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'איירתשע"וח

2016מאי16

א(2)9מקצועייםמכוחסעיףאישורלארגונים-הוראתביצוע

12/2002לחוזרמסהכנסהמס'1תוספת

 

 רקעכללי .1

 

ב .1.1 ל119תיקון פקודת התשכ"א חדש(, )נוסח הכנסה "1961-מס יוםמ"(הפקודה)להלן

הוסף30.12.1998 מקצועייםא(2)9סעיף לארגונים ממס פטור מתן שעניינו וכן הוספה,

 לחיוב בהסמכות בסעיף שנקבעה כפי ספרים כארגון4)א()130ניהול המאוגדים לגופים )

 .("ארגוןמקצועי"א(לפקודתמסהכנסה)להלן:2)9לפיסעיףמקצועי



.יחדעםזאת,(לפקודה2)9סעיףלאנכנסיםבגדרי"מוסדציבורי"כהגדרתובגופיםכאמור

א(.פטור2)9הפטורשבסעיףועלכןנקבעלגופיםאלומטרותאשרהמחוקקמעונייןלקדם,

זהנגזרמתוךבחינהשלהיקףהוצאותמינימאלימסךההכנסותשלהארגוןהמקצועיוזאת

.יומטרותשםמימושכדילתמרץאותולפעולל



 בתאריך12/2002חוזר ארגון10.10.2002שפורסם של המיסוי הסדרי את ומבהיר מפרט

 2)9מכוחסעיףמקצועי. פורסמו חותשיגיש"מסהכנסה)דותקנות9.12.2002בתאריךא(

.2002-ארגוןמקצועי(,התשס"ג

 

 .1.2 אישור קבלת הוא מקצועי כארגון הכרה לקבלת המיסיםתנאי רשות מנהל

 .("אישור":)להלן



דוחותהיוארגוניםשהגישוא(וכתוצאהמכך2)9לאהוצאואישוריםלפיסעיףפועל,עדכהב

היהבידיהםאישורכארגוןמקצועי,זאתעלאףשלאבהםהצהירועלעצמםלפקידישומה

מנהלרשותהמיסים.תקףשל



החוק,להוראותבהתאםלדרישות,בנושאיםאחידבמסגרתהוראתנוהלזומוחליםכללים .1.3

הכרהכארגוןמקצועי.לולקריטריוניםשנקבעו12/2002חוזר
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 א(2)9יישוםמדיניותרשותהמיסיםבמתןאישורלפיסעיף .2

 

טופסבקשהלהכרהכארגוןבארגוןמקצועייגישואתבקשתםכהכרהגופיםשיבקשולקבל .2.1

)רצ"בכנספחלהוראהזו( ומלכטופסהבקשהיוגשלמחלקתמ.מקצועי רים"וסדותציבור

המיסים ברשות לאו מייל טו ל02-6559759פקס או מייל( )אי  דוא"ל

malkar@taxes.gov.il. 

 

במידה.12/2002ובחוזרהבקשתםשלגופיםאלותיבחןלאורהקריטריוניםשנקבעובפקוד .2.2

 להםאישורעלידימנהלרשותהמיסים.יונפק,יעמדובקריטריוניםו



ניתן,והואיוארךבכלהואהמסבהמיוםקבלתוועדלשנתייםמתוםשנתשורהואתוקףהאי .2.3

 נוספותחמשלפעם אחרת(שנים צוין בהם מקרים בקשהכייודגש.)למעט להגיש יש

  .בשנתהמסבהתםתוקףהאישור31.7לתאריךעדשלהאישורלחידושו

 

במלואהבקשה .2.4 הגשתהשהוגשה ממועד שנה תוך תטופל כמאושרתשלא .יראוה

מועד במחלקתמוסדותציבורבמלואההבקשהקבלת"מועדההגשה"לענייןסעיףזההינו

כמפורטדוא"לבפקסאובבונתקבלהמועדה,ירושלים,או5ומלכריםבכתובתכנפינשרים

יוםההגשככלשנדרשוהשלמתמסמכיםאומידענוספים.לעיל הייחשבכיוםשבוהשלים,

 תהמסמכיםאוהמידעשנדרשלהשלים.המבקשא


בטופסמלאוילפעילותם,ארגוניםחדשיםשמועדהגשתהבקשההינובשנתהמסהראשונה .2.5

 לשנתהמסהראשונה.הצפוייםאתהנתוניםהבקשה


שנהל(אחרונהקודמת)השנתהמסהשלהנתוניםאתבטופסהבקשהמלאוקיימיםיארגונים .2.6

 .הבקשהבההוגשה


 

