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נוהל הצטרפות ו/או חידוש חברות ללשכת יועצי מס בישראל
הדף להזנת נתוני החבר ישמש את לשכת יועצי מס בישראל ע.ר58-002950-2 .
(להלן" :לשכה" או "עמותה"( לצירוף חברים חדשים ללשכה או לחידוש חברות עבור
חברים קיימים.
 .6כללי
הוראות הנוהל שלהלן נסמכות על החלטות האסיפה הכללית של העמותה מיום
 02.12.2014ויחולו על מצטרפים חדשים ללשכה ועל מחדשי חברות כאחד.
נבקשך לקרוא בעיון את האמור להלן טרם ההצטרפות ו/או חידוש החברות
ללשכה.
 .2תעריף קבוע לדמי החבר
דמי החבר הינם בתעריף שנתי ולא יושפעו ממועד ההצטרפות ו/או חידוש החברות
ללשכה .כמו כן לא יושפעו מאופן גביית התשלום בעד החברות בלשכה ובכלל זה
במספר התשלומים כפי שישולמו ע"י המצטרף ו/או מחדש החברות.
סכום החיוב הינו בגין שנה קלנדרית שתחילתה ב 1-בינואר וסופה ב 31-לדצמבר.
לשם הדוגמה ,עצמאי ו/או בעל שליטה ישלם ללשכה סך של  ₪ 1,680בין אם
הצטרף בחודש ינואר ובין אם הצטרף בחודש מרץ.
התשלום הראשון יכלול בתוכו את החלק היחסי המצטבר של דמי החבר השנתיים
עד למועד החיוב הראשון.
 .3ביטול החברות בלשכה
חבר אשר ברצונו לבטל את חברותו בלשכה (להלן" :גריעת חברות") יודיע בכתב
ללשכה עד ליום  31במרץ בשנת המס הרלוונטית לגריעת החברות ,כי ברצונו
לגרוע את חברותו מהלשכה.
לדוגמה :אדם אשר מבקש לגרוע חברותו ב 2016-יודיע על כך בכתב עד ליום
 31/3/2016לאחר המועד האמור יחויב החבר בדמי חבר גם לשנה השוטפת.
 .4אופן גביית התשלום
מצטרף ללשכה ו/או מחדש חברות אשר יזין את פרטי האשראי בדף המצ"ב נותן
הסכמתו מראש ובכתב לחיוב כרטיס האשראי בגין דמי החבר בהוראת קבע
במספר תשלומים כפי שיקבעו ע"י המצטרף ו/או מחדש החברות ללשכה.
 .5תעריפי דמי החבר
במקרה והמועצה או האספה הכללית תחליט על שינוי בגובה דמי החבר תשלח
הלשכה לחבר הודעה (בסיום השנה הקלנדרית עבור השנה הבאה) המפרטת את
התעריפים החדשים .חבר אשר יבחר שלא להמשיך את חברותו כתוצאה משינוי זה
יודיע על כך ללשכה ולא יחויב בהתאם.
מובהר ,חבר ו/או מצטרף אשר במועד הזנת הפרטים האישיים זכה להנחה בגין
הטבה שניתנה לו ,יחויב אוטומטית בתעריף המלא עת יחלוף מועד ההטבה.
לא תישלח הודעה בעניין זה.

לשכה חזקה מתחילה בך
בברכת שיתוף פעולה פורה ומוצלח
הנהלת הלשכה וצוות הפעילים

