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 .1מבוא

 .0.0תכליתושלסעיף46לפקודתמסהכנסה(נוסחחדש)תשכ"א-0960(להלן-סעיף)46
היא להקל על פעילותם של מוסדות ציבור הפועלים בתחומים הקבועים בחוק.
באמצעותו ,המדינה מעניקה זיכוי ממס בעד תרומה שניתנת למוסדות הציבור הללו
ובכך היא מעודדת יחידים וחברות לתרום כספים למוסדות אלה .משכך ,במקום
שהמדינה תעניק הטבת מס למוסדות אלה ,או תקצוב ישיר בדרך אחרת ,סעיף 46
לפקודהמאפשרלההקלהעלפעילותםשלמוסדותאלה.
 .0.5סעיף (46א) לפקודת מס הכנסה קובע שאדם שתרם בשנת מס סכום העולה על 091
ש"ח לקרן לאומית או למוסד ציבורי ,כמשמעותו בסעיף  ,)5(9שקבע שר האוצר,
באישור ועדת הכספים ,יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה בשיעור של 32%
מסכום התרומה ,ולחברה  -בשיעור מס החברות ( 56.2%משנת  .)5104כמו כן ,נקבע
בסעיףכילאיינתןזיכויבשנתמספלוניתבשלסכוםכוללשלתרומותהעולהעל31%
מההכנסה החייבת של הנישום באותה שנה ,או על  9,592,111שקלים חדשים ,לפי
הנמוךמביניהם.
 .0.3לשםקביעתושלמוסדציבורלצורךסעיף 46לפקודה,עלהמוסדלפתוחתיקולהגיש
בקשה ,ולנהל פנקסים כדין .לשם כך ,על מגיש הבקשה לפנות לאגף המע"מ על מנת
להירשםכמלכ"ר(טופס,)54לפנותלפקידשומהלפתיחתתיק,וכןלמחלקתניכויים
ולפתוח תיק ניכויים .עליו לסלק חובות במס הכנסה או להמציא אישור על הסדר
תשלומיםמפקידשומה.כמוכןעליולהגישטופסבקשהלהכרהכמוסדציבורילעניין
תרומות (טופס  )2542ולחתום על כתב התחייבות ,בצירוף מסמכים נדרשים .בקשות
שהוגשו כנדרש כאמור מועברות לדיון במחלקת המלכ"רים ברשות המסים ,ונקבע
לגביהןאםהמוסדהואמוסדציבוריכמשמעותובסעיף)5(9לפקודה.
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 .2בג"צ עמותה לויפאסנה בישראל נ' שר האוצר

