
 

 

 

  עצמאיים עסקים לבעלי - למבחני התמיכה  7.1מספר  1נספח
 למילוי על ידי הלקוח  2בלתי מבוקר על הכנסותיו של העוסק המורשהנוסח דוח 

כשהוא חתום על ידי הבעלים של העסק או על ידי מי שחתום על הדיווח השנתי האחרון למס  יוגש בפורמט המצ"ב
   .החברתייםהעבודה, הרווחה והשירותים הכנסה וימוען למשרד 

____"____שנת הלימודים תש         
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  ,לכבוד
                  העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםמשרד 

 א.ג.נ;

]כאן יובא שם העוסק המורשה[   ________________________________ הנדון: 
2

                         
(________________ .)ע.מ

2
סק")להלן: "הע 

2
מהעסק בלתי מבוקר  על רווח לפני מסדוח  - (

ביום  הסתיימהו  ______/_______/______ביום שהתחילה  4לתקופה
כאן יובא מספר החודשים הרלוונטיים והיום האחרון בו הם מסתיימים אליהם ] ______/_______/______

עבור בתשלום שכ"ל בקשה לתמיכה  הגשתהתקופה"( לצורך [ )להלן: "מתייחסים הנתונים להלן
 המוכרות ע"י המשרד )מעונות יום, משפחתונים וצהרונים( לגיל הרך מסגרות

 

העבודה, הרווחה והשירותים לצורך הגשת בקשה לתמיכה בתשלום שכ"ל עבור מסגרות לגיל הרך בפיקוח משרד 
 כדלהלן: , הריני להצהיר כי למיטב ידיעתי ואמונתיהחברתיים

 פרטי העסק: .1

5בעל עסק   /   שותף   /   בן זוג עוזר    
 

ספרות 9בן  ת.ז. מס'   שם ושם משפחה מעמד בעסק )הקף בעיגול(              

 

     
תאריך תחילת המעמד 

 בן זוג עוזר בעסק
העסק שם  כתובת העסק 

 
    תאריך פתיחת העסק:

 /             /     מס ערך מוסף: /           /                מס הכנסה:
 

 תשלומי ביטוח לאומיבגין  ניכויללא תיאומים למס הכנסה ו כוללרווח לפני מס )מצ"ב חישוב בלתי מבוקר של  .2
לתקופה, )להלן: "הדוח הבלתי  6סקהלת חשבונות הבלתי מבוקרים של הע( בהתאם לנתוני הנתוהפרשות סוציאליו

 מבוקר"(:

 ש"ח.  ________סך ל סתכםה)לא כולל מס ערך מוסף( בתקופה  6סקמחזור מכירות הע .א

בתקופה  6בעסקותשלומי ביטוח לאומי(  6העסקעבור בעל  תלפני מס )ללא נתונים בדבר הוצאות סוציאליוהרווח  .ב

 ש"ח.__________ הסתכם לסך 

 
 

                                                 
העבודה, הרווחה והשירותים על ידי ועדה מטעם לשכת רואי חשבון בישראל ונציגי משרד  2016נוסח זה נקבע בחודש מאי   1

 .החברתיים
 ק מורשה", יש להשתמש במונח המשפטי המתאר את הישות.אם מדובר בישות שאינה מאוגדת "כעוס  2
 כאן תמולא שנת הלימודים הרלוונטית נשוא הבקשה. 3
 תמולא התקופה הרלוונטית, כאשר תחילתה לא יהיה טרם פתיחת העסק. 4
  .הלפקודת מס הכנס 39כהגדרתו בסעיף  "בן זוג עוזרימולא רק כאשר קיים בעסק " 5

 תאריך   חתימה  שם בעל העסק

מבוקר בלתי  
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