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לכבוד
רו"ח איריס שטרק,
שיאת לשכת רואי החשבון
לשכת רואי החשבון

לכבוד
רו"ח טובה הילמן
יו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים
לשכת רואי החשבון

שלום רב,
ה דון :עדכון ב וגע להסדר אורכות לגבי הגשת דיווחים לש ת  ,2018לצורך קבלת אישור יהול
תקין לש ת 2020
בהמשך להודעת הרשם מיום  4במרץ ב וגע להסדר אורכות לגבי הגשת דיווחים לש ת ,2018
ובהמשך לפ ייתכם בבקשה לשי וי המועדים הקבועים בהסדר האורכות שפורסם ,זאת לאור
המעבר להגשת דיווחים באופן מקוון ,בח ו המועדים ש ית .הגם שהשי ויים והמקוו ות שבוצעו
מקלים בוודאי על לקוחותי ו ,לרבות רואי החשבון  ,סבר ו בכל זאת כי יש מקום להע ות לבקשה
לאור החדש ות והשי ויים שבוצעו בש ה זאת .לאור האמור ,מועדי ההגשה המעודכ ים לגבי
עמותות וחברות לתועלת הציבור המבקשות אישור יהול תקין הי ם כדלקמן:
עד ליום  30% – 30.6.19מהדוחות.
עד ליום  25% – 31.7.19וספים מהדוחות ) 55%במצטבר() .תשומת ליבכם ,עד מועד זה יש להגיש
דיווחים ה וגעים לעמותות וחברות לתועלת הציבור  ,ה מצאות בתכ ית לתיקון ליקויים ,לרבות
עקב גרעון או עודף(.
עד ליום  25% –29.8.19וספים מהדוחות ) 80%במצטבר(.
עד ליום – 10.10.19יתרת  20%מהדוחות ) 100%במצטבר(.
יובהר כי הסדר מקל זה יחול על דיווחי ש ת  2018בלבד וזאת לאור עליית מערכת מחשובית חדשה
ויישום כללים חדשים להגשת דיווחים ומסמכים באופן מקוון.
יתר הדגשים והה חיות ותרו ללא שי וי.
לידיעתכם ,באתר רשות התאגידים – רשם העמותות והחל"צ מפורסמות ה חיות מפורטות
לעמותות וחברות לתועלת הציבור המבקשות אישור יהול תקין .
https://www.gov.il/he/service/association_certification_of_proper_management
עוד לידיעתכם ,באפשרותכם להצטרף לרשימת תפוצה של רשם העמותות וההקדשות ברשות
התאגידים ,ולקבל באמצעות דוא"ל עדכו ים שוטפים.
https://lp.landingpage.mobi/index.php?page=landing&id=157413&token=5fc13b57f3008aa88d051d65
f1b0f429
בכבוד רב,
אייל גלובוס ,עו"ד
ראש רשות התאגידים
רחוב ירמיהו  ,39מגדלי הבירה ב ין  ,1ירושלים  ,9446722ת"ד  34071ירושלים 9134001
טלפון 1-700-70-60-44 :פקסmoked-amutot@justice.gov.il 02-6462548 :
שעות קבלת קהל :ימים א' ,ב' ,ד' ,ה'  ;12:30-08:30יום ג' הפקדת מסמכים בלבד )בקומת כ יסה(

כחלק מהשירות ש יתן לך במשרד המשפטים א ו מזמי ים אותך להיכ ס לאתר 'כל זכות'
בכתובת kolzchut.org.il/justice :כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!

