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 ח"תשע חשון טי"

 2017 ,נובמבר 8

 לכבוד

 בישראלחברי לשכת רואי חשבון 

 ח.נ,
 

 רואי חשבון של" ם מיוחדיםאישורי"מול גופים הדורשים הסכמות עדכון בדבר   הנדון : 
 

שבון חן בישראל פועלת באמצעות הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבו רואי לשכת

ישורים אמרואי חשבון לספק מצד גופים עסקיים, רגולטוריים ופרטיים הוועדה(, מול דרישות רבות  -)להלן 

את שאינם עומדים בכללי המקצוע. הוועדה חותרת להידברות בונה שתוביל להסכמה עם הגוף הדורש 

קש האישור המיוחד, על מנת לגבש עמו במשותף נוסח העומד בכללי המקצוע ואף מספק את צרכי הגוף המב

 את האישור המיוחד.

ים , לרבות: הסכמה עם מספר בנקלעוסקים במקצוע  פעילות זו של הוועדה הניבה לאחרונה הישגים רבים

שרד , גיבוש נוסח מוסכם עדכני עם המורהלוואות לדימובילים לעניין אישורים מיוחדים הקשורים במתן 

שא(, )הנוסח אף הושק ביום עיון שהוקדש לנו חוק האריזות להגנת הסביבה לגבי הביקורת והדיווח על פי

, לרבות עם המועצה להסדר ההימורים בספורט ועם גופים אישורים מיוחדים בנושאי שכרהסכמה לגבי 

, לוונטיותשכר, ניסיון והכנסות ר -בנושאים מגוונים כגון  םמכרזימוניציפליים שונים,  הסכמות עם עורכי 

, הסכמה עם צו הפיקוח על מחירי פירות וירקותהסכמה עם משרד החקלאות בנושא אישור מיוחד בדבר 

של לקוחו, השמטת דוח עושר אישי/מצב פיננסי בנק מוביל לגבי השמטת חתימתו של רואה חשבון מ

 ועוד.  הבורסה לעניין רישום למסחר של חברה חדשהדורשת חתימתו של רואה החשבון מטופס ש

 .לחץ כאן לקישור לנוסחים מוסכמים אלה באתר הלשכה
 

פסי טבנושא אישורים שונים )כגון:  -גופים רבים כגון: רשות המסים גם בימים אלה הוועדה פועלת מול 

בנושא שכר עובדי הוראה, משרד  -, משרד החינוך שר/מוטב, טפסים לפתיחת תיק במע"מ(מפעל מאו

 בנושא הלוואות לעסקים קטנים, עיריות שונות לעניין עמידה בחוקי שכר, ועוד. -הכלכלה 

 
 בכבוד רב,
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סגל לו לחברי הוועדהועל סיועו ועזרתו הברוכים בנושא,  ,נשיא הלשכהרו"ח יזהר קנה, לנתונה  נותודת

ך אנו מבטיחים להמשי .טיפול בנושאים אלהב מסורהעל עבודתם ה רואי חשבון בישראל,המקצועי בלשכת 

 מול הגופים השונים בעניינים נאמנה םייצגהמשיך לאלה ולחשובות ולסייע לציבור החברים בסוגיות 

 האמורים. 

 רו"ח אריאל פטל,

מ"מ יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות 

 דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון

 אורי מורד, רו"ח 

יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת 

 מיוחדים ואישורי רואי חשבון


