
 
 
 

 

19/12/2021 
 לכבוד

 בכיר באוניברסיטה העברית בירושליםהחברי הסגל 
 
 

 שלום רב ונעים להכיר!
 

ע"י ארגון חברי הסגל לספק לכם שירותי ראית חשבון  משרדינו נבחרכי  ונרגשות אנו שמחות
 רשויות המס.וייעוץ מס עבור התנהלותכם מול 

 
 

 כללי
משרד רו"ח אורנה רוזנזון הינו משרד רו"ח העוסק במגוון תחומי פעילות, המשרד פועל החל משנת 

. רו"ח אורנה רוזנזון, בעלת המשרד ובוגרת אוניברסיטת בר אילן, מעורבת באופן אישי 1995
 בשירות הניתן ללקוחות המשרד. 

 
 עובדות.  10צוות המשרד מונה 

 
ללוות את הלקוח ולסייע לו, בין השאר, במתן השירותים  ותאינטגראלי מעבודתנו, אנו נוהגכחלק 

 הנלווים הבאים:
 

יעוץ שוטף בענייני מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, מיצוי הטבות מס ליחיד ולחברה  (1
כגון: הטבות ממס הכנסה לנכה, טיפול וייצוג בפני שלטונות המס, ייעוץ מיסויי בבחירת 

 התאגדות לרבות יחיד, חברה או תאגיד זר.מבנה 
הכנת דוחות אישיים לרשויות המס הכוללים מגוון סוגי הכנסות: הכנסות מעסק  (2

עצמאי, הכנסות מחו"ל )מעבר על דוחות מס מחו"ל(, שבתון בחו"ל, שכר מרצים ועוד, 
 דוחות להחזרי מס לשכירים.

ה ו/או כספי פיצויים, קיבוע תכנון מיסוי פרישה לרבות: ניצול פטור על מענקי פריש (3
זכויות לפורשים שהגיעו לגיל פרישה, העברה לרצף קצבה ו/או לרצף פיצויים, פריסות 

 מענקים והפרשי שכר ועוד.
 הכנת הצהרות הון והשוואות הון במידת הצורך. (4
 טיפול בהליכי גילוי מרצון ובניהול דיוני מס מול הרשויות. (5
ן היתר: פתיחה וסגירת תיקים, ביטולי קנסות, שירותים שונים מול רשויות המס, בי (6

 הפקת אישורים נדרשים, שומות מס וכו'
 

למשרד מגוון רחב של לקוחות בתחומים שונים ובהם: עצמאיים ויחידים לרבות חברי סגל 
אקדמאי, גמלאים, שכירים בעלי הכנסות גבוהות, תושבי חוץ החייבים בדיווח על הכנסות בארץ 

ישראלים, יחידים בעלי הכנסות מחו"ל, חברות, עמותות ומלכרי"ם, מועצות עפ"י כללי המיסוי ה
 מקומיות, מועצות דתיות, ועוד. 

 
לצוות המשרד הידע והניסיון הנדרשים למתן שירותי ייעוץ מיסויי באופן מקצועי, תוך הקפדה על 

   זהירות, שיקול דעת, איכות ומקצועיות תוך מענה זמין ושירות אישי לטובת הלקוח.
  



 
 
 

 

 
 2021חומר לדוח אישי חיות להעברת הנ
 

 .2021החל מחודש מרץ( משרדנו מטפל בדוחות השנתיים של  לרובבתחילת שנת המס )
 

)רצוי  2022; החל ממרץ מן נבקשכם להעביר את החומר בהקדםשנוכל להגיש את הדוח בז כדי
 ומומלץ להקדים במידת האפשר את העברת החומר(

 
 :2021מתייחס לשנת המס  המבוקש יש לשים לב כי כל החומר

 

 משלמי הפנסיה שהיו בשנת המס.המעסיקים ו מכל 106 טופסי 

 או מכל גורם אחר שניכה מס במקור  ניכוי מס במקור ממעסיקים על  אישורים שנתיים
 .המס בשנת

  יש להעביר אסמכתאות על הכנסות מתקופת  - 2021חברי סגל ששהו בשבתון בשנת המס
על הוצאות בגין השהיה בחו"ל, כגון: כרטיסי טיסה, שכירות רכב,  השבתון ואסמכתאות

 לינה בבתי מלון, שכר דירה והחזקה, ביטוח רפואי וכו'

 דמי לידה, מילואים, אבטלה וכו'. -אישורים שנתיים מהמוסד לביטוח לאומי 

 אישורי הפקדות לפנסיה/קופות גמל וקרנות השתלמות כעמית עצמאי בלבד. 

