מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות וחברות לתועלת הציבור
תאריך :ט"ז אדר א תשע"ט
 21פברואר 2019
לכבוד
רו"ח איריס שטרק ,נשיאת לשכת רואי החשבון
לשכת רואי החשבון
שלום רב,
הנדון :הודעה בנוגע להסדר אורכות לגבי הגשת דיווחים לשנת  ,2018לצורך קבלת אישור ניהול
תקין לשנת 2020
הריני להודיעכם כי בכוונתנו להמשיך ולהחיל את הסדר האורכות שבנדון גם בנוגע להגשת דיווחים
לשנת  , 2018בנוגע לעמותות ולחברות לתועלת הציבור ,בדומה לשנים קודמות ,כפוף לשינויים
שיפורטו להלן.
מועדי ההגשה לגבי עמותות וחברות לתועלת הציבור המבקשות אישור ניהול תקין הינם כדלקמן:
עד ליום  40% – 30.6.19מהדוחות (תשומת לבכם במועד זה יש להגיש דיווחים הנוגעים לעמותות
וחברות לתועלת הציבור ,הנמצאות בתכנית לתיקון ליקויים ,לרבות עקב גרעון או עודפים).
עד ליום  20% – 31.7.19מהדוחות ( 60%במצטבר).
עד ליום  20% –29.8.19מהדוחות ( 80%במצטבר)
עד ליום  20% – 26.9.19מהדוחות ( 100%במצטבר).
להלן דגשים ועקרונות בנוגע ליישום הסדר האורכות:
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כל רו"ח ידווח באמצעות קובץ אקסל מתאים ,אודות סך הגופים שהינם עמותות או חל"צ
בלבד ,עבורם מבוצעת ביקורת דוחות כספיים לשנת  2018במשרדו .דיווח זה יינתן פעם
אחת בלבד עד לתאריך  .30.6.19עדכון לדיווח ,ככל שיש שינוי ,ניתן לעשות באמצעות קובץ
העדכון המתאים.
יש לשלוח דיווח סרוק וחתום לכתובת דואר אלקטרוני Tfuza-amutot@justice.gov.il/
אישור על קבלה ישלח בהודעת מייל חוזרת.
הסדר האורכות חל על כל רו"ח המבצע ביקורת דוחות ,ואין צורך להגיש בקשה מיוחדת
בעניין זה .עם זאת ,רו"ח אשר לא ישלח את הדיווח כנדרש ,לא ייכלל במסגרת הסדר
האורכות.
ההסדר לא יחול על עמותות או חל"צ המבקשות אישור ניהול תקין בפעם הראשונה ,או
אישור על הגשת מסמכים ,או שלא היה להן אישור בשנה קודמת .אין לדווח על עמותות או
חל"צ מסוג זה במסגרת הדיווח.
עמותות הנמצאות בתכנית לתיקון ליקויים ,לרבות עקב גרעון ועודף – נדרשות להגיש את
המסמכים לא יאוחר מהמועד הראשון בהסדר –  .30.6.19יש לכלול אותן בדיווח במועד
הראשון.
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הגשת דיווח חלקי מטעם עמותה או חל"צ במועדים האמורים לעיל (דהיינו ,הגשת חלק
מהמסמכים או מסמכים לא מלאים כנדרש) לא תיחשב כהגשת מסמכים במועד.
אי עמידה בהסדר תיחשב כאי עמידה של העמותה או החל"צ בהוראות החוק בנוגע להגשת
מסמכים ,ויכולה להשפיע על עצם מתן אישור ניהול תקין ועל מועד מתן האישור.
בנוסף ,לידיעתכם ,לקראת כניסתן לתוקף של תקנות העמותות (טפסים) (תיקון) ,התשע"ח
–  2018בתאריך  ,31.3.19יהיה על עמותות וחל"צ להגיש דוח מילולי ,פרוטוקול אסיפה
כללית ומסמכים נלווים בהתאם לתקנות אלו ,החל מדיווחים המתייחסים לשנת ,2018
ולבקשות לאישור ניהול תקין לשנת .2020
התקנות קובעות פורמט חדש לדוח המילולי וכן מחייבות הגשת דיווחים באופן מקוון.
כמו כן ,ההסדר החדש קובע כי עמותות בעלות מחזור הנמוך מ ₪ 500,000אינן חייבות
בהגשת דוח כספי (עליהן למלא דיווחים כספיים מסויימים בתוך הדוח המילולי).
לידיעה ,רשות התאגידים מאפשרת לציבור הרחב ,ובכלל זה ,לרו"ח של עמותות ,להשתתף
בהדרכות בהן ימסרו הסברים בנוגע לשינוי בפורמט הדיווח ולאופן ההגשה המקוון .יודגש
כי ניתן יהיה להגיש דיווחים גם ללא השתתפות בהדרכות ,ויהיו הסברים מפורטים באתר.
ההדרכות מיועדות למי שמעדיף הסברים פרונטליים ולמי שנתקל בקשיים הקשורים
לשינויים טכנולוגיים.
ההדרכות תתקיימנה במספר מועדים ,בירושלים ,תל אביב ,חיפה ,באר שבע.
להרשמה להדרכות לכלל נושאי המישרה בעמותות וחל"צ (לרבות רו"ח ועו"ד):
https://goo.gl/forms/OVUfS87WAJ64QBcr2
להרשמה להדרכות לרו"ח ועו"ד בלבד https://goo.gl/forms/BruN6MAitsTdBOpQ2 :

 .10עוד לידיעתם ,כי באתר רשות התאגידים – רשם העמותות והחל"צ מפורסמות הנחיות
מפורטות לעמותות וחברות לתועלת הציבור המבקשות אישור ניהול תקין.
https://www.gov.il/he/service/association_certification_of_proper_manageme
nt
עם כניסתם לתוקף של הכללים החדשים ב ,31.3.19תופיע האפשרות למלא את הטפסים
באופן מקוון בקישור הנ"ל.

בכבוד רב,
אביטל שרייבר ,עו"ד
סגנית ראש רשות התאגידים (מלכ"רים)
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