 .5.0ביום  531/15105ניתן פסק דין בבג"צ  19891898עמותה לויפאסנה בישראל נ' שר
האוצר (להלן -בג"צויפאסנה).עניינהשלהעתירהבבקשתעמותהלויפסאנהבישראל
(להלן -העותרת)כישרהאוצר(להלן -המשיב)יכירבהכמוסדציבורילפיסעיף)5(9
לפקודתמסהכנסהלצורךסעיף(46א)לפקודה.העותרתטענהכיישלהכירבהכמוסד
ציבורילצורךסעיף 46לפקודה,ביןהיתר,בשלהעובדהשנהנתהבמשךשניםמפטור
ממסהכנסהלפיסעיף)5(9לפקודה,שעלהגדרותיומבוססגםסעיף 46לפקודה,וכן
שתכליתו של סעיף  46לתמוך בפעילויות בעלות אמצעים תקציביים דלים כדי לקדם
אתהפלורליזםהחברתיוהתרבותי,ולכן,גםאםהיאנתפסתכמישאינהמצויהבזרם
החברתי המרכזי ,עדיין יש לסווגה כמוסד ציבורי ולראות בפעולותיה כמקיימות את
המטרותשלחינוך,סעדותרבות.
 .5.5לטענתהמשיב,תכליתושלסעיף46היאלהעניקסיועדווקאלגופיםהנהניםמהסכמה
חברתיתרחבה.משרדהאוצרצייןכילפיגישתהוצאותהמס,בסיסהמסהנורמטיבי
כוללאתההכנסותשנמנעותבתחוםזהמהמדינה,אךקיימיםשיקוליםחוץמיסויים
(חברתיים,כלכליים,פוליטיים)לתמוךבפעילותמקבליהתרומות,אשרמצדיקיםאת
מימון הפעילות על ידי הטבות לתורמים שניתנות באמצעות מערכת המס כתחליף
למימון על דרך חלוקת כספים .לעניין פרשנות ההגדרות בסעיף  )5(9לפקודה ,לטענת
המשיב היא אינה זהה בהכרח לעניין מישור התרומות – הכרה בגוף כמוסד ציבורי
לצורךסעיף)5(9מהווהתנאיהכרחילענייןסעיף,46אךאינהתנאימספיק.
 .5.3ביתהמשפטדחהאתהעתירה ממספרטעמים,וביןהיתר,כפישצייןכבודהשופטחנן
מלצר ,כיוון שקיים הבדל בין יישום ההגדרות בסעיף  )5(9לבין יישומן בהקשר של
מישורהתרומות(סעיף 46דורשבנוסףשההכרהבמוסדכמוסדציבורי תבוצעבאופן
פוזיטיביעלידישרהאוצר,וקביעתשרהאוצרכפופהלאישורועדתהכספים).כמוכן,
כיווןשנדרשתפרשנותתכליתיתשלהמושגמטרהציבוריתלאורהתכליתשלסעיף46
לפקודה  -המחייבת פרשנות מצמצמת של ההגדרה אשר מבוססת על גישת הוצאות
המס ,כמפורט לעיל .כבוד השופט מלצר דחה גם את טענותיה של העותרת כי יש
לראותאתמטרותיהכנופלותבמסגרתהמונחיםחינוך,תרבותאוסעד,וכןאתטענתה
של העותרת כי על המשיב להכיר בפעילותה כפעילות למטרה ציבורית מכוח שיקול
הדעתהמסורלולפיסעיף)5(9לפקודה.
 .5.4יחד עם זאת ,כבוד השופט מלצר הכפיף את דחיית העתירה כאמור להסתייגות
שעניינההתנהלותשרהאוצרלענייןהסדרתאופןמדיניותוביחסלסעיף 46לפקודה:
"דומה שגם כיום ,בחלוף השנים ,עדיין רב אי-הסדר במדיניותו של המשיב בנושא.
ספק גם אם הקריטריונים שנקבעו בחוזר  282991הנ"ל – די בהם כדי להצביע על
מדיניות ברורה דיה ,שבכוחה לאיין את החשש מפני הפעלה שרירותית ,או אף מפלה
של הסמכות המסורה למשיב .לפיכך ,אציע לחבריי כי נמליץ למשיב לגבש בתוך שנה
קריטריונים ברורים שיהיה בהם כדי לאיין את החשש מפני הפעלה מפלה של
הסמכות המסורה למשיב מכוח סעיף (64א) לפקודה.

