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 בעיקר עקב, פעילים שאינם תאגידים פירוק להפנות את תשומת ליבכם לחשיבות ברצוננו
  :הסיבות המפורטות להלן

 ות פרטיותחבר •
 אגרה ולשלם שנתי וחשבון דין להגיש פרטית חברה על , ותקנותיוהחברות לחוק בהתאם
  .פעילה שאינה חברהל חובה זו חלה גם ע .1שנתית
 ,אי תשלום אגרה שנתית מהווה עילה להכרזה על החברה כחברה מפרת חוקכי , נזכיר

כי רשם החברות יסרב לרשום שעבודים על נכסי , בין היתר,  הדברמשמעות .כאמור בסעיף
וכן יסרב לרישום חברה חדשה על ידי , יסרב לרשום שינויי שם ומטרות, החברה או לטובתה

 אי תשלום האגרה השנתית מהווה גם עילה, כמו כן. מפרה או בעל השליטה בההחברה ה
 7,340עילה להטלת עיצום כספי בסך של , ובכלל זה, להטלת סנקציות נוספות על החברה

רשם החברות רשאי לדרוש תשלומו של .  בגין כל שנה עבורה לא שולמה אגרה במועד,ח"ש
כמו  .ם כדירקטור או שהיה רשום בזמן ההפרה מכל מי שרשום במרשמי הרש,העיצום הכספי

לגביית חובות האגרה השנתית ) גביה(ניתן לנקוט בהליכים לפי פקודת המסים , כן
  .והעיצומים הכספיים

  .רוק החברה מרצוןי יש לשקול פ,על כן

 אגודות שיתופיות •
 חותדו, לשנה אחת ,השיתופיות האגודות לרשם, להגיש חובהה מוטלת תושיתופי ותאגוד על

של  פרוטוקולים העתקי לרשם להגיש יש, כן כמו. 2מנהלים סקירתכולל , מבוקרים כספיים
  .כהונתו הפסקת או ההנהלה ועד בחירתושל  שנתיתה כלליתה אסיפהה

  .3חובות אלו חלות גם על אגודות שהפסיקו פעילותן
 האגודות לרשם םמבוקרים והעתקי פרוטוקולי כספיים דוחות הגשת כי אי, יודגש

הן על , אשר בגינה ניתן להטיל סנקציות כספיות, מהווה עבירה מנהלית, במועד השיתופיות
  .האגודה והן על כל אחד מחברי ועד ההנהלה

  .יש לשקול לפנות לרשם לבקשו לתת צו לפרוק האגודה, על כן

 שותפויות •
. 4השותפויות לרשם שנתית אגרה לשלם שותפות כל על, השותפויות לתקנות בהתאם

 על הודעה לרשם מסרה שבה השנה עד שנתית באגרה חייבת תהיה מרצון שפורקה פותשות
   .פירוקה

 השוטפת םפעילות על להקשות עלולה כנם על ל"הנ התאגידים השארת ,לעיל האמור על בנוסף
 פטור לקבלת הנוגע בכל -אלו  תאגידיםל ,אחרת או זו בצורה הקשורים ,פעילים תאגידים של

  .בנושא לפעול ממליצים אנו, לאור זאת. ועוד תקין ספרים ניהול ,במקור מס מניכוי

  .הבהרה או שאלה בכל בכם מטפלה ממשרדנו החשבון לרואה לפנות מוזמנים נכםיה
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