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תקנות השותפויות (רישום ואגרות) (תיקון), התשע"א-2011

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 71 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-11975, באישור 
שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכספים 

של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקין תקנות אלה: 

העיקריות),  התקנות   - (להלן  ואגרות)4  (רישום  השותפויות  לתקנות   2 תקנה  1. במקום 
יבוא:

2. בתקנות אלה - הגדרות

"פקודה" - פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975;

"שותפות" - לרבות שותפות חוץ." 

2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות -

(1) הסימון (א) - יימחק;

(2) תקנות משנה (ב) עד (ד) - בטלות. 

3. אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:

ב–1 "עדכון סכומים  ישתנו  הראשונה  בתוספת  הקבועים  3א. (א) הסכומים 
בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור השינוי 

של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

השלם  החדש  לשקל  יעוגל  כאמור,  שהשתנה  (ב) סכום 
הקרוב וסכום של מחצית השקל יעוגל כלפי מעלה.

בהודעה  יפרסם  המשפטים  משרד  של  הכללי  (ג) המנהל 
עקב  כפי שהשתנה  נוסח התוספת הראשונה  את  ברשומות 

האמור בתקנות משנה (א) ו–(ב).

(ד) בתקנה זו -

הלשכה  שמפרסמת  לצרכן  המחירים  מדד   - "המדד" 
המרכזית לסטטיסטיקה;

יום  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד   - החדש"  "המדד 
השינוי;

יום  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד   - היסודי"  "המדד 
הראשון  השינוי  יום  ולעניין  הקודם,  השינוי 
(רישום  השותפויות  תקנות  של  תחילתן  שלאחר 
ואגרות) (תיקון), התשע"א-52011 - המדד שפורסם 

בחודש דצמבר 2010.

פטור מאגרה 
שנתית לשותפות 

שהפסיקה את  
פעילותה

את  שהפסיקה  שותפות  אלה,  בתקנות  האמור  אף  3ב. (א) על 
פעילותה והגישה לרשם הודעה על פירוק השותפות פטורה 
שבו  המועד  שלאחר  השנים  לגבי  שנתית  אגרה  מתשלום 
לרשם  שהמציאה  ובלבד  פעילותה,  את  השותפות  הפסיקה 

את המסמכים שלהלן:

החלפת תקנה 2

__________
1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 28, עמ' 549.

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

3 ס"ח התשל"ה, עמ' 206.

4 חוקי א"י, כרך ג', עמ' 1950; ק"ת התש"ע, עמ' 395.

5 ק"ת התשע"א, עמ' 852.

תיקון תקנה 3

 הוספת תקנה
3א ו-3ב
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(1) אישור מרשות המסים כי השותפות לא פתחה תיק 
או סגרה את התיק במס הכנסה בציון המועד שבו נסגר 
התיק; אישור כאמור יינתן לגבי תקופה של שבע שנים 

לפני מועד הנפקת האישור;

נרשמה  לא  השותפות  כי  המסים  מרשות  (2) אישור 
כחייב במס על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-61975, 
בוטל  שבו  המועד  בציון  בוטל,  כאמור  שרישומה  או 
שבע  של  תקופה  לגבי  יינתן  כאמור  אישור  הרישום; 

שנים לפני מועד הנפקת האישור;

(3) תצהיר מאת השותפים הכלליים שבו הם מצהירים 
כי החל בתאריך שצוין בתצהיר, השותפות הפסיקה את 

פעילותה וכי אינה מנהלת חשבונות בנק.

(ב) שותפות שהפסיקה את פעילותה ותיקה ברשות המסים 
טרם נסגר, רשאית להמציא לרשם, חלף האישורים המפורטים 

בתקנת משנה (א)(1) ו–(2), את המסמכים המפורטים להלן:

הפסיקה  השותפות  כי  חשבון  רואה  מאת  (1) אישור 
את פעילותה, בציון המועד שהפסיקה בו את פעילותה, 
דוחות  המסים,  לרשות  שהגישה  העובדה  ובציון 
שנתיים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה7, מאושרים 
בידי רואה החשבון, שצוין בהם כי השותפות הפסיקה 
את פעילותה; האישור יינתן לכל שנות המס שלגביהן 
 - זו  (בתקנה  שנתית  מאגרה  פטור  השותפות  מבקשת 

דוחות למס הכנסה);

(2) העתק מן הדוחות למס הכנסה.

(ג) בתקנה זו, "המועד שבו הפסיקה השותפות את פעילותה" 
במסמכים  המצוינים  המועדים  מבין  האחרון  המועד   -
המפורטים בתקנת משנה (א) או (ב), ובשותפות חוץ - המועד 

האחרון כאמור, ביחס להפסקת פעילותה בישראל.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א), שותפות חוץ פטורה 
מתשלום אגרה שנתית אף אם לא הגישה הודעה על פירוקה, 
 (3) עד   (1) בפסקאות  האמורים  התנאים  שהתקיימו  ובלבד 

בתקנת משנה (א)  או בתקנת משנה (ב).

