד )להלן: "הדוח הבלתי 

 מבוקר"(. 

 

הדוח הבלתי מבוקר נערך על ידך, בהתאם לנתוני הנהלת חשבונות בלתי מבוקרים לתקופה 

 ולא בוקר על ידנו ולפיכך אין אנחנו מחווים עליו חוות דעת של ביקורת. 

 מדוח זה עולים הנתונים הבאים:

מחזור המכירות העוסק )לא כולל מס ערך מוסף( בתקופה הסתכם לסך  .1

 ש"ח. __ ___________

ח המשוער לפני מס )ללא תיאומים למס הכנסה ותשלומי ביטוח לאומי( בעוסק הרוו .2

 ש"ח. _____________ בתקופה הסתכם לסך 

 נקודות זיכוי .  ___________ הנך זכאי ל .3

 

 
 

 בכבוד רב, ___________________ תאריך:
   

 רואי חשבון/יועץ מס מוסמך ___________________ שם העיר:






	אישור
	הנדון: _______________  ת.ז_______________
	שם החברה_________________  ח.פ _____________