 .1המלצות הועדה הציבורית לקביעת אמות מידה וקריטריונים לעניין סעיף 64

 .3.0ביום3בדצמבר,5103מינהשרהאוצרועדהציבוריתבראשותהשופטת(בדימוס)שרה
פריש(להלן-ועדתפריש)שתבחןאתאמותהמידהוהקריטריוניםשלפיהםיקבלמוסד
ציבורי אישור זיכוי מס בגין תרומות לפי סעיף  46לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש),
התשכ"א - 0960(להלן  -"אישור לפיסעיף.)"46ועדתפריש הוקמהבעקבות הנחיות
ביתהמשפטהעליוןבבג"צויפאסנה,אשרהמליץ,כאמור,לקבועמדיניותברורהאשר
תביא להגברת השקיפות והסרת החשש לאפליה בהליך האישור לפי סעיף  .46ועדת
פריש המליצה על קריטריונים שינחו את הגורמים המקצועיים בבואם לאשר מוסד
ציבוריכאמור(להלן-"ההמלצות")וכןהמליצהעלפרסומם.
 .3.5בחודש מאי  5104הוגשו ההמלצות לשר האוצר אשר החליט לאמץ את עיקרן והורה
לגורמים המקצועיים לפעול בכל הדרוש ליישום .בהמשך להמלצות ,כדי להעביר את
ההחלטהלגורםמקצועי,שרהאוצרהאצילמיום 01/15104אתסמכותולפיסעיף46
למנהל רשות המיסים מכוח סעיף (33ב) לחוק יסוד :הממשלה ,אצילת הסמכות
פורסמהברשומות.
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.3.3

.3.4

.3.2

.3.6
.1.3

יודגש כי ההמלצות באות להסדיר את אופן יישום סעיף  46הן מבחינה מהותית והן
מבחינה פרוצדוראלית .זאת ,תוך גיבוש אמות מידה מוגדרות שתפעלנה הן לפיקוח
משמעותי על הגופים המבקשים הכרה והן לשקיפות מרבית ,פישוט והקלת תהליך
קבלתהאישור.
ועדתפריש התייחסהלבג"צויפאסנה שהעלהקושיאינהרנטילפרשמהנכלל בהגדרה
"מטרותציבוריות".מתוךכך ,כדילסייעלקבלתההחלטות ,ליצירתבהירותושקיפות
ציבורית ולאור מציאות משתנה ,המליצה ועדת פריש לצרף נציגי ציבור ונציג משרד
המשפטים לוועדה פנימית ברשות המסים ,אשר מתפקידה לבחון הכרה בכל מוסד
ציבורהמבקשאישורלפיסעיף46(להלן-"הוועדההבוחנת").
ועדתפריש המליצה עלקריטריוניםלצורךהכרהבארגוניםהמעונייניםלקבלאישור
לעניין סעיף  46(להלן  -"הקריטריונים") .ככלל ,הקריטריונים גובשו במתווה שניתן
יהיהלהפעלהבאופןמיידיתחתהמסגרתהנורמטיביתהקיימת.יחדעםזאת,רקחלק
מהקריטריוניםניתניםליישוםבמסגרתהחקיקההקיימתוהחלקהאחרמחייבשינוי
חקיקה.
ועדתפרישבחנהאתרשימתהקוויםהמנחיםשנקבעובחוזרמסהכנסהמס'515110–
קוים מנחים לקביעת מטרה ציבורית ומוסד ציבורי (להלן :"חוזר  ,)"515110וערכה
בהםמספרשינויים.מתוךכך,נקבעוהקריטריונים.
תכלית חוזר זה ליצור בהירות בתנאים לקבלת אישור לפי סעיף  ,64בהתאם לקביעת
בית המשפט בויפאסנה ולהביא לידיעת הציבור את הקווים המנחים לכך .החוזר
מפרט את הקריטריונים כפי שהם משתקפים מהמלצות ועדת פריש .יובהר כי
במסגרת החוזר ,לא נכללים אותם הקריטריונים שהומלצו על ידי וועדת פריש אשר
כרוכים בתיקוני חקיקה .התייחסות מפורטת להיבטים טכניים ופרוצדוראליים
לבחינתזכאותלאישורלפיסעיף46תינתןבהוראתביצועכמפורטלהלן.

