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' אב תשע"חג  

2018יולי  15  
 לכבוד

 גב' איריס שטרק רו"ח 
 סגנית נשיא לשכת רואי חשבון בישראל

  עם רשות התאגידים )רשות החברות, עמותות ואח' ( יו"ר ועדת הקשר 
 לשכת רואי חשבון

  

 1215טופס בהגשת דוח שנתי לעניין  הבהרה - ארגונים מקצועיים הנדון :

 

 :  כדלקמן נךהריני לעדכבנושא שבנדון בתשובה לפנייתך 

 

)שפורסמה כהוראת ביצוע ביום  לחוזר זה 1ותוספת מספר  12/2002בהתאם לחוזר כידוע,  .1

א( לפקודת 2)9מכוח סעיף תנאי לקבלת הכרה כארגון מקצועי  2016החל משנת  ,(18.5.2016

. לאור כך, גוף שלא קיבל הכרה מנהל רשות המיסיםמאת הוא קבלת אישור מס הכנסה, 

 לרשות המיסים. השנתיים כאמור לא יוכל להצהיר על עצמו כארגון מקצועי בדוחותיו 

רשות המיסים  ,ובנוסף לכך כיום במרשמי המסבארגונים המקצועיים נרשמת ההכרה  .2

של נתיים שדוחות  וקלטי לאחר יישום הסיווג מיוחד עבורם.בסיווג ממוחשב נערכת ל

 , רק עבור גופים שסווגו ככאלה.1215טופס ב ,ארגונים מקצועיים

גופים שהוכרו באופן רשמי כארגונים מקצועיים העד לסיום ההיערכות כאמור לעיל,  .3

צירוף אישור בר תוקף ממנהל ב, 1215על גבי טופס השנתיים ימשיכו להגיש דוחותיהם 

 מקצועי. , המעיד על זכאותם להכרה כארגוןרשות המיסים

אישור עד למועד הגשת הדו"ח גוף שהגיש בקשה להיחשב כארגון מקצועי וטרם קיבל  .4

בצירוף   ,1215על גבי טופס בדוחותיו וגון מקצועי , יהא רשאי להצהיר על עצמו כארהשנתי

 אך יובהר כי אין לראות בכך כהסכמה לאישורו כארגון מקצועי. ,עותק ממכתב הבקשה

 לידיעתכם.    .5

 
 

 בכבוד רב , 
 

 (LL.M)משפטן ארז אורעד , רו"ח 
 מנהל היחידה למוסדות ציבור ולמלכ"רים

 
 

 :  העתקים
 סמנכ"ל בכיר חטיבה מקצועית –, רו"ח )משפטן( רולנד עם שלם 

  5, עכו, אשקלון, פתח תקווה, ת"א 3ירושלים : פקידי שומה המטפלים במוסדות ציבור 
  מס הכנסה - שומהא' מנהל אגף   –רוני סרי לוי 

 פיתוח ודווחים-שומהמנהלת תחום בכירה  –מינה גולן, רו"ח 
 שע"מ -מנהלת אגף רשת ושירות לקוחות  –ניבה משיח 

 תפעולמנהל תחום בכיר  –אהוד בן חמו 
 מפקחת ארצית מוסדות ציבור ומלכ"ריםממונה  –לילה פרישר 


