
 

 infocpa@mbtcpa.co.il -ניתן להצטרף לרשימת התפוצה האלקטרונית באמצעות כתובת הדוא"ל  

 www.britcpa.co.ilלחדשות ועדכונים נוספים גלשו לאתר הבית שלנו 

 

              

     
" ו/או כללי המיםלהלן: ") "2.31 פרסמה רשות המים את "כללי המים )קביעת תנאים ברישיון( תשע"ד 31.2.2.31ביום 

 ."("הכללים

ישובים )לפי רשימה  .05-רשימה של כחובת הדיווח על פי הכללים, חלה על כל בעלי הרישיון, כהגדרתם בכללים, וכוללת 
 מה באתר האינטרנט של רשות המים( הכוללת את מרבית הישובים המתוכננים )קיבוצים ומושבים(.סשפור

באפריל דוח לגבי פעילותו  בשנה הקודמת, מבוקר על ידי  35לכללים, בעל הרישיון יגיש לרשות המים עד  22על פי סעיף 
 רואה חשבון.

 .35.0.2.31, עד ליום 2.31, 2.32פרסמה רשות המים הודעה על דחיית מועדי הדיווח לשנים , 2.31ביוני 

 , פרסמה רשות המים עדכון נוסף לכללים לפי הפירוט שלהלן:0202.7.7ביום 

  לגבי כלל בעלי הרישיונות, למעט בעל רישיון שהכנסותיו משירותי מים וביוב עולים 2.32פטור מדיווח לגבי שנת ניתן ,
 מכלל הכנסותיו. %.0ל ע

  בפרסום  35.0.2.31)במקום  35.2.2.31, עד ליום 2.31ניתנה אורכה לכלל בעלי הרישיונות לדיווח על נתוני שנת
 הקודם(.

 מכמות  %.2אלפי מ"ק לבית, או מספק מעל  ..2-מספק מים בכמות קטנה מ -" בעל רישיון קטן"ניתן פטור מדיווח ל
 אלפי מ"ק. ..1וקצים לו אינם עולים על המים לחקלאות ושסה"כ המים המ

  2.32מהכנסותיו הינן ממים וביוב, נשאר בהגדרת הכללים הקודמים ונדרש לדווח על השנים  %.0בעל רישיון שמעל ,
 .35.0.2.31עד ליום  2.31

  35.1.2.35, נשארו כהגדרתם בכללי המים ויש לדווח  עד ליום 2.31הדיווחים הנדרשים לגבי שנת. 

 בנוסח המצורף לכללי המים בגין , חתומה ע"י מורשה חתימה ,לוח לרשות המים הצהרה של בעל הרישיוןנדרש לש
 .35.0.2.31, עד ליום 2.31שנת 

  ע"י רואה חשבון, במקום הדרישה לדו"ח מבוקר שהוגדרה "יסקר" ניתנה הקלה לגבי דרישת הדיווח והוגדר כי הדיווח
 בכללים.

  המים שלהם באמצעות ספק חיצוני, נדרשים גם הם בדיווח לפי ההוראות החלות על בעלי רישיון המנהלים את משק
 כלל בעלי הרישיון.

במידה וניתנה לבעל הרישיון אורכה להגשת דוחותיו הכספיים מטעם רשם האגודות השיתופיות הוא יכול לפנות אל מנהל 
 רשות המים ולבקש דחייה של מועד הדיווח בהתאם לאורכה שניתנה לו.

איננו יכול להשלים את הדיווחים כנדרש, הוא יכול , במידה ובעל הרישיון 2.31י שפורסם בהודעת רשות המים מיוני כפ
 להעביר פנייה למנהל רשות המים ובה הסבר לגבי הסיבות לאי יכולתו לעמוד בדרישות הדיווח כאמור.

מט קבוע לדיווח  כך שתהליך הדיווח וסקירתו ע"י אנו בוחנים כיום את דרישות הדיווח הכוללות שפורסמו בכדי להגדיר פור
 רואה חשבון יהיה בצורה המיטבית עבור לקוחותינו.

בעלי רישיונות שאינם יכולים לעמוד בלוחות הזמנים המפורסמים יכולים לשלוח בקשה מנומקת לאורכה לרשות המים 
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