 .6הגדרת "מוסד ציבורי " ו"מטרה ציבורית" 

 .4.0במסגרתסעיף)5(9לפקודה,הוגדרהמונחמוסדציבורי,וכןנקבעהרשימתהמטרות
הציבוריות .קיומו של מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף  )5(9לפקודה ,הינו תנאי סף
לקבלתאישורלפי סעיף 46לפקודה .סעיף)5(9לפקודה פוטרממס,ביןהיתר,הכנסת
מוסד ציבורי שלא הושגה מעסק שהוא עוסק בו ,או מדיבידנד או מריבית והפרשי
הצמדה,ששולמועלידיחברבניאדםשבשליטתו,העוסקבעסק.
 .4.5הגדרת "מוסד ציבורי"  -המונח מוסד ציבורי מוגדר במסגרת סעיף  )5(9לפקודה,
כ"חבר בני אדם של שבעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה ,או הקדש
שמרבית נאמניו אינם קרובים זה לזה ,הקיימים ופועלים למטרה ציבורית ונכסיהם
והכנסותיהםמשמשיםלהשגתהמטרההציבוריתבלבדוהםמגישיםדיןוחשבוןשנתי
לגבי נכסיהם,הכנסותיהם והוצאותיהם להנחתדעתושלפקידהשומהעלפיתקנות
שהתקיןשרהאוצר".
 .4.3הגדרת "מטרה ציבורית"  -מטרה ציבורית מוגדרת בסעיף  )5(9לפקודה כ"מטרה
שעניינהדת,תרבות,חינוך,עידודהתיישבות,מדע,בריאות,סעדאוספורטוכןמטרה
אחרתשאושרהעלידישרהאוצרכ"מטרהציבורית".
 .4.4מכוחהסמכותהקנויהלובסעיף)5(9קבעשרהאוצראתהמטרותהנוספותכמטרות
ציבוריות :עידוד החיסכון לחינוך תיכון ולחינוך גבוה; מטרות האגודה למען בטחון
ישראל(לב"י)–הקרןלהתעצמותצה"ל;מתןשירותיםמוניציפאלייםלישוביםבאזור
יהודה ,באזור השומרון ובאזור רמת הגולן; מניעת תאונות; תנופה לצמיחה לסיוע
למניעת אבטלה במשק; קרן גנסיס לקידום ופיתוח הנגב; סיוע לישובים במצוקה;
קליטתעליה;סיועלחייליםמשוחררים;פעילותלמעןטוהרהמידותבשירותהציבורי
ומנהלתקין;שמירהעלאיכותהסביבהלמעןהכלל;הגנהעלזכויותהאזרחבישראל;
הגנהאזרחיתעלבטחוןתושביישראלואזרחיהמפנימלחמהאופעילותאיבה;פעילות
למען קידום וטיפוח מגזר ההתנדבות בישראל ומינהל תקין במוסדות ציבור; עידוד
תעסוקה והכשרה מקצועית של אוכלוסיות חלשות; סיוע למוסד ציבורי בקידום
יכולותיוהכלכליות,הארגוניותאוהניהוליות;
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 .5תבחינים מהותיים לבחינת פעילות למטרה ציבורית (להלן  -הפעילות)
 .2.0בכפוףלאמורבסעיף4.3לעיל(הגדרת"מטרה ציבורית")אישורלפיסעיף46ייבחןגם
לאורפעילותולמטרהציבורית,הלכהלמעשה,כמפורטלהלן:
 .2.0.0פעילותשנועדהלקדםאתרווחתהציבור,איננהפעילות פרטיתאו עסקית ואיננה
באהלקדםאתעניינםשלפרטיםמסוימים.
 .2.0.5הפעילות מקדמת,ללא אפליה,את רווחת הציבור ככלל או רווחתם של ציבורים
מובחנים בעלי זהות,עניין או צרכים משותפים הכלולים במטרה הציבורית,אך
לאאתרווחתםשלקבוצותחברתיותסגורות.
 .2.0.3פעילותשאינהנוגדתאתערכיהשלמדינתישראלכמדינהיהודיתודמוקרטית.
 .2.0.4פעילותשמימושהאיננוכרוךבהפרתחוקיהמדינה.
 .2.0.2פעילותשאינהפוגעתבביטחוןהציבורוהמדינה.
 .2.0.6פעילותשאינהפוגעתבתקנתהציבור.
 .2.0.5הפעילותאינהמסייעת,במישריןאובעקיפין,למטרהפוליטית-מפלגתית.
 .2.0./פעילות שמימושה אינו כרוך במישרין או בעקיפין בפעולות הכלולות בסעיף 5א
לחוק יסוד :הכנסת ,לרבות שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית;הסתהלגזענות;תמיכהבמאבק מזוין,של מדינתאויבאושלארגון
טרור,נגדמדינתישראל.
 .2.0.9הפעילותהיאבעלתאופימתמשך.

