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 לרשם שנתית אגרה בתשלוםחייבת  ,ההקמת שלאחר בשנה ,עמותה כי ,להזכירכם ברצוננו
  . מתשלום פטור כי הינה עומדת בתנאים המקנים, להצהיר או ,עמותותה

   :עמותה תהא פטורה מתשלום אגרה שנתית באם הינה ממלאת אחר התנאים הבאים •
  . ח"ש 300,000 של סכום על עלה לא העמותה של  השנתי קציבהת •
 הנדרשות פעולות עבור המשולם לשכר פרט שהיא צורה בכל שכר משלמת אינה העמותה •

  . בחוק

 העמותה ועד חברי שני ידי על תנאיםה קיום על להצהיר העמותה על, הפטור קבלת לצורך
  . בפניו חתימותיהם את המאשר ,יןדרך עו בפני

  :תשלומה ממועד נגזר האגרה בהגו •
 - 2013 במרץ 31 ליום עד ,2013 לשנת השנתית האגרה את המשלם - מופחתת אגרה •

  . ח"ש 1,291 בסך מופחתת אגרה לתשלום זכאי

 2013 לאפריל 1 בין ,2013 לשנת השנתית האגרה את המשלם על - מלא בשיעור אגרה •
   .ח" ש1,578 בסך, במלואה האגרה סכום את לשלם - 2013 בדצמבר 31ועד 

 פרטים לבירור וכן, 2013 פברואר סוף עד שובר קיבלה לא והעמותה במידהכי , יצוין
  .1-700-70-60-44 בטלפון התאגידים רשות למוקד לפנות ניתן, נוספים

 שנשלחו ,2013 לשנת האגרה תשלום שוברי גבי על נרשמו, טכנית טעות עקבכי , בהריו •
 בהתאם להודעת .חוק פי על המעודכן מהסכום ונמוכים מעודכנים לא אגרה סכומי, בדואר

 הסכומים עם שנתית אגרה שוברי לעמותות בדואר יישלחו הקרובים בימיםהרשם 
 יתרת את ולשלם להשלים יש, השגוי השובר באמצעות שולמה והאגרה במידה. המעודכנים

 כל על, לעמותה חוב יותיר החוב יתרת תשלום אי .אליכם שיישלח לשובר בהתאם, החוב
 שיישלח המעודכן לשובר בהתאם לשלם יש, שולמה טרם והאגרה במידה .מכך המשתמע

  .אליכם
  

  רשם,והשותפויות החברות רשם יחידת (התאגידים רשות כי משרדי, ברצוננו לעדכנכם, כמו כן
עברו ) גותהמפל ורשם המשכונות רשם, ההקדשות רשם, העמותות, ההקדשות רשם, העמותות
  .בירושלים, 1 בניין 39 ירמיהו ברחוב הבירה במגדלי ,החדש למשכן

  

   03-6382805 :בטלפון, ח אסנת כהן"בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו
il.org.brit@osnat 
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