מדינת ישראל
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
נספח י"ב  -הצהרת בדבר תשלום חבות מס ודיווחים לרשויות המס
אני הח"מ (שם פרטי ,שם משפחה/שם תאגיד) (יש להקיף את האפשרות המתאימה) ________________ בעל/ת
(ת.ז/דרכון/ח.פ/ח.צ /א.ש) (יש להקיף את האפשרות המתאימה) מספר______________ אשר משמש/ת (מבקש
הרישיון/בעל שליטה/בעל השפעה) (יש להקיף את האפשרות המתאימה) ,בעסק(שם העסק)_________ שמספרו
(מספר עסק מורשה/ח.פ/ח.צ/א.ש) (יש להקיף את האפשרות המתאימה) _________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלהלן:
 .1אני משלם את חבות המס החלה עליי לפי הדין בגין כל פעילות שלי ואני מדווח לרשויות המס על פי הדין.
 .2הגשתי לרשות המיסים דוחות שנתיים לפי סעיף  131לפקודת מס הכנסה ,מאושרים בידי רואה חשבון 1לשנים
 20x2 ,20x3 ,20x4 ,20x5ו.20x1-
 .3דוחות ההתאמה למס שהוגשו לרשות המסים בשנים  20x2 ,20x3 ,20x4 ,20x5ו 20x1-מבוססים על הדוחות
הכספיים שהוגשו לאותן השנים ,בהתאמה.2
שם מבקש הרישיון
______________________

חתימה

תאריך

(במידה ומבקש הרישיון הוא תאגיד – יש
לצרף חותמת  +חתימת מורשה חתימה)

____________________

____________________

אישור עו"ד
אני הח"מ ____________עו"ד ,מאשר/ת כי ביום____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב
____________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' ______________ 3שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז/דרכון (יש להקיף את המתאים) שמספרו _________________המוכר/ת לי באופן אישי (מחק את המיותר),
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה
כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל ,וכן אישר/ה כי הנתונים שהזין/ה במערכת הרישוי המקוונת והמסמכים
שצירף/ה במסגרת בקשת הרישיון ,הינם נכונים ועדכניים למועד הגשת הבקשה.
חתימה וחותמת

מספר רישיון

תאריך

______________________ ____________________ ____________________

 1פסקה זו תיכלל רק כאשר הנישום הגיש דוחות מאושרים על ידי רואה חשבון.
 2סעיף זה יכלל רק כאשר הנישום הגיש דוחות התאמה למס.
 3עבור תאגיד  -יש למלא את פרטי מורשה החתימה.
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2

דוח מיוחד של רואה חשבון במתכונת של חוות

דעת*

הנדון :חוות דעת רואי חשבון על הצהרת מבקש הרישיון מיום_______

לבקשתכם/לבקשתך וכרואי החשבון המייצגים שלכם/שלך ____________________ ,ביקרנו את סעיפים  2ו3-
בהצהרת מבקש הרישיון בדבר "תשלום חבות מס ודיווחים לרשויות המס" המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת
משרדנו לשם זיהוי בלבד .הצהרה זו הינה באחריות מבקש הרישיון .אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה הנ"ל.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על פי תקנים אלה ,נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין באמור בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית .הביקורת
כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות במידע בסעיפי  2ו 3-שבהצהרה הנ"ל .אנו סבורים שביקורתנו מספקת
בסיס סביר לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ,האמור בסעיפים  2ו 3-בהצהרה הנ"ל משקף באופן נאות מכל הבחינות המהותיות
את המפורט בה.

בכבוד רב,

רואי חשבון

* נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון בלשכת רואי חשבון בישראל בחודש
נובמבר .2019
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