 .4תבחינים מהותיים לבחינת "מוסד ציבורי" (להלן -המוסד)
 .6.0בכפוףלאמורבסעיף4.5לעיל(הגדרת"מוסד ציבורי"),בעתקבלתבקשהלאישורלפי
סעיף  ,46מחלקת מלכ"רים ומוסדות ציבור תבדוק ותוודא התקיימותם של תנאים
אלהבמוסדהציבורי:
 .6.0.0כלמטרותיושלהמוסדהןמטרותציבוריותכמשמעותןבסעיף)5(9לפקודה.
 .6.0.5המוסד הוא בעל אישור ניהול תקין מאת הרשם הרלבנטי (בשנת הפעילות
השנייה -אישור הגשת מסמכים) והוא מקיים פעילות ציבורית כאמור בסעיף 2
לחוזר זה ,הלכה למעשה .יובהר כי אישור ניהול תקין מהווה רק חזקה
להתקיימות נהלי רשם העמותות ואם במהלך בדיקה יתברר כי התנאים לא
התקיימוהרישלאיינתןהאישורומידעעלכךיועברלרשםהעמותות.
 .6.0.3פעילות המוסד מקדמת ,ללא אפליה ,את רווחת הציבור ככלל או רווחתם של
ציבורים מובחנים בעלי זהות ,עניין או צרכים משותפים הכלולים במטרה
הציבורית,אךלאאתרווחתםשלקבוצותחברתיותסגורות.
 .6.0.4המוסדהציבורייפעללקידום המטרההציבוריתללאיצירתקשראוהתניהבין
שיעורההשתתפותבמימוןהוצאותהמוסדלביןהציבורהנהנהמשירותיו,לרבות
קידום אינטרסים של התורם .תרומות והשתתפויות לא יהיו תנאי או מסווה
לקבלתכלתמורהמהמוסד.
 .6.0.2התמורהשהמוסדגובהבגיןמכירתנכסיםאומתןשירותיםהקשוריםלפעילות
הציבוריתהשוטפת,נמוכהבאופןמהותיממחיריהשוק.
 .6.0.6מפעיליהמוסד,עובדיוובעליענייןבולאיפיקובמישריןכלהנאהכלכליתאישית
לבדמשכרסבירשהואפונקציהשלפעילותםבמוסד.
 .6.0.5שכר עובדי המוסד הציבורי ומנהליו לא יעלה על עלות שכר מקסימאלית של
מנכ"ל במשרד ממשלתי ,למעט מקומות שבהם חלים הסכמי שכר ענפיים או
קיבוציים.לענייןזהתינתןהתייחסותמפורטתבהוראתביצועכמפורטלהלן .
 .6.0./המוסד אינו פועל למטרות רווח .המוסד לא יחלק רווחים1עודפים לחבריו.
רווח1חלוקהאסורה לעניין זה,לרבותחלוקתטובותהנאהבכסףאובשווהכסף,
תשלומישכרבלתיסביריםוכו'.
 .6.0.9המוסד לא יחלק כספים ,נכסים או מוצרים בני קיימא ולא ייתן טובות הנאה
בכסף או בשווה כסף ,בדרך כלשהיא ,לרבות על ידי הסבה מראש של זכות ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,אלא אם החלוקה האמורה הינה לשם הגשמת מטרותיו
הציבוריותשלהמוסד.
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 .6.0.01הקריטריונים1תנאי הזכאות לקבלת שירותים מהמוסד עומדים במבחנים
אובייקטיבייםהמפורסמיםלציבורהרחב1אוהרלוונטי.
 .6.0.00תהליכיקבלתהחלטותבמוסדנעשיםעפ"יאמותמידהציבוריות,תוךמתןזכות
שווה לכל חבר הנהלה בתהליך קבלת החלטות ,לשם קידום המטרה הציבורית
בלבד.
 .6.0.05המוסדמשתמשבנכסיווהכנסותיולהשגתמטרותיוהציבוריתבלבד  ואינוצובר,
באופןלאסביר,נכסיםאוהוןלתקופהממושכתבלילהשקיעםבקידוםמטרות
קונקרטיותאומבלישישלותכניתעדכנית,מעשיתויעילהלשימושבכספיםאלה
לצורך קידום מטרותיו .צבירת נכסים או הון כאמור תהא בכפוף למדיניות
שתיקבעמעתלעת בנושאזה ,בנוהלשרהאוצרלהגשתבקשותלתמיכהמתקציב
המדינה(לפיסעיף1אלחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-.)09/2
