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אישור מוסד ציבורי לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה 

למוסד  

לתשומת לב 

אישור זה יהא מותנה בכך שהמוסד לא ישנה את מטרותיו כפי שהן רשומות בתקנונו, או יחרוג בפעילותו מהאמור  .1

באותן מטרות וכן, שהמוסד יקיים את כל האמור בכתב ההתחייבות שצורף לבקשה להכיר בו כמוסד ציבורי, לרבות 

הגשת דוחות מבוקרים ע"י רואה חשבון מידי שנה במועד הקבוע בפקודת מס הכנסה וניהול פנקסי חשבונות עפ"י 

הוראות )מס הכנסה וניהול פנקסי חשבונות ע"י המוסד(, התשנ"ב- 1992.

אישור זה יהא מותנה בכך שהמוסד לא ינפיק קבלה על תרומה בגין תקבול בשלו ניתנה תמורה למשלם וכמו כן  .2

לא ינפיק קבלה על תרומה החל מיום הפסקת פעילותו. קבלה כאמור לא תזכה את המשלם בהטבות כאמור 

בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

על כל קבלה בפנקס שובר קבלות לתרומות תודפס בצורה בולטת לעין המלה "תרומה"; אם ניתן למוסד אישור  .3

לפי סעיף 46 לפקודה, יודפסו על הקבלה גם המילים: "למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 

לפקודה".

אין באישור זה משום קביעה שהכנסותיו של המוסד אינן הכנסות מעסק או הכנסות מכל מקור אחר החייבות או  .4

פטורות ממס לפי כל דין.

לא עמד המוסד בתנאי מהתנאים שבגינם ניתן אישור זה, יראו את האישור כמבוטל.  .5

בברכה,        

ארז אורעד, רו"ח 

מנהל תחום בכיר

מוסדות ציבור ומלכ"רים

בהתאם לכך, התרומות למוסד יקנו לתורם זיכוי מהמס שהוא חייב בו לפי האמור בסעיף זה.
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01/01/2017קיים אישור לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה החל מיום    

31/12/2022תוקף האישור הוא מיום הינתנו ועד לתאריך
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