
 

 

 

  שליטהלשכירים בעלי  - למבחני התמיכה  7.3מספר  11נספח
  מיוחד של רואה החשבון במתכונת של "אישור" על הכנסותיו של שכיר בעל שליטהנוסח דוח 

 שהוא חתום על ידי רואה החשבון וממוען ללקוח, השכיר בעל השליטה יוגש בפורמט המצ"ב

 

____"____שנת הלימודים תש
12

 

 

 

  ,13לכבוד
 ________________________                             

 א.ג.נ;
 

 (________________ .)ע.מ 14[החברה]כאן יובא שם    ________________________________ הנדון: 
)להלן: "החברה

14
 של  דמיוחד של רואה חשבון על הכנסות ממשכורת ודיבידנדוח  - (

 

  16________________________________ .)בעל ת.ז 15________________________________
 

ביום  הסתיימהו  ______/_______/______ביום שהתחילה  17לתקופה
כאן יובא מספר החודשים הרלוונטיים והיום האחרון בו הם מסתיימים אליהם ] ______/_______/______

בקשה  הגשתלצורך  16ועל מועד פתיחת החברה "(התקופה"[ )להלן: מתייחסים הנתונים להלן
לתמיכה בתשלום שכ"ל עבור מסגרות לגיל הרך המוכרות ע"י המשרד )מעונות יום, 

 (וצהרונים משפחתונים
 

, ולצרכי הגשת שבנדון, בה אתה משמש כשכיר בעל שליטה ושלך 14המבקרים של החברהחשבון הוכרואי  ךלבקשת
 העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםך לאגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך במשרד מכתבנו זה על יד

 ניותנל בהתאםהרינו לאשר ולצרכים אלה בלבד, , לגיל הרך סגרותמעבור ממנו תמיכה קבלת לצורך הגשת בקשה ל
, לתקופה 14החברה שללתקופה ולדיווחי החברה למס הכנסה ניכויים  14של החברה מבוקרים בלתי חשבונות הנהלת

 :כדלקמן
 
 ש"ח בתקופה. ________ -הכנסותיך ממשכורת הסתכמו ל .1

 

 ש"ח בתקופה. ________ -משיכות דיבידנד הסתכמו ל -[ ]אם רלוונטי .2

 

 

 
 בכבוד רב,  ______/_______/______תאריך:    

 
 
 

   
____________________ שם העיר:     חתימה וחותמת רואי חשבון     

                                                 
העבודה, הרווחה והשירותים על ידי ועדה מטעם לשכת רואי חשבון בישראל ונציגי משרד  2016נוסח זה נקבע בחודש מאי  11

 .החברתיים
 כאן תמולא שנת הלימודים הרלוונטית נשוא הבקשה. 12
 ימוען אל הלקוח 13
 אם מדובר בישות שאינה מאוגדת "כחברה בערבון מוגבל", יש להשתמש במונח המשפטי המתאר את הישות. 14
 כאן יובא שמו של בעל השליטה. 15
 כאן יובא מספר תעודת הזהות של בעל השליטה.  16
 תמולא התקופה הרלוונטית, כאשר תחילתה לא יהיה טרם פתיחת החברה. 17
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