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 א( לפקודת מס הכנסה2)9לפי סעיף  - כארגון מקצועיבקשה להכרה  מדריך למילוי

א.ג.נ.,

 להכרה הגשתבקשה לצורך קריטריונים וכן והתחייבויות כללים מערכת סעיףלפניך לפי מקצועי כארגון
.לחוזרזה1ותוספתמספר12/2002בהתאםלחוזרא(לפקודתמסהכנסה2)9

 המסמכים שיש לצרף לבקשה :

1בתוספת)כנוסחההמצ"בכתבבקשה.1 אישורלארגוניםמקצועייםמכוחסעיף-להוראתביצוע
.("הוראתהביצוע"להלן:א(2)9

 (.בהוראתהביצוע)כנוסחהכתבהתחייבותהמצ"ב .2
מסמכיהתאגדות. .3
.רשימתהמייסדיםונושאיהתפקידים .4
פרטיםעלפעילותהארגוןהמקצועי. .5
.רישוםבמסהכנסה .6
רישוםבמע"מ. .7
 .8 כספיים דו"חות מבוקרים האחרונות בשנתיים טופס על1226בצירוף ההכנסות עודף לחישוב

.ההוצאות

ראהנספחא'-הפרטיםבמסמכיםכאמורכדילמנועעיכוביםבטיפולבבקשה,הינךמתבקשלמלאאתכל
מסמכיהבקשה.הסבריםופירוט

לאתיחשבנהכאילוהוגשובמלואןלענייןוהןלאנוכללדוןבבקשותשלאימלאואחרכלהדרישותנצייןכי
.(12/2002לחוזר  1תוספת )כמבוארבהוראתהביצועןלאישורעדמנייןהזמן

 את להמציא יש מקצועי כארגון הכרה אישור קבלת לצורך למחלקת והמסמכים ציבור מלכ"ריםמוסדות
אולפקסטומייל.91010ירושלים1170ת.ד.,ירושלים5רח'כנפינשריםבכתובת:נציבותמסהכנסה

 malkar@taxes.gov.il אולדוא"ל)אימייל(02-6559759

כתיחתתיקפ מקצועי ירושליםארגון שומה בפקידי ת"א3תערך פ"ת, וזאתרקלאחר5, ועכו אשקלון ,
ו.אישורממחלקתינ

בכבודרב,


,רו"חארזאורעד

מוסדותציבורומלכ"ריםמנהלתחוםבכיר
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 מבוא .1

תיק במסגרת 119ון סעיף הוסף הכנסה מס 2)9לפקודת בתנאיםא( ממס פטור עניינו אשר
מקצועי.ממסויי ארגון של הכנסות על זוים מקצועיבמסגרת ארגון להכנסות ממס פטור ניתן ,

 מפעילותשלאלצורךהשגתרווחים.במגבלותמסוימותובהן הושגו עלמגבלהשהכנסותהארגון
משלח לבצעפעילותשנועדהלקדםענייניםמקצועייםמשותפיםשלציבורבעלי המקצועי הארגון

מסךההוצאות50%הפטורניתןעלעודףההכנסותשלאיעלהעליד,ענףאומגזרכלכלימסוים.
 .12/2002כמפורטבחוזר

 ארגון מקצועיהגדרת  .2

 בסעיף מוגדר מקצועי הנציבא(2)9ארגון ע"י שאושר אדם בני כחבר הכנסה מס לפקודת
 ושהתקיימובוכלהתנאיםהבאים:

ארגוןחבריםבושבעיםחבריםלפחות.לחלופין,אםהמדינהחברהבארגון,הארגוןיחשב 2.1
יודגשכיבמנייןא(לפקודהאםחבריםבועשרהחבריםנוספים,2)9מקצועילענייןסעיף

מקצועי ארגון הוא שאף חבר כלול חבריו שבין המבקשאישור, בארגון החברים מספר
בו. החבר המאושר, המקצועי בארגון החברים מספר גם בחשבון יובאו לצורךמאושר,

