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דוחות מס לאנשי סגל באוניברסיטת תל אביב: הנדון

.אנו משרד רואי חשבון בעל ניסיון רב בתחום מסוי ומסוי בינלאומי

עקב שבתון , אנו מבינים שחלק מאנשי הסגל באוניברסיטת תל אביב נדרשים להגיש דוחות מס שנתיים בישראל
. עבודה נוספת וכו, ל"בחו

:אנו מציעים שרותינו כדלהלן

להפגש בנפרד עם כל איש סגל המעוניין בכך בכדי לדון על ענייני המס שלהם .

להכין דוח מס שנתי ולהגיש אותו לרשות המסים בישראל.

מרשות המיסים' לענות על שאלות שגרתיות וכו.

. מ"כולל מע, ח לכל איש סגל לכל שנת מס" ש600ח מס בסיסי יעמוד על "שכר טירחה שלנו בגין דו

.שכר הטירחה יהיה כפי שיסוכם, מעבר לזה

במידה , ל אף כי נוכל לבצע היכרות עם מומחים מתאימים כמעט כל ארץ בעולם"עבודתנו לא מתייחסת למס בחו
.ומעוניינים בכך

.עבודתנו תהיה כפופה לתנאים הנוספים בנספח

. נשמח מאוד לענות על שאילות

. 054-6449398 או 03-6123153אנא צור קשר איתנו במידה ויש שאלות בטלפון 

אנו מודים לכם על הזדמנות זו לעבוד איתכם 

, בכבוד רב
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מ"הריס יעוץ ומיסוי בע

תנאים נוספים –נספח 

אתם תאפשרו לנו לקבל את כל המידע והמסמכים הרלוונטים למטרת מתן השירותים הכלולים /אתה
.כל אחד יפעל בתום לב. וכל שירות אחר שיוזמן, ")ההסכם"להלן (בהסכם זה 

הייעוץ שלנו . שירותי הייעוץ שלנו מתייחסים אך ורק לעובדות והנסיבות הספציפיות שהוצגו בפנינו
אין לגלות את הייעוץ לאף אחד אחר ואנשים אחרים לא יסתמכו על ייעוץ זה ; הנו אך ורק עבורכם
.ללא הסכמתנו בכתב

על כל מתווה . צריך להתקבל בכל מדינה רלוונטית, ובכלל זה ייעוץ משפטי ומיסוי, ייעוץ מקצועי
על כל העסקאות . שיאומץ להיות סביר בהתאם לנסיבות וגילוי נאות צריך להינתן בדוחות המס

.להיות בעלות מטרות חוקיות ולעשות שימוש במימון חוקי

תהיה מוגבלת לשכר הטרחה ששולם לנו בפועל , חובתנו המצרפית כלפיכם, ככל שמאפשרת החוק
.עבור שירותינו

תועבר ראשית , כל מחלוקת או תביעה שתנבע מההסכם הכלול במכתב זה או שיינתן לכם על ידינו
שיפוט בעניין החלטה . יועבר העניין לבוררות מחייבת, ואם גישור שכזה לא יצלח, לגישור מרצון

.בבוררות ייעשה בכל בית משפט בעל סמכות מתאימה

שאר חלקיו של מכתב זה , לא תקף או בלתי אכיף, במקרה שחלק כלשהו של מכתב זה ייחשב כבטל
.הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. יישארו בתוקף
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