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לכל חברה חובות שנתיות כלפי , 1999-ט"תשנ, כי בהתאם לחוק החברות, ברצוננו להזכירכם
   .תשלום אגרה שנתית והגשת דוח שנתי, בין היתר, בהן רשם החברות

 2013 האגרה לשנת  גובהעדכון בדבר, חובת העברת דוח שנתיתזכורת ופירוט בנוגע לבחוזר זה 
 ותעודת חברה תקנון הזמנת( התאגידים ברשות חדש שירותמידע בדבר , ודרך תשלומה

  . וכתובתה החדשה של רשות התאגידים)הבית עד מאומתת התאגדות

  הדוח השנתי •

דין וחשבון " חובה על כל חברה פרטית להגיש לרשם החברות - לחוק 141בהתאם לסעיף 
  ).51ס טופ" (שנתי של חברה פרטית

 שביקר את חשבוןהכי יש לאמת את שמו של החתום על הטופס בידי עורך דין או רואה , יצוין
 .הדוחות הכספיים של שנת הדוח וסייע בהכנת הדוח

  .2 יום מקיום האסיפה הכללית השנתית14-על הדוח להישלח לרשם החברות לא יאוחר מ

   שנתיתהאגר •

 28-במידה והתשלום יעשה עד ה( שנה  לדצמבר באותה31- עד היש לשלם את האגרה
  ). הנחהן תינת- לפברואר באותה שנה 

אי קבלתו אצל החברה אינו , כי על רשם החברות אין חובה לשלוח שובר לתשלום וכן, יובהר
  .מהווה עילה לאי תשלום

 פעילותה את היא הפסיקה כן אם אלא ,שנתית אגרה בתשלום חייבת 3חברה כי כל, יודגש
  . 2001 - א"תשס, )אגרות (החברות לתקנות א5 תקנה להוראות בהתאם סמכיםהמ את והגישה

  .פעילֹות שאינן מומלץ לפרק מרצון חברות, על כן

  :2013 השנתית לשנת הגובה האגרלהלן 
  .ח"ש 1,110 - מופחת תעריף - 2013 בפברואר 28  תשלום עד ליוםבגין •
      .ח"ש 1,475 -  תעריף מלא- 2013 במרץ 1 החל מיוםתשלום בגין  •

  

                                                        
: אתר של רשם החברותה מודיניתן להור וכן זר שבאתרי האינטרנט של ברית פיקוח ומבטהטופס מצורף לחו    1
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  חודש לאחר 15 - ולא יאוחר מ,יים אסיפה כללית שנתית כל שנה על כל חברה לק,לחוק. א60בהתאם לסעיף     2

 .האסיפה השנתית האחרונה
  כל, הפקודה להוראות בהתאם שנמחקה חברה, זה ובכלל החברות פקודת להוראות בהתאם שחוסלה חברה למעט      3

 .החייאה לגביה בוצעה לא עוד

  שם החברותהגשת דוח שנתי ותשלום אגרה לר
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פי  ל,נשלחו לכל החברות שוברים לתשלום אגרה שנתית 2013במהלך חודש ינואר כי , יצוין
במידה וכתובתה של החברה אינה תואמת את ( תובות הרשומות במרשמי רשם החברותכה

אותו , יש לעדכן את הכתובת באמצעות הטופס המתאים הקבוע בתקנות, המופיע במרשם
   .)ת התאגידיםניתן להוריד מאתר רשו

  .ניתן לשלם את האגרה גם באמצעות אתר האינטרנט של רשות התאגידים

   ,1-700-70-60-44: לבירורים ניתן לפנות למוקד המידע של רשות התאגידים בטלפון
  .il.ovg.justice@tagid-moked  :ל"דוא או באמצעות ה,6467868-02 :בפקס

יגרור הפעלת סמכויות האכיפה ,  אי תשלום אגרה או חוב אגרות בגין שנים קודמות כי,יודגש
  . הקבועות בחוק

  הבית עד מאומתת התאגדות ותעודת חברה תקנון הזמנת - התאגידים ברשות חדש שירות •

 צורך ללא ,סרוק חברה מתיק מאומתת התאגדות ותעודת חברה תקנון להזמין מעתה ניתן
  .הרשות למשרדי להגיע

  .כאמור לעיל, התאגידים רשות למוקד ולהעבירו בקשה טופס את למלא יש, לשם כך

 מוקדן, התקנון של העמודים מספר כולל החברה בתיק התקנון הימצאות של בדיקה לאחר
  .המבקש עם קשר יצור התאגידים רשות

 לקבלת המאומתים םהמסמכי יועברו, ל"בדוא או בפקס למוקד התשלום אישור משלוח עם
  .הבקשה בטופס כמפורט זאת, הדואר באמצעות או התאגידים ברשות הקהל

  כתובת חדשה למשרדי רשות התאגידים •

, ההקדשות רשם, העמותות  רשם,והשותפויות החברות רשם יחידת (התאגידים רשות משרדי
 ליבמגד החדש עברו למשכן) המפלגות ורשם המשכונות רשם, ההקדשות רשם, העמותות
  .בירושלים, 1 בניין 39 ירמיהו ברחוב הבירה

  

   03-6382805 :בטלפון, ח אסנת כהן"בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו
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  ):לחוזר הנמצא באתרנו(לוט 
  ".דין וחשבון שנתי של חברה פרטית" 5טופס   -
  .מאומת חברה תקנון להזמנת בקשהטופס   -