לפי  מחיקתה  לביטול  בקשה  לגביה  (ה) שותפות שהוגשה 
סעיף 73(ו) לפקודה, לשם ביצוע פעולות שהיא חייבת לבצען 
אגרה  מתשלום  פטורה  פעילות,  המשך  לשם  ולא  דין  לפי 
שנתית לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה השותפות 
שהגישה  ובלבד  המחיקה,  ביטול  למועד  ועד  פעילותה  את 
לרשם, לאחר שקיימה את חובותיה כאמור, הודעה על פירוק 
השותפות והמציאה לרשם את המסמכים המפורטים בתקנת 

משנה (א) או (ב)." 

__________
6 ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

7 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.
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4. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות - 

(1) בכותרת הטור "בשקלים חדשים או באחוזים", המילים "או באחוזים" - יימחקו;

(2) במקום פרט 1 יבוא:

בשקלים חדשים

"1. בעד רישום  - 

850  שותפות כללית

2,491";שותפות מוגבלת   

(3) פרט 2 - יימחק; 

(4)  במקום פרטים 4 ו–5 יבוא:  

בשקלים חדשים

"4.  בעד - 

"עיון בנסח שותפות, באינטרנט, לכל 
שותפות

  10

הרשם  בלשכת  שותפות,  בנסח  עיון 
והדפסה של עד 5 עמודי מחשב   

46

הדפסת עמודים נוספים בלשכת הרשם, 
לכל עמוד

2

546.  בעד עיון בתיק שותפות בלשכת הרשם

2הדפסה, לכל עמוד

5א. בעד  -

בלשכת בדואר
הרשם 

תיק  של  צרוב   (CD) תקליטור  קבלת 
שותפות סרוק  

6166

נדרש  (אם  נוסף   (CD) תקליטור  כל 
תיק  כל  את  להכיל  כדי  מאחד  יותר 

השותפות) 

2126

בשקלים חדשים

התאגדות  תעודת  של  העתק  קבלת 
מקורית או תעודת התאגדות משוחזרת

10

בתיק  מצוי  המקור  שמסמך  5ב. אישור 
השותפות, לכל עמוד

4

5ג. אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או 
העתק ממנו מצוי בתיק השותפות, לכל 

עמוד

;"4

תיקון התוספת 
הראשונה
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(5) בפרט 6 -  

לרשם  תימסר  שבה  לשנה  "ועד  יבוא  נרשמה"  שבה  מהשנה  "חוץ  (א) אחרי 
הודעה על פירוק השותפות";

(ב) במקום "733" יבוא "1067" ובמקום "1,238" יבוא "1418".

5. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן, ואולם -   

(1) ביטולו של פרט 2 לתוספת הראשונה לתקנות העיקריות כאמור בתקנה 5(3) לתקנות 
אלה, יחול רק לגבי הגדלות הון שבוצעו לאחר תחילתן של תקנות אלה;

(2) תחילתה של תקנה 5(5)(ב) ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012);

(3) הפטור לפי תקנה 3ב לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 4 לתקנות אלה יחול רק 
לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו.

כ"ד באדר א' התשע"א (28 בפברואר 2011)
(חמ 3-905)

נאמן יעקב    
שר המשפטים   

תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) (תיקון), התשע"א-2011

25 לחוק המשכון, התשכ"ז-11967, באישור שר האוצר לפי    בתוקף סמכותי לפי סעיף 
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי 

סעיף 1(ב) לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקין תקנות אלה:

העיקריות),  התקנות   - (להלן  התשנ"ד-41994  ועיון),  רישום  (סדרי  המשכון  בתקנות   .1
במקום תקנה 15 יבוא:

ב–1 "עדכון סכומים  ישתנו  השנייה  בתוספת  הקבועים  15. (א) הסכומים 
בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור שינוי 

המדד החדש לעומת המדד היסודי.

השלם  החדש  לשקל  יעוגל  כאמור,  שהשתנה  (ב) סכום 
הקרוב וסכום של מחצית השקל יעוגל כלפי מעלה.

בהודעה  יפרסם  המשפטים  משרד  של  הכללי  (ג) המנהל 
עקב  שהשתנה  כפי  השנייה  התוספת  נוסח  את  ברשומות 

האמור בתקנות משנה (א) ו–(ב).

(ד) בתקנה זו -

הלשכה  שמפרסמת  לצרכן  המחירים  מדד   - "המדד" 
המרכזית לסטטיסטיקה;

יום  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד   - החדש"  "המדד 
השינוי;

תחילה ותחולה

החלפת תקנה 15

__________
1 ס"ח התשכ"ז, עמ' 48.

2 ס"ח התשמ"ח, עמ' 60.

3 ס"ח התשל"ה, עמ' 206.

4 ק"ת התשנ"ד, עמ' 734; התשס"ח, עמ' 1615 (התשס"ט, עמ' 60).


