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  2014   ינואר  

  6/14פר חוזר מקצועי מס  

  :42011 בינואר 1 מיום החל והביוב המים תעריפי ספר .1

 הקובץ (2014 לשנת המים תעריפי של המלא הפירוט את לראשונה כאן מפרסמים אנו
  .)2013 ליולי 1 -ב שפורסם הקודם הקובץ את מחליף, ב"המצ

  :אליהן לב לשים שכדאי הערות מספר להלן

  .למחיר 25% של תוספת - חריגה 30% עד - לחקלאות שפירים במים ריגהח •
  (!).213% של קנס שמשמעותו' ב ביתי תעריף החורג על יושת  -  30% שמעל בחריגה

  .33.4% של תשלום תוספת - 10% עד של - ן"בשפד חריגה •
  +.89% של תשלום תוספת - 10% -ל שמעבר חריגה
 מים בתעריף אלה במים החורגים את המים רשות מחייבת 2010 משנת החל: הערה

 יחול שהשנה ברור מידע ,להיום נכון, לנו אין). ק"מ/ח"ש 2.15 - כיום( בחקלאות שפירים
  .זה בפרסום כמופיע שינוי

 שפירים ממים 9.5% -בכ נמוך -  אחיד תעריף יונהג - בגליל" זמר-יוןע "מפעל לצרכני •
  ".מקורות"ב לחקלאות

 ככל בתעריף הפחתה הכולל -  בספר התעריפים פירוט ראו נא - ותלחקלא מליחים מים •
  . עולה החשמלית שהמוליכות

 זאת לעומת. 8.8% של בגובה היא הקודם התעריף לעומת ההתייקרות - הילתעשי מים •
  .ברורה לא מסיבה וזאת 12.7% של בגובה היא" חברה שאינו ספק"ל ההתייקרות

 שאינם לספקים "ההפקה היטלי מתפרסמים שבחוברת 21 ודמעמ החל - הפקה היטלי •
  .ופרטיים מושבים, בקבוצים מפיקים - דהיינו, "עירוניים

  המתוכננת ההתיישבותלנציגי  לדיווחים הסברה כנסי .2

 נתמעל , הארץ של השונים באזורים כנסים לשישה מועדים ואל בימים פרסמה המים רשות
  :מושביםוה הקבוצים לנציגי ביותר חשובות סוגית שתי להבהיר

  .החולפת בשנה מים תואספק תצריכ על החדש הדיווח טופס הצגת •
  .הכפרי המרחב הסדרת בנושא עדכונים •

 ידיעתנו למיטב שגרם - הקודם הטופס את להחליף שבא החדש הדיווח טופס, דעתנו לעניות
 כל את לפתור אמור - ומיותרים כבדים בקנסות רבים לישובים שעלו ביותר קשות לטעויות

  .לו ייחודית הסיסמ הקשת יל ידע בו מזוהה ישוב שכל ,מקוון טופס בהיותו, תקלות אותן

 לאחד להגיע היישובים כל לנציגי וממליצים ההסברה מפגשי מועדי את בלוטה מצרפים אנו
  .2014בפברואר  4- הועד 2014 בינואר 16 - מה החל שיתקיימו ,מהכנסים

  

                                                        
  .1.1.14 -) ותאגידים ספקים מקומיים, מקורות (וביוב מים לצרכני תעריפים - והביוב המים תעריפי ספר  1

  2014 ינואר -עדכונים בתחום המים 
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  2014 לשנת מים ניודי .3

 פברואר אמצע לקראת יפורסם" ספר"ה (זו לשנה פורסמו טרם קלאותלח המים שהקצאות אף
 באוקטובר 30 ליום עד קודמות בשנים כמו השנה יתאפשרו מים שניודי כבר נקבע -) זו שנה

  .לישוב ההקצאה פרסום לאחר  - להקצאה תוספת לבקש לאפשרות כתוספת וזאת, 2014

  

  ,ליורם תמרי לפנות ניתן  -כולל ביקור בישוב בתיאום מראש  נוספות שאלות בדבר
  il.co.mbtcpa@yoramל " או בדוא2565305-052: לפוןבט

  
  .ם במסרונים במקרים דחופיזמין אהיה 7/2 - ל15/1 התאריכים בין, לידיעתכם

  
  
 הספח את למלא מתבקש - למנויינו להצטרף או, השנתי המנוי על ולחתם להמשיך מעונייןה כל

  .לכתובתנו ההנחיות על פי ולשלחו ב"המצ
  

  

  

  
  
  

  !!!ורטוב נעים חורף המשך
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 לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות הרבות כי נמשיך, שמחים לעדכנכםאנו 
   . בשינוייםנכם בכדי לעדכעל היבטיו השוניםהפוקדות את משק המים 

עלות המינוי השנתי לחוזרים המקצועיים בתחום המים , לתשומת ליבכם
  .מ כחוק"ספת מעח בתו"ש 400 על 2014המופצים על ידינו תעמוד בשנת 

 -המעוניינים להמשיך ולקבל את חוזרי המים או מצטרפים חדשים למינוי 
כ "סה(מ כחוק "ח בתוספת מע" ש400ס "מתבקשים להעביר אלינו המחאה ע

  .10/1/14עד ליום ) ח" ש472לתשלום 

 ולשולחה מ"מבט ייעוץ כלכלי ומיסוי בע לפקודת את ההמחאה יש לרשום
, 61570 אביב תל, 57008. ד.ת, 2 ומגדל חומה ובחרלמשרדי מבט יועצים ב

 .נירה רשף לידי

להעבירם ולהלן למלא את הפרטים יש , בכדי להבטיח את קבלת החוזרים
  il.co.mbtcpa@etitל " או לדוא6382815-03לפקס מספר 

שם משפחה ופרטי
קיבוץ / מושב /ארגון

כתובת דוא"ל (בכתב ברור)
טלפון לבירורים
חתימה וחותמת

   
  : אלינולפנות ניתן נוספות שאלות בדבר

   052-4771747  אלון ראובני
  052-2565305 יורם תמרי   

  03-6382832       נרי אולמן

  2014מנוי לחוזרים בתחום המים לשנת 

http://www.britcpa.co.il
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