בפקודה כנדרש החברים במנין חודשיעמידה במרבית החברים מספר בחשבון ילקח ,
50היהסשנתהמס.כךלדוגמא,אםמספרהחבריםבארגוןבשמונהחודשיםבשנתהמ

,הארגוןאינועומדבתנאימניןהחברים.200וביתרחודשיהשנההיה

השתלמויותמקצועיות, 2.2 קידוםענייניםמקצועייםמשותפים, הן: שלהארגון כלמטרותיו
 גציבורישלאחתמקבוצותהאוכלוסיההבאות:ייצו

 ים.ציבורבעלמשלחידמסו(א)

 ים.עוסקיםבענףמסו(ב)

 ים.עוסקיםבמגזרכלכלימסו(ג)

והכנסותיושלהארגון,הןההכנסותהפטורותוהןההכנסותהחייבות)אםישנן( 2.3 כלנכסיו
 משמשיםלקידוםהמטרותהנ"ל.

אינהלשםהגדלתרווחיה 2.4 הארגון של בזאתפעילותו מובהר חבריםמסויימיםבו. םשל
 שחבריהארגוןאינםרשאיםלמכוראתזכותםבארגון.

הארגוןמגישדו"חשנתילגבינכסיו,הכנסותיווהוצאותיולהנחתדעתושלפקידהשומה 2.5
 האוצר שר שהתקין תקנות פי על סעיף פנקסי130מכח )ניהול הכנסה מס "הוראות

 ."1992–חשבונותעלידימוסד(,התשנ"ב

דוחותוטפסיםעלפיתקנותמסהכנסהכפישהתקיןשרהאוצרמכחסעיףהארגוןמגיש 2.6
."2002–"תקנותמסהכנסה)דוחותשיגישארגוןמקצועי(,התשס"ג131
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 פתיחת תיק והגשת בקשה –דרישות טכניות   .3



 3.1 משפטיתרישום רשם-כישות העמותות, )ברשם משפטית כישות הגוף רישום אישור
 החברות(המצאתמסמכיהרישוםכמפורטבנספחא'להלן.

ישלצרףלבקשה,כמלכ"ררישום-פתיחתתיקבמע"מ 3.2 אםנרשמתבעברבמע"מאותו
נאהמצאהעתקממנו"כמלכ"רבמע מע"ממובידךאישורמלכ"ר, אחרתפנהלמשרדי ,

 .להמצאתאישורזה

קיימיםהמבקשיםלהכירבהםכ"ארגוניםמקצועיים"נדרשיםגופים-פתיחתבמסהכנסה 3.3
 להציגאישורפתיחתתיקבמסהכנסה.

השומה 3.4 במשרד ניכויים תיק כ"ארגונים-פתיחת בהם להכיר המבקשים קיימים גופים
אינומעסיקעובדיםעליוגוףאםהמקצועיים"נדרשיםלהציגאישורפתיחתתיקניכויים.

.עלכךהמציאהצהרהל

עלמגישהבקשהלצרףלבקשתואישוררואהחשבוןעלניהולספרים-ניהולספריםכדין 3.5
מוסדשנתפסבאירישוםתקבולאושנמצאוליקוייםבספריואפשרשבקשתותדחהכדין.

עלהסף.

ניהולספריםהוראות ("הוראותמסהכנסה)ניהול4)א()130בתקנותמכחסעיףנקבעו
".1992–פנקסיחשבונותעלידימוסד(התשנ"ב

לפקידשומהנקבעובתקנותמכחהמוגשיםדוחותהכספייםחובת-דוחותכספייםלהגשה 3.6
התשס"ג4)א()130סעיף מקצועי(, "תקנותמסהכנסה)דוחותשיגישארגון ".2002–(

 היתר, בין קובעות, אלו תקנות שומה לפקיד הדוח בהגשת טופס1214טופס ובצירוף
להמציא.1226 נדרשים מקצועיים" כ"ארגונים בהם להכיר המבקשים קיימים גופים

כ"ארגון להכרה בקשתם הגשת לפני האחרונות לשנתיים מבוקרים כספיים דוחו"ת
מקצועי".

