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  ט"ו סיון תשע"טתאריך:  

  2019יוני  18

  
          לכבוד              לכבוד

  רו"ח טובה הילמן          , רו"ח איריס שטרק
  יו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים        נשיאת לשכת רואי החשבון

  לשכת רואי החשבון          לשכת רואי החשבון
  

  שלום רב,
  

, לצורך קבלת אישור ניהול 2018לשנת  דיווחיםבנוגע להסדר אורכות לגבי הגשת  עדכוןהנדון: 
  2020תקין לשנת 

  
, 2018בנוגע להסדר אורכות לגבי הגשת דיווחים לשנת במרץ  4בהמשך להודעת הרשם מיום 

ר האורכות שפורסם, זאת לאור דלשינוי המועדים הקבועים בהס בבקשהובהמשך לפנייתכם 
קוונות שבוצעו והמ שהשינוייםבחנו המועדים שנית. הגם  המעבר להגשת דיווחים באופן מקוון,

סברנו בכל זאת כי יש מקום להענות לבקשה , לרבות רואי החשבון  ,דאי על לקוחותינוומקלים בו
לגבי המעודכנים מועדי ההגשה לאור החדשנות והשינויים שבוצעו בשנה זאת. לאור האמור, 

  אישור ניהול תקין הינם כדלקמן: עמותות וחברות לתועלת הציבור המבקשות
  

  .מהדוחות 30% – 30.6.19עד ליום 
להגיש  ת ליבכם, עד מועד זה יש(תשומ במצטבר). 55%מהדוחות (נוספים  25% – 31.7.19עד ליום 

דיווחים הנוגעים לעמותות וחברות לתועלת הציבור , הנמצאות בתכנית לתיקון ליקויים, לרבות 
  .עקב גרעון או עודף)

  .במצטבר) 80%מהדוחות (נוספים  25% –29.8.19עד ליום 
  במצטבר). 100%מהדוחות ( 20% יתרת– 10.10.19עד ליום 

  
עליית מערכת מחשובית חדשה בלבד וזאת לאור  2018יובהר כי הסדר מקל זה יחול על דיווחי שנת 

  . ויישום כללים חדשים להגשת דיווחים ומסמכים באופן מקוון
  יתר הדגשים וההנחיות נותרו ללא שינוי.

  
מפורטות רשם העמותות והחל"צ מפורסמות הנחיות  –אתר רשות התאגידים לידיעתכם, ב

                              .וחברות לתועלת הציבור המבקשות אישור ניהול תקין לעמותות
ementhttps://www.gov.il/he/service/association_certification_of_proper_manag  

  
עוד לידיעתכם, באפשרותכם להצטרף לרשימת תפוצה של רשם העמותות וההקדשות ברשות 

 התאגידים, ולקבל באמצעות דוא"ל עדכונים שוטפים.

-https://lp.landing
page.mobi/index.php?page=landing&id=157413&token=5fc13b57f3008aa88d051d65

f1b0f429 
  בכבוד רב,      

  
  , עו"דאייל גלובוס        
  ראש רשות התאגידים     