 .6.0.03כספי המוסד הלא מיועדים יושקעו באפיקי השקעה בהתאם לאמור בחוק
החברות (תיקון מס'  ,)53התשע"ד  - ,5103הדן בנושא אפיקי השקעה סולידיים
לכספיםעודפיםשלקרנותלתועלתהציבור.המוסדהציבורייגישחוותדעתרו"ח
המצהיר כי נבדקו אפיקי ההשקעה כאמור .בנוסף לכך יוכרו אפיקי השקעה
סולידיים נוספים אשר אושרו ע"י בעל סמכות פיקוח ייעודי לתחום בו פועל
המוסדהציבורי(דוג'מוסדותלהשכלהגבוההאשרמשקיעיםבאישורות"ת).
 .6.0.04פעילות המוסד ממומנת (בין היתר) מתרומות בכסף או בשווה כסף או שנעשית
בחלקהעלידימתנדבים.
 .6.0.02המוסדאינומסייעבמישריןאובעקיפיןלפעילותפוליטית-מפלגתית.
 .6.0.06המוסד אינומעסיקאדם אשרהעסקתו כרוכהבניגוד אינטרסיםוישבהמשום
דרךעקיפהלחלוקתרווחים.
 .6.0.05המוסדלאיתקשרבחוזהלמכירהאוקניתנכס,לאספקהאומתןשרותעםאדם,
שההתקשרות עימו כרוכה בניגוד אינטרסים ויש בה משום דרך עקיפה לחלוקת
רווחים.
 .6.0.0/במקרה של פירוק ,נכסי המוסד יועברו למוסד ציבורי אחר הפועל למען מטרה
ציבוריתדומהובידואישורמוסדציבורילענייןתרומותלפיסעיף46לפקודה.
 .6.0.09המוסד הציבורי יהא רשאי לקיים במסגרתו פעילות עסקית ,שאינה משתלבת
וכרוכהעםפעילותוהציבורית,בתנאיםהמצטבריםהבאים:
 .6.0.09.0היקףהפעילותהעסקיתאינומהותיביחסלכללפעילותהמוסד,אינו חלק
מליבתהעשייה(כגוןהעסקתבעלימוגבלויות)ולאיעלהעלשיעורשל52%
מפעילותהמוסדהציבורי.
 .6.0.09.5המוסד מנהל שתי מערכות ספרי חשבונות נפרדות ,האחת לפעילותו
הציבוריתוהשנייהלפעילותוהעסקיתומדווחעלהכנסתומעסקכדין.
 .6.0.51המוסדאיננומממןפעילותעסקיתגירעוניתמתמשכת.
 .6.0.50רווחיעסקיושלהמוסדמופניםלמימושמטרותיוולמימוןפעילותוהציבורית.
 .6.0.55מוסד המאוגד כחברה (חל"צ  -כהגדרתה בחוק החברות) אינו רשאי לגייס הון
מהציבור על ידי הנפקת מניות .מניות החברה לא תקננה כל זכות למעט זכויות
הצבעה .המניותלאניתנותלמכירהבתמורה .העברתהמניותלגורםכלשהואחר,
טעונהאישורהמוסד,ומותניתבשמירהעלזכותשווהלכלחברמחבריהחברה.
 .6.0.53פעילות המוסד הינה בעלת זיקה למדינת ישראל ,לרבות פעילות למען אזרחי
מדינתישראלבחו"ל.
 .6.0.54תאושר פעילות מוסד בעלת אינטרס לאומי מובהק (כגון הסברה) או פעילות
הומניטארית דחופה ונקודתית (אד הוק) .פעילות כאמור תאושר בכפוף
להתייעצות עם משרד החוץ .אישור מוסד כאמור עשוי שיהא לפרק זמן מוגדר
בהתאםלאופיהפעילות.
 .6.0.52מוסד ציבורי יגדיר את מטרותיו הציבוריות במסמכי היסוד ,בתעודת הרישום
ובתקנוןהתאגידהרשום .לענייןזההדרישותהקבועותבסעיף )5(9לפקודהואלו
שבחוזר זה ,יעוגנו במידת האפשר במסמכי היסוד של המוסד ויקבלו ביטוי
בדפוסיהפעולהוהניהולהשוטףהנדרשיםממוסדציבורי.
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 .3פרשנות מצמצמת
בהתאםלפסיקהבבג"ץויפאסנה ,לענייןסעיף ,46ישלפרשבאופןתכליתיומצמצםאתהמטרות
הציבוריותהמנויותבסעיף,)5(9זאתכפועליוצאמעקרוןהוצאתהמס,כאשרמישורהתרומות
משקףחלוקתכספימדינהחלףמימוןישיר.

