מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות
הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית  -חברת יחיד

#

סעיף (342לח) לחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן -החוק).
יש למלא את הנתונים בטופס בכתב יד ברור
ניתן למלא גם את חלקו השני של הטופס לצורך בקשת פטור מתשלום חובות אגרה שנתית לפי סעיף 5א
לתקנות החברות (אגרות) תשס"א.2001 -
תאריך:
הנדון :הודעה על הצגת דוח נאמן בפני האסיפה הכללית של החברה:
_

_______________________

__________________________ח.פ___

 .1הודעה על הצגת דוח נאמן:
_______ התקיימה אסיפה כללית של החברה
ניתנת בזאת הודעה כי בתאריך __
שבנדון בה הציג הנאמן את הדו"ח המסכם שערך.
הריני להודיע כי בהתאם לסעיף  342לח(ב) לחוק נמסרה והתפרסמה הזמנה לאסיפה הכללית,
חודש ימים לפני מועד כינוסה ואל ההזמנה צורף הדוח המסכם.
להודעה זו מצורפים פרוטוקול האסיפה הכללית והעתק הדוח המסכם המפרט כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה
_

_____________ __________________ __
חתימת הנאמן

שם הנאמן

_______________
תאריך

פרטים ליצירת קשר עם הנאמן:
_______________

__

________________________

טלפון

_

דואר אלקטרוני

(הערה :יש להגיש טופס זה תוך שבוע ממועד כינוס האסיפה הכללית)
 .2בקשה לקבלת פטור מתשלום אגרות שנתיות בשל הפסקת פעילות:
מבוקש לפטור את החברה מתשלום אגרה שנתית ,לשנים _

______________________

א .תצהיר אי פעילות דירקטור החברה (ייחתם ע"י בעל המניות והדירקטור היחיד בחברה):
___( להלן המבקש/ת) לאחר
__________ ת.ז__________
אני הח"מ___
שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה
כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
יחיד/ה

 .1הנני בעלת מניות
_____
ח.פ_
 .2אני מצהיר כי החל בתאריך _
החברה אינה מנהלת חשבונות בנק.

ודירקטור/ית

יחיד/ה

בחברה

_

______

___________ החברה הפסיקה את פעילותה ,וכי
חתימת המבקש/ת____________________

אני הח"מ ,מאשר בזה כי המבקש/ת לאחר שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה
כנקוב לעיל ,לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
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מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות
בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל ,וחתם/ה עליה בפניי היום:
____________

_

____

שם עורך דין

_____________________

מענו

_____________

__

_____________

מספר רישיון

_______________
חתימה

תאריך

ב .אישורים נוספים הנדרשים לקבלת הפטור:
• חברה שמעולם לא פתחה תיק ברשויות המס או שסגרה את תיקיה ברשויות המס (סיווג
 73במס הכנסה וסיווג  09במע"מ) -אין צורך להגיש אישורים נוספים ,המידע מתקבל
ישירות אצל רשם החברות.
• חברה שלא סגרה את תיקיה ברשות המיסים -יש לצרף אישור על העדר פעילות מאת
רואה חשבון המבקר של החברה יחד עם העתקי הדוחות שהגיש רואה החשבון המבקר
למס הכנסה עבור כל שנה לגביה מבוקש הפטור .אם תיקה של החברה במס הכנסה סווג
כלא פעיל (סיווג  )77אין צורך לצרף העתקי דוחות( .אין צורך להגיש אישור על סיווג תיק
כלא