
 בדבר סנקציות כנגד חברה מפרה, מידע לחברה ונושאי משרה

,שלום רב

בהןוחובות שנתיות כלפי רשם החברות על כל חברה מטיל) 1999-ט"התשנ( חוק החברות
ברצוננו ליידע אותך בדבר תיקון לחוק. תשלום אגרה שנתית והגשת דוח שנתי, בין היתר

. עוסק בהפעלת סנקציות כנגד חברה המפרה את החוקו 2010שנכנס לתוקפו בתחילת 

?מהו התיקון החדש לחוק
פי10'מסנכנס לתוקף תיקון 1.1.2010החל מתאריך ניתנה לרשם החברותו לחוק על

).א362 עיףס( הרשם בדין כלפיה חובותיהשלא מילאה סמכות להפעיל סנקציות כנגד חבר

כ "חברה מפרה"רישום חברה
דו/ו שנתית אגרה אי תשלום בסנקציות שונותוטמהווה עילה לנק, בזמןח שנתי"או הגשת

בההדירקטורים ובעל, כנגד החברה מוסמך הרשם לרשום התראה,על פי החוק. שליטה
יום30במידה ולא יתוקנו ההפרות בתוך. לחברה במרשם החברות בגין ההפרות לעיל

ודעה על כך תרשם גם בנסח החברהה, תוכרז החברה כחברה מפרה–מהמועד הנקוב 
.הפתוח לעיון הציבור, במרשם רשם החברות

כ הסנקציותןמה ?"חברה מפרה"נגד שינקטו
:לא יבוצעו במרשם החברות פעולות הנוגעות לחברה

. רישום שעבוד על נכסי החברה•
. רישום שעבוד לטובת החברה•
.שינוי שם החברה או שינוי מטרותיה•
בה: שבעל מניותיה הוא, רישום חברה חדשה• .החברה המפרה או בעל השליטה
.רשום משכון לטובת החברה המפרהי לא רשם המשכונות•

?האם קיימות גם סנקציות כספיות כנגד חברה המפרה את הוראות החוק
. בגין כל הפרה₪ 7,340להטיל על חברה עיצום כספי ששיעורו כיום בנוסףי רשאהרשם

יחבגין על גביית.₪ 250,000של ולו עיצומים מצטברים עד גובההפרה מתמשכת
).גבייה(העיצומים הכספיים יחולו הוראות פקודת המיסים 

?האם ניתן להפעיל עיצום כספי כנגד דירקטור בחברה
 360 סעיף( יה מדירקטור בחברהיניתן לגב, עיצום כספי שלא שולם על ידי החברה במועד

).לחוק

?"חברה מפרה"כיצד ניתן לתקן את ההפרה ולהסיר את רישום
ו"ע .ח השנתי האחרון"או הגשת הדו/י תשלום חובות האגרה

?כיצד ניתן לזכות בהנחה על האגרה השנתית
ה 31לאחר מועד זה ועד. תיהנה מהנחה, לפברואר בשנה28-חברה המשלמת אגרה עד

פי, חוב אגרה שלא שולמה.רהיחול תשלום מלוא האג, לדצמבר באותה שנה יעודכן על



יודגש כי לא מוטלת על הרשות חובה לשלוח שובר. עור האגרה התקף בשנת התשלוםיש
.אינו מהווה עילה לאי תשלום, לתשלום ואי קבלתו אצל החברה

? מה עושים,החברה שלי לא פעילה כבר זמן רב
כדי לחסוך לעצמה הצטברות חובות,חברה שהפסיקה את פעילותה יכולה לבצע פירוק מרצון

חברה. אגרה נוספים והטלת סנקציות כמפורט לעיל גם על נושאי המשרה ובעל השליטה בה
תקבל פטור מחובות עבר של אגרות, שלא הייתה פעילה וביצעה הליך של פירוק מרצון
,)אגרות(כמפורט בתקנות החברות, שנתיות בהצגת אישורים בדבר הפסקת הפעילות

פרטים נוספים והמסמכים הדרושים לצורך הפירוק ולקבלת פטור מחובות. 2001-א"סהתש
ב http://taagidim.justice.gov.ilאתר רשות התאגידים עבר ניתן למצוא

?דין וחשבון שנתימהו
.שנתין לרשם אחת לשנה דין וחשבולהגיש חברה פרטית על

.אותו ניתן למצוא באתר רשות התאגידים5הדוח יוגש על פי טופס

ולהוריד את טופס לשלם אגרות, מצב רישומה,על חובות החברה היכן ניתן לקבל מידע
?)5טופס(ח השנתי"הדו

ב, שירותים ופעולות אלו ורבות אחרות אתר רשות התאגידים ניתן לקבל ולבצע
http://taagidim.justice.gov.il.

את, אנא פעל בהתאם לחוק אתחמלא ובותיה של החברה כלפי רשם החברות והבטח בכך
.ניהולה התקין של החברה ללא סנקציות מכבידות ומיותרות

.
 אלון בכר

 ראש רשות התאגידים
 רשם החברות