 .8חובת דיווח על שינויים
מוסדציבורייודיעלרשותהמסים עלכלשינוישיחולבמטרותיו,בתזכיר,בתקנון,בהרכבחברי
ההנהלה,בשםהמוסד,בכתובתהמוסד,בתחומיהפעילותוכןעלדברפירוקווהפסקתפעולתו.

 .9אישור מוסד ציבורי לפי סעיף  )2(9לפקודה
כפישעולהמסעיף)5(9לפקודה-פטורממסלפיהוראותסעיףזה,אינומותנהבאישורפורמאלי.
עלכןמדיניותרשותהמסיםלגביאיהנפקתאישורפוזיטיבילמוסדציבוריכהגדרתו בסעיף)5(9
תימשך גם בעתיד .עם זאת מובהר ,כי חבר בני אדם שיגישו דו"ח כמוסד ציבורי (על גבי טופס
,)0502ייבחןמעמדםמעתלעתבהתאםלהוראותחוזרזה.
 .19הוראות מעבר
לגביאישוריםקיימיםלענייןסעיף46יחולוהוראותחוזר515110עדלמועדחידושהאישור.לגבי
בקשותחדשותלענייןסעיף46ובקשותשהוגשווטרםקיבלואישוריחולוהוראותחוזרזה.

 .11הוראת ביצוע
התייחסות מפורטת להיבטים טכניים פרוצדוראליים לבחינת זכאות לאישור לפי סעיף 46
שהומלצוע"יועדתפרישתינתןבהוראתביצועשתפורסםלאחרפרסוםחוזרזה.

 .12תיקוני חקיקה
חלקמהמלצותועדתפרישטעונותתיקוניחקיקה.

 .11תחולה
חוזרזהמחליףאתחוזר515110ואתחוזר/15102ותחולתהוראותיוהיאהחלמיוםפרסומו.

 .16אחריות
המחלקהלמוסדותציבורומלכ"ריםומשרדיהשומההמטפליםבמוסדותציבור,אחראיםליישום
הוראותחוזרזה.





בברכה,
רשות המסים בישראל
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