 3.7 התחייבות וכתב -בקשה התחייבות וכתב בקשה שהתוגש ידי על מורשהחתום ני
הגוף של  )החתימה עו"ד בובנוכחות שפורסמה הביצוע בהוראת החדש –כנוסחו

 (.'בוהמצורףכנספח16/5/2016

  דיון בבקשה .4

 ועונים הנדרשים המסמכים כל אליהן שצורפו בקשות לבחינתרק יועברו שדלעיל הדרישות על
 ומלכרים ציבור מוסדות אישורמחלקת המיסיםלמתן רשות מנהל ידי על.על יענה שלא מוסד
כארגוןמקצועי.יסווגלאוהואהתנאיםכאמורבקשתותידחה

 הפקת האישור .5

מחלקתמוסדותציבורומלכריםבנציבותמסהכנסהרק יופקעלידי אישורלמוסדכארגוןמקצועי
 למוסדשאושרכארגוןמקצועיעלידימנהלרשותהמיסים.

 האישורתוקף  .6
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תוקףהאישורהואמיוםקבלתוועדלשנתייםמתוםשנתהמסבההואניתן,והואיוארךבכלפעם
של לחידושו בקשה להגיש יש כי יודגש אחרת(. צוין בהם מקרים )למעט נוספות שנים לחמש

 בשנתהמסבהתםתוקףהאישור.31.7האישורעדלתאריך

 מקצועיים חדשים םארגוני .7

 חדשים בקשתםגופים את להגיש תחילה נדרשים מקצועיים" כ"ארגונים בהם להכיר המבקשים
למחלקתמוסדותציבורומלכ"רים,זאתעודבטרםיפנולמשרדפקידהשומהלפתיחתהתיק.יודגש
פקיד לפנותלמשרד יוכלו "המנהל"( )להלן המסים רשות מאתמנהל אישור קבלת לאחר רק כי

 מקצועי".השומהלפתיחתתיקכ"ארגון

 חדשיםמקצועיים בחינת פעילות של ארגונים  .8

,טרםהתחילופעילותםגופיםחדשיםהמבקשיםלהכירבהםכ"ארגוניםמקצועיים"ומובהרבזאתכי
םהמעידיםעלללאמסמכירשאיםלהגישבקשתם פתיחתתיקניכוייםפתיחתתיקבמסהכנסה,

(דוחותכספייםאחרוניםוהגשת   לנדרשיםלצרףגופיםאלה. ההכנסותטופסהבקשהאתנתוני
 לשנתהמסהראשונה.ותהצפוי

 כפל אישורים .9

לפקודתמסהכנסה,אולענייןסעיף46כמוסדציבורילענייןסעיףוכרלאי גוףשיוכרכארגוןמקצועי
 לחוקמיסוימקרקעין)פטוראוהקלותבמיסוימקרקעין(.61
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 נספח א'

 כארגון מקצועימסמכים רשימות ופירוטים שיש לצרף לטופס הבקשה להכרה 

 מסמכי התאגדות .1

ע"י מאושרים תקין( ניהול ואישור לרישום בקשה )או רישום תעודת תקנות(, )או תקנון תזכיר,
הרשותהמתאימה)רשםחברות,רשםהעמותות(.

ם:התזכירוהתקנותחייביםלכלול,ביןהיתר,אתהסעיפיםהבאי

 א(לפקודתמסהכנסה.2)9הגדרתמטרתהארגון,כארגוןמקצועיעפ"יסעיף .1.1

קביעהכינכסיהארגוןהמקצועיוהכנסותיומשמשיםאךורקלמטרותהארגון,חלוקתרווחיםאו .1.2
 טובותהנאהביןהחברים,בכלצורהשהיא,אסורה.