 ראותמעברהו .3

ילאחרשיפנהויאושרכאמוררשותהמיסיםתנפיקאישורלארגוןמקצוע2016החלמשנת .3.1

מחלקתמוסדותציבורבמערכתשע"מבשאהלעיל. ע"י יוזן (,002)מערך407ילתהאישור

 ,כאינדיקציהלקיומושלהאישור.700בשדה



אשר .3.2 גופים כי בזאת כהמובהר לפעד דוחותיהם את שלהגישו במתכונת השומה קידי

ארגוניםמקצועייםללאאישור,ידרשולהגישבקשהלהכרהכארגוןמקצועיובקשתםתיבחן

ואילך. מכאן כי בזאת מודגש להחלת בקשה רקבאופןאישור תתאפשר רטרואקטיבית,

ל בשומהביחס הפתוחות ו,שנים ומלכ"ריםבכפוףזאת ציבור מוסדות מחלקת לאישור

 .קטיביתלהחלהרטרוא
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2012נתא(וקביעתהתקנותמכוחוועדלש2)9החלממועדחקיקתסעיף,לגבישניםסגורות .3.3

,יודגשבזאתכיאידרישהכאמוראינהמהווהאישורפוזיטיבילאיידרשואישוריםכאמור

 כיהמוסדנחשבכארגוןמקצועי.


 .3.4 משנת זה, חוזר לפי כנדרש בקשה הגישו אשר להגישהו2013גופים נדרשים אינם אילך,

ןלעניי,נדרשיםלהגישבקשתםבשנית.2013בשנית.גופיםשהגישובקשהכנדרשלפנישנת

לעיל,כיוםפרסום2.4ארגוניםשהגישובקשהכנדרש,יראואתיוםההגשההאמורבסעיף

 חוזרזה.



 .3.5 המסמהחל שלא,ואילך2016שנת גוף אישור רשותכקיבל מנהל מאת מקצועי ארגון

,יודגשבזאת.לרשותהמסיםדוחותיוצהירעלעצמוכארגוןמקצועיבהמיסים,לאיוכללה

גוףכי כארגון להיחשב בקשה שהגיש הדוחמקצועי הגשת למועד עד אישור קיבל וטרם

צהרהבהלראותאיןכי,יובהר.דו"חכארגוןמקצועיצהירעלעצמוביהיהרשאילה,השנתי

 שורהארגוןכארגוןמקצועי.יאהסכמהלבמקרהזהכ



 אחריותביצוע .4

ריםומשרדיהשומהאחראיםליישםהוראתנוהלזו."מחלקתמוסדותציבורומלכ .4.1

 

 

 

 

 

 

בברכה,



 רשותהמסיםבישראל
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12/2002לחוזרמסהכנסהמס'1לתוספתנספח


אמורבמדריךלהגשתהכרהכארגוןמקצועי()בנוסףלבקשהלהכרהכארגוןמקצועי


שםהארגון:____________________מספרתאגיד:____________________


מס'תיקניכויים:__________________מספררישוםבמע"מ:____________________


כתובתהארגון:_________________________________________________________


טלפונים:___________________,____________________,___________________


פקס:____________________


כתובתדוא"ל:________________________________________


___מטרותהארגוןהמקצועי:_________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________


פרטיםעליו"רהארגון,גזברהארגוןוחבריההנהלה:


תפקידשםמלאמס'זהות

בארגון
שכרברוטו

בארגון
מקוםעבודה
מחוץלארגון

תפקידבמקום
העבודה







______:המסהאחרונהבשנתהמינימאליברובהשנהמס'החברים*

ו *במידה מהחבריםהמספר גבוה המדו1,000מינימאלי אתמספר לציין צורך בלי "גבוהמאלף" במלל ייקשליצויין
החברים

 חבריםלכלהיותר.70-ועדלהמיניאליברובהשנהחבריםהרשימתאתצרף 


  :הצהרה
ביודעיאתהעונשיםהצפוייםליבגיןמסירתפרטיםשאינםנכוניםהרינימצהירבזאתכילמיטב

ידיעתיהפרטיםהנ"למלאיםונכונים.