 לעצמאים ושכירים כאחד. ביטוחי חייםאישורי הפקדות ל 

 מצוין על גבי הקבלה(. 46על תרומות המאושרות לפי ס'  מקוריות קבלות– תרומות( 

 תואר אקדמי או לימודי תעודה, אישור  כגון: סיום לימודי אישורים המזכים בהקלות במס
חזקת תושבות באזור פיתוח, אישור ה אישור (, תעודת שחרור מצה"ל, 89.1%נכות )מעל 

הנצחת בן  במוסד לחינוך מיוחד, אישור על ילד הורה במוסד, בן משפחה נטול יכולת, 
 .'משפחה, וכו

 ג(. את 867א, 867, 867) טופסי  מדיבידנד ומניירות ערך ,אישורי ניכוי מס במקור מריבית
מהבנקים ומחברות השקעה פרטיות. המצאת האישור הינה חובתם  לקבל האישורים יש
את  .חינם שצוין לעיל, לפיכך עליהם להמציא את האישורים המוסדותהחוקית של 

 .עבור הכספים המנוהלים בחשבונות הפרטיים והעסקיים כאחד האישורים יש לקבל

  במידה וקיים תיק ניירות ערך המנוהל  אישור תשלום דמי ניהול לברוקר / לחברה מנהלת
 ע"י חברה חיצונית )שאינה דרך הבנק( יש להעביר אישור על תשלום דמי ניהול שנתי. 

  המס פריסות פיצויים(, אם פרשתם מעבודתכם בשנת (160א ו161, 161טופסי:  העתק. 

 אישור ממס שבח על עסקאות שבוצעו במהלך שנת המס. 

 כגון:  -לעיל של הכנסות חייבות / פטורות בארץ ובחו"ל  הוזכרו שלא נוספים אישורים
 וכו'. , הכנסות מעסק עצמאי בארץחו"למשכ"ד, דיבידנד וריבית 

  וכדומה 2021כגון ילדים שנולדו בשנת המס  -נתונים נוספים. 
 

 .18עד גיל  כי כל האישורים שפורטו לעיל הינם עבור שני בני הזוג וילדיהם יצוין
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 ייצוג מול רשויות המסהפעלת הנחיות ל

 
: מס הכנסה חשבון מייצגת ברשויות המס לשמש כרואת שאורנה רוזנזון תהיה מורשיתעל מנת 

  פוי כח.יעליכם לחתום על טופס י, וביטוח לאומי
 

 : נודה באם תעבירו למשרדינו חומר להלן לצורך הפקת טופס ייפוי כח, 
 צילום תעודת זהות + ספח. .א
 צילום דרכון בתוקף / רישיון נהיגה. .ב

 
 – 1.1.2022בין התאריכים:  לעילנבקש להעביר את החומר קלטו במועד, ייעל מנת שהטפסים 

17.1.2022 . 
 

את רואה החשבון הנוכחי על הפסקת לעדכן גל המיוצגים כיום ע"י רו"ח, מתבקשים חברי ס
, על מנת שנוכל לקבל את שלוובמקביל להעביר אלינו את פרטי ההתקשרות  ,ההתקשרות עימו

 בהתאם לכללי האתיקה של לשכת רו"ח.לצורך הייצוג אישורו 
 
 
 

 office@rosensoncpa.co.ilאת החומר המבוקש יש להעביר לכתובת מייל 
 
 
 

 ,ובתקווה לשיתוף פעולה פורהבכבוד רב 
 רו"ח וצוות המשרדאורנה רוזנזון 
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