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 עצמאיים עסקים לבעלי - למבחני התמיכה  7.2מספר  8נספח

 9בלתי מבוקר של רואה החשבון על הכנסותיו של העוסק המורשהנוסח דוח 

כשהוא חתום על ידי רואה החשבון וימוען ללקוח לאחר שהבעלים של העסק אשר חתום על מסמכי  יוגש בפורמט המצ"ב
 לעיל 7.1ההתאגדות או על הדיווח השנתי האחרון למס הכנסה חתם על הדוח הבלתי מבוקר בנספח מספר 

 

____"____שנת הלימודים תש
10

 

 

 

  ,11לכבוד
  ________________________                              

 א.ג.נ;
 

]כאן יובא שם העוסק המורשה[   ________________________________ הנדון: 
9
                       

(________________ .)ע.מ
9

סק)להלן: "הע  
9

מהעסק בלתי מבוקר  על רווח לפני מסדוח  - (
ביום  הסתיימהו  ______/_______/______ביום שהתחילה  12לתקופה

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

 

___ __________מיום בלתי מבוקר ובלתי סקור  מס לפני רווחמצ"ב דוח על , שלך המייצגיםחשבון הוכרואי  ךלבקשת
חישוב בלתי  , והמצ"ב בחומתנו לשם זיהוי בלבד, הכולל____________שנחתם על ידך ביום  10סקהעהכנסותיך מעל 

 (תוהפרשות סוציאליו תשלומי ביטוח לאומיללא ניכוי בגין תיאומים למס הכנסה ו כולל)מבוקר של רווח לפני מס 
לתקופה, המסומן בחותמתנו לשם זיהוי בלבד )להלן:  9סקשל העבהתאם לנתוני הנהלת חשבונות הבלתי מבוקרים 

 "הדוח הבלתי מבוקר"(. 
 

גיל הרך במשרד ך לאגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים ללצרכי הגשת מכתבנו זה על ידדוח בלתי מבוקר זה נועד 
, לגיל הרך מסגרות מוכרותעבור ממנו תמיכה קבלת לצורך הגשת בקשה ל העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

  .ולצרכים אלה בלבד
 

ידך על ]יתווסף במקרים בהם רואה החשבון מסייע ללקוח בעריכת הדוח: בסיוענו[ ונחתם הדוח הבלתי מבוקר נערך 
שהופקו ממערכת הנהלת החשבנות שלו. הדוח לתקופה  9סקשל העבהתאם לנתוני הנהלת חשבונות בלתי מבוקרים 

על ידנו ולפיכך אין אנחנו מחווים  ואו נסקר ולא בוקרו 9סקנים בו הינם באחריות בעליו של העהבלתי מבוקר והנתו
 חוות דעת של ביקורת.  הםעלי

 
והפרשות  תשלומי ביטוח לאומיללא ניכוי בגין תיאומים למס הכנסה ו כולל)כי הרווח לפני מס  המדוח זה עול

 .ש"ח _______________סך ל סתכםהבתקופה  9בעסק (תסוציאליו

 בכבוד רב,      ______/_______/______תאריך:    
 
 
 

____________________ שם העיר:  חתימה וחותמת רואי חשבון  

                                                
ה והשירותים העבודה, הרווחעל ידי ועדה מטעם לשכת רואי חשבון בישראל ונציגי משרד  2016נוסח זה נקבע בחודש מאי    8

 .החברתיים
 אם מדובר בישות שאינה מאוגדת "כעוסק מורשה", יש להשתמש במונח המשפטי המתאר את הישות.  9

 כאן תמולא שנת הלימודים הרלוונטית נשוא הבקשה. 10
 ימוען אל הלקוח. 11
 תמולא התקופה הרלוונטית, כאשר תחילתה לא יהיה טרם פתיחת העסק. 12
 