____________________________________________________________
חתימהתפקידשםתאריך
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כתבהתחייבות


אנוהחתומיםמטהמסכימיםומתחייביםבשמושלהארגוןאותואנומייצגיםבדין


מספרו:_____________________ושמו:_________________________ואשר


:לקייםאתכלהאמורבכתבהתחייבותזה,כאמורלהלן


א(לפקודתמסהכנסה.2)9כ"ארגוןמקצועי"כהגדרתובסעיףהתחייבותהמוסד .1


אנומתחייביםכדלקמן:


פנקסי 1.1 הנהלת על המבוססים המסים לרשות שנתיים דו"חות שנה מידי להגיש

חשבונות,במועדיםהקבועיםבפקודתמסהכנסהובמתכונתכפישיורהמנהלרשות
המיסים.


נכס 1.2 כספים, לחלק אולא בכסף הנאה טובות לתת ולא קיימא בני מוצרים או ים

בשווהכסףבדרךכלשהיא,לרבותעלידיהסבהמראששלזכות,ביןבמישריןובין
 בעקיפין,אלאאםהחלוקההאמורההינהלפימטרותהארגון.


לארגון. 1.3 ולתרומתם למקובל יחסית סבירות שאינן משכורות לעובדים ישולמו לא

לעני זה"סביר" סעיף מנכ"ל:ין ממשלתיעלותשכר במשרד מהמחזור22%או
 .כנמוךשבהם


הארגון 1.4 הוצאות מכלל סביר שיעור על יעלו לא ומימון וכלליות הנהלה הוצאות

הארגון. פעילות מאופי זהכמתחייב סעיף לעניין סביר" בהתאם"שיעור ייבחן
 .לגודלו,היקףפעילותו,הסיכוןומורכבותהארגון

 
לאחרתשלוםהמסהמתחייבלארגוןבמ 1.1 ונכסיו רכושו יועברו יפורק, קרהוהארגון

סעיף )לפי כתרומהלמוסדציבורי אחראו ללא2)9מקצועי לפקודתמסהכנסה( )
 אפשרותזיכויממס.


בהתאםלאמורבחוקהחברותשקעההאפיקיבכספיהמוסדהלאמיועדיםיושקעו 1.1

 מס' 23)תיקון התשע"ד 2013-(, השקעהסולידייםלכספים, בנושאאפיקי הדן
הציבור. לתועלת קרנות של עודפים כן, במוסדותכמו להשקעה אפשרות תינתן

 .פיננסייםבאישורמראשממחלקתמוסדותציבורומלכרים

 

עפ"יסעיף 1.7 כלפעילותו כ"עוסק"עלחלקאו  לחוקמסערך18אםנרשםהארגון
ס ממטרות החורגים בתחומים מוסף 2)9עיף לארגון אם או לפקודה ההייתא(

הכנסהמעסקיגישהארגוןדו"חשנתיעלהכנסותמעסקוישלםאתהמסעפ"יכל
דין.


הצמדה 1.8 מהפרשי או דיבידנד הנובעתמריבית החייבת הכנסתנו בגין לשלםהמס

וכןמריביתצבורהעפ"יסעיף )ח(3שנתקבלהמחברבניאדםשלארגוןשליטהבו
לפקודה.

 
 1.9 השנתילהודיע המס דו"ח בשםבמסגרת בתקנון, בתזכיר, שיחול שינוי כל על

הארגון,בהרכבחבריהארגון,בהרכבנושאיתפקידימפתחבוועלהפסקתפעילות
 הארגוןאופירוקו.
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 הצהרה)ע"ישניחבריהנהלתהארגוןובאימותחתימהע"יעו"ד( .2



כיםהמצורפיםנכוניםומדויקים.הובהרלנוכיאנומצהיריםכיכלהפרטיםדלעילוהמסמ
סטייהכלשהימהתחייבויותינואושינויכאמורלעילעלוליםלהביאלביטולהאישור.




______________________________________________________________

חתימהתפקידמס'ת.ז.שם




______________________________________________________________
חתימהתפקידמס'ת.ז.שם



_______________________________________
חותמתהארגוןתאריך





.אימותחתימהע"יעו"ד3


אניעו"ד______________מספרי________________מאשרכיבתאריך____________


יעובפני,במשרדישכתובתו____________________________________________הופ


 שם_______________________מס'ת"ז________________________ .1


שם_______________________מס'ת"ז________________________ .2





ולאחרשהזה בחנתיסמכותםלחתוםבשםהארגון, ת"ז, אותםעלפי עליהםזיהיתי אותםכי רתי
אתהאמת,חתמובפניעלההצהרהדלעיל.מרול







חתימה

 