 .1.3 למוסדציבוריכתרומהללאבמקרהשלפירוק,יתרתהנכסיםתועברלארגוןמקצועיאחראו
 זיכויממס.

 רשימת מייסדים ונושאי התפקידים עפ"י דין בארגון המקצועי ומספר החברים .2

רשימתחבריהנהלתהארגוןאונושאתפקידבכירבו,תכלול:שםמלא,מספרזהות,כתובת 2.1
 )בציוןהעיסוקאוהתפקיד(.המגורים

בשנתהמסהאחרונה,טרםהגשתהבקשהמספרהחבריםהמינימאליבארגוןהמקצועי,ברו 2.2
 .ין"מעלאלף"(החבריםהמינימאליגבוהמאלףיצו)אםמספר

 דוחות כספיים .3

לרבותמאזן,חשבוןהכנסותוהוצאות,ותמסהאחרונתישנותהדו"חותכספייםשלהארגוןלש
המבוססיםעלהוראותניהולפנקסים,רשימהשלהנכסיםוההתחייבויות,דו"חעלהכנסותהחייבות

(1226טופס)במסעפ"יפקודתמסהכנסה,נספחלחישובההכנסההחייבתשלארגוןמקצועי
ודו"חעלהכנסותחייבותבמע"מ.


חייבתבהנהלתחשבונותעפ"ישיטתהחשבונותהכפולהיהיומבוקריםדוחותכאמור,עלידימיש

עלידירו"ח.

 רישום במע"מ .4

.(תעודתרישוםכמלכ"רבמע"מ)אואישוררישוםכמלכ"רבמע"מ

 רישום במס הכנסה .5

,אשקלון5,פ"ת,ת"א3אישורפתיחתתיקבאחדמחמשתפקידיהשומהכפישצויינו)ירושלים
 .)לארגוניםקיימיםכאמור(פתיחתתיקניכוייםועכו(ואישור

  



 
 

6 

 

 נספח ב

 בקשה להכרה כארגון מקצועי

שםהארגון:____________________מספרתאגיד:____________________

מס'תיקניכויים:__________________מספררישוםבמע"מ:____________________

_________________________________________________________כתובתהארגון:

טלפונים:___________________,____________________,___________________

פקס:____________________

כתובתדוא"ל:________________________________________

_______________________________מטרותהארגוןהמקצועי:_____________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________

ן,גזברהארגוןוחבריההנהלה:פרטיםעליו"רהארגו

תפקידשםמלאמס'זהות
בארגון

ברוטו שכר
בארגון

עבודה מקום
מחוץלארגון

במקום תפקיד
העבודה











*מס'החבריםהמינימאליברובהשנהבשנתהמסהאחרונה:______
 גבוהמ ומספרהחבריםהמינימאלי אתמספר1,000*במידה לציין צורך בלי "גבוהמאלף" במלל יצויין

המדוייקשלהחברים

 חבריםלכלהיותר.70-צרףאתרשימתהחבריםהמיניאליברובהשנהועדל 

  :הצהרה

 מצהיר הריני נכונים מסירתפרטיםשאינם בגין לי הצפויים אתהעונשים ידיעתיביודעי למיטב כי בזאת
הפרטיםהנ"למלאיםונכונים.

____________________________________________________________
חתימהתפקידשםתאריך



 
 

7 

 

 כתב התחייבות
 

אנוהחתומיםמטהמסכימיםומתחייביםבשמושלהארגוןאותואנומייצגיםבדין

ומספרו:_____________________ואשרשמו:_________________________

לקייםאתכלהאמורבכתבהתחייבותזה,כאמורלהלן:

א(לפקודתמסהכנסה.2)9התחייבותהמוסדכ"ארגוןמקצועי"כהגדרתובסעיף .1

אנומתחייביםכדלקמן:

חשבונות, 1.1 שנהדו"חותשנתייםלרשותהמסיםהמבוססיםעלהנהלתפנקסי להגישמידי
הקבועיםבפקודתמסהכנסהובמתכונתכפישיורהמנהלרשותהמיסים.במועדים

לאלחלקכספים,נכסיםאומוצריםבניקיימאולאלתתטובותהנאהבכסףאובשווהכסף 1.2
וביןבעקיפין,אלאאם בדרךכלשהיא,לרבותעלידיהסבהמראששלזכות,ביןבמישרין

 החלוקההאמורההינהלפימטרותהארגון.

