03/12/2020
הוראת קבע לתשלום מע"מ
שלום לחברי הקבוצה,
בנספח ( 2עמ'  )8בתדריך החתימות בבנק לאומי שהופץ לכם ב ,24/9/2020 -שעניינו הוראת קבע
לתשלום מע"מ ,ציינו בזמנו שהנושא מצוי בטיפול מול הבנק ,וכי עם סיומו נוציא לכם עדכון בנושא.
אנו מבקשים לעדכן כי ההליך מול הבנק הסתיים ,וכי אתם נדרשים לא יאוחר מיום 15/12/2020
להקים הוראות קבע לתשלום המע"מ בחשבונות העו"ש שלכם.
להלן תזכורת לגבי מהותו של הנושא ,כפי שציינו בתדריך הנ"ל:
מסגרת האשראי שתועמד לרשותכם בבנק המלווה נועדה למימון התשלומים עפ"י תקציב
הפרויקט ,ללא מע"מ .תשלומי המע"מ יבוצעו מהון עצמי בלבד ,ויוחזרו לחברים ע"י רשויות
מע"מ ,כפי שנעשה עד כה אחת לחודשיים ,תוך המשך קבלת האישורים ממשרד רוה"ח המאפשרים
את הזיכוי במע"מ.
על מנת להקל על הליך גביית המע"מ במהלך הפרויקט ,חברי הקבוצה נדרשים לחתום על טופס
הוראת קבע לחיוב חשבון .
על מנת להקל על חברי הקבוצה ולא לגבות מראש את המע"מ בכל עת שגובים את הסכום ללא
מע"מ ,הוחלט כי גביית המע"מ תבוצע אחת לחודש ,תוך הבאה בחשבון של תשלומי המע"מ
שהקבוצה צריכה לשלם לספקים באותו החודש.
שיטת גביית המע"מ תהיה אך ורק באמצעות הוראת קבע לטובת חשבון הקבוצה (חשבון הנאמנות
ע"ש עו"ד ברייטהולץ-המר).
לשם כך הינכם נדרשים להקים הוראת קבע מחשבון העו"ש שלכם באמצעות אתר הבנק שלכם (ככל
שתידרש עזרה בנושא ,תוכלו לפנות אלינו כרשום מטה):
.1

יש להזין קוד מוסד 41190

.2

יש לתת הרשאה כללית ללא הגבלות.

 .3עם הקמת הוראת הקבע יש להדפיס אסמכתא מאתר הבנק ולשלוח אותה לאחד
מהמיילים הרשומים מטה (אצל רו"ח פריידקס או אילה אגם).
**** שימו לב -שם החשבון ממנו תגבה הוראת קבע חייב להיות זהה לבעל הזכויות ביחידה!
הכוונה היא שלא ניתן לקבוע הוראת קבע מחשבון ששייך לאדם אשר אינו בעל זכויות בפרויקט***
להלן פרטי התקשרות לשליחת האסמכתא על הקמת הוראת הקבע או לבירורים נוספים :
ליאת טוביה ממשרד רו"ח פריידקס  liat@frcpa.co.il -טלפון 03-6242977
ענת נורמן מחברת איילה אגם –  anat@ayala-agam.comטלפון 03-7705018
נודה לשיתוף פעולה מהיר שלכם בנושא.
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