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  2013 ספטמבר
  77/13פר חוזר מקצועי מס  

, ברצוננו להבהיר, שנשלחו לאחרונה, "מפרה חברה"כ חברה רישום לפני התראה ימכתב בעקבות
 תאגיד או" מדווח תאגיד "שאינה חברה על, 1999-ט"תשנ, החברות לחוק 141 לסעיף בהתאםכי 

  .שנתית אגרה ולשלם שנתי וחשבון דין להגיש - עליו חל רךעירות ני שחוק

 תתוקנה לא ההפרות באם. החברות במרשם לחברה התראה לרשום רשםה מוסמך החוק פי על
 ובעלי הדירקטורים וכנגד נגדה לנקוט ניתן אשר, "מפרה חברה"כ החברה תחשב, יום 30 בתוך

  .שונות בסנקציות, שלה השליטה

  :בנוגע לדיווח השנתי לרשםלהלן מספר הבהרות 

 החברות חוק פי על חייבת שחברה הפרטים של שנתי ועדכון דיווח מהווה השנתי הדוח •
 .המכהנים והדירקטורים בה המניות בעלי, החברה כתובת: ובכללם, לרשם בדיווח

  . של החברהכספיהאינו הדוח  השנתי דוחה כי, יובהר  

 . לתקנות שבתוספת 5 טופס לפי השנתי הדוח את לרשם לשלוח החברה על •

 .השנתית האסיפה לאחר יום 14 בתוך, לשנה אחת לרשם נתיהש הדוח את להגיש חברה על •
 לאחר יום 14 - מ יאוחר לא, לשנה אחת הדוח את תגיש, שנתית אסיפה מקיימת שאינה חברה  

 .המניות לבעלי הכספיים הדוחות משלוח
  .לשנה אחת לרשם הדוח את תגיש, כספיים דוחות עורכת שאינה פעילה לא חברה  

 מתייחסים אליו למועד קשר ללא, זאת (עליו החתימה ליום ודכןמע להיות השנתי הדוח על •
  . )הכספיים הדוחות עריכת למועד או החברה של הכספיים הדוחות

  .1החברות לחוק 175 סעיף הוראת בהתקיים רק ,השנתי לדוח יצורף) בלבד( דף מאזן •

   . באחריות החברהנההילרשם כי הגשת הדוח , ובהרי

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

  )5טופס (  דוח שנתי של חברה פרטית - 2לוטה
  

                                                        
  2011-א"תשע ,)17' מס תיקון (מאזנים של הגשה  חובת 1

 אם, בדוחות הכלול המאזן את שלה השנתי וחשבון לדין תצרף ,חמדוו תאגיד שאינה ,חברה) א.  (175
  :שלהלן מהתנאים אחד לפחות בה מתקיים

  ;מניותיה את להעביר הזכות את מסייג אינו תקנונה)   1(
  ;חוב איגרות או מניות של לציבור הצעה אוסר אינו תקנונה)   2(
 החברה עובדי מלבד, חמישיםל עד בחברה המניות בעלי מספר את מגביל אינו תקנונה)   3(

 להיות מוסיפים הם עבודתם שהופסקה לאחר ואף עובדיה ובהיותם עובדיה שהיו מי או
 מניות או מניה יחד להם שיש יותר או שניים, זו פסקה לענין; בחברה מניות בעלי

 .אחד מניה כבעל אותם יראו, בחברה
 .לחוזר שבאתרנו  2

   דיווח לרשם החברותבעניין תהבהרו

  "מפרה חברה"
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