לארגון.לא 1.3 ולתרומתם למקובל יחסית סבירות שאינן משכורות לעובדים ישולמו
 או ממשלתי במשרד מנכ"ל שכר עלות : זה סעיף לעניין כנמוך22%"סביר" מהמחזור

 שבהם.

כמתחייב 1.4 הארגון הוצאות מכלל סביר שיעור על יעלו לא ומימון וכלליות הנהלה הוצאות
לענייןסעיףזהייבחןבהתאםלגודלו,היקףפעילותו,מאופיפעילותהארגון."שיעורסביר"

 הסיכוןומורכבותהארגון.

מקצועי 1.5 לאחרתשלוםהמסהמתחייבלארגון ונכסיו רכושו יועברו יפורק, במקרהוהארגון
סעיף )לפי ציבורי כתרומהלמוסד או ללאאפשרותזיכוי2)9אחר לפקודתמסהכנסה( )

 ממס.

המוסדהלאמיועדים 1.6 השקעהבהתאםלאמורבחוקהחברות)תיקוןכספי באפיקי יושקעו
,הדןבנושאאפיקיהשקעהסולידייםלכספיםעודפיםשלקרנות2013-(,התשע"ד23מס'

מראש באישור פיננסיים במוסדות להשקעה אפשרות תינתן כן, כמו הציבור. לתועלת
 ממחלקתמוסדותציבורומלכרים.

על 1.7 כ"עוסק"  אםנרשםהארגון סעיף עפ"י פעילותו כל או מוסף58חלק לחוקמסערך
א(לפקודהאואםלארגוןהייתההכנסהמעסקיגיש2)9בתחומיםהחורגיםממטרותסעיף

הארגוןדו"חשנתיעלהכנסותמעסקוישלםאתהמסעפ"יכלדין.

הלשלםהמסבגיןהכנסתנוהחייבתהנובעתמריביתדיבידנדאומהפרשיהצמדהשנתקבל 1.8
(לפקודה.)ח3מחברבניאדםשלארגוןשליטהבווכןמריביתצבורהעפ"יסעיף

הארגון, 1.9 בשם בתקנון, בתזכיר, שיחול שינוי כל על השנתי המס דו"ח במסגרת להודיע
או הארגון פעילות הפסקת ועל בו מפתח תפקידי נושאי בהרכב הארגון, חברי בהרכב

 פירוקו.
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סטייה כי לנו הובהר ומדויקים. נכונים המצורפים והמסמכים דלעיל הפרטים כל כי מצהירים אנו
כלשהימהתחייבויותינואושינויכאמורלעילעלוליםלהביאלביטולהאישור.

______________________________________________________________
חתימהתפקידמס'ת.ז.שם

______________________________________________________________
חתימהתפקידמס'ת.ז.שם

_______________________________________

חותמתהארגוןתאריך

 יןדרך י עול ידאימות חתימה ע .3

כיבתאריך__________________________מספרי________________מאשריןדרךאניעו

הופיעובפני,במשרדישכתובתו____________________________________________

 שם_______________________מס'ת"ז________________________ .1

שם_______________________מס'ת"ז________________________ .2

לחתוםבשםהארגון,ולאחרשהזהרתיאותםכיעליהם,בחנתיסמכותםעודתזהותזיהיתיאותםעלפית
לומראתהאמת,חתמובפניעלההצהרהדלעיל.

________________________
חתימה


