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 5102 ינואר      
 8/02פר חוזר מקצועי מס   

 

-ד"תשע ,(ברישיון תנאים קביעת) המים כללי" את המים רשות פרסמה 5102בפברואר  01 ביום

-כ של רשימה כוללת ,הכללים פי על ,הדיווח חובת "(.הכללים" או/ו" המים כללי: "להלן)" 5102

 מרבית את הכוללת ,(המים רשות של ינטרנטהא באתר שפורסמה רשימה לפי) ישובים 021

 .הקיבוצים והמושבים וכן ישובים נוספים

 לגבי דוח באפריל 02 עד המים לרשות להגיש רישיון בעלעל , לכללים( א)52 סעיף פי על

 ידי על יסוקרו או יבוקרו הכספיים הנתונים, לכללים( ב)52 סעיף פי על. הקודמת בשנה פעילותו

  שבון.חאה הרו של דעת חוות תצורף ולדוח, בישראל מקובלים ביקורת קנית לפי, שבוןחאה רו

 5101 שנת דיווחי

 מרבית כאשר, 5101 שנת עבור, חלקית בצורה, הראשונה בפעם נדרשו הכספיים הדיווחים

 כנדרש. הדיווחים את העבירו הישובים

 - כדין דיווח איש בהם אזהרהו דיווחו שלא ישובים אותם לכל מכתבים הרשות שלחה לאחרונה

 .0121-ט"תשי, המים חוקפי  על פלילית עבירה הינו

 5102 - 5102 השנים לדיווחי התארגנות

 להתארגן ישוב לכל מציעים אנו - הבאות השנים ולקראת 5102 לשנת הדיווח מועד לקראת

  .אחיד דיווח לפורמט ובהתאם הרשות דרישות פי על מסודר לדיווח

 קיימת איננה, במקום הדיווח מלא כספי דוח לשלוחקיימת בעבר  השהיית האפשרות כי, יובהר

 ואילך. 5102 שנת לגבי יותר

 משק של הניהול דרישות על מהותית בצורה להשפיע יכול הישובים של הדיווח אופן כי ,צייןנ

 ישנה כן ועל ,ממקורות המים רכישת תעריפי על גם כמו, בעתיד העובדת בהתיישבות המים

 .אחידה מתודולוגיה פי ועל סודרמ לדיווח חשיבות

 החלוקה של העלויות מכלול אתככל האפשר,  ,ונאותה מלאה בצורה לשקף אמור הדיווח

 צריך, השאר בין .עצמית הפקה ישנה בהם במקרים ההפקה עלויות את וכן המים של וההספקה

 הצורך את לבטא וכןעלויות המימון  ,התשתיות של הכלכלי הפחת לעלויות להתייחס הדיווח

 .התשתיות ושדרוג שוטפת בתחזוקה

 תשתיות סקרי לביצוע נערכים וכן, אחיד דיווח מתכונת להכנת מתארגנים אנו אלו בימים

 הישובים לכל להציע בכוונתנו .התשתיות של הכלכלי הפחת של הצגה יאפשרו אשר, בישובים

שיבוצע על ידי וליווי  המים עובדיארגון  יל ידע שיבוצע תשתיות סקר שתכלול ,"דיווח חבילת"

 .הבאות לשנים מסודר דיווח מערך של והקמה 5102 שנת דיווחי הכנת לצורך, מבט - ברית פיקוח

 

 5102 - 5102 המים לרשות כספיים לדיווחים הערכות
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לאחרונה קיימנו פגישה עם אנשי רשות המים בה סוכמו נושאים עקרוניים בעניין הדיווח וכן 

 זמנים לדיווח.סוכם, כי רשות המים תעשה חשיבה מחודשת לגבי לוחות ה

בתקופה הקרובה נעדכן לגבי דרישות הדיווח ולוחות הזמנים שהוגדרו )אם וכאשר יהיה עדכון 

 בנושא זה(.

 

 

, ראובני אלוןרו"ח ל לפנות ניתןבנושאי הדיווח או בנושאי מים אחרים  נוספות הבהרות בדבר
 alonr@mbtcpa.co.il  או בדוא"ל 2000020-251 בטלפון:

 

 

, 5102אנו רוצים לשוב ולהזכיר ללקוחותינו שנפתחה ההרשמה למינוי שנתי לחוזרי מים לשנת 

 .כחוק מע"מ בתוספתש"ח  211בתמורה לתשלום חד פעמי של 

י יורם תמרי וכוללים את כל העדכונים בתחום תעריפי המים, היטלי ההפקה ל ידהחוזרים נערכים ע

 ונושאים נוספים  אשר עולים על הפרק באופן שוטף.

 שבחוק ההפקות סוגי ועיקרי 5102 לשנת הפקה היטלילאחרונה נשלח למנויים חוזר המפרט את 

 ".השנייה התוספת" תיקון לאחר המים

 
או בדוא"ל  2185815-11בטלפון  ניתן לפנות לנרי אולמן 5102ת לצורך רכישת מינוי לחוזרים לשנ

nery@mbtcpa.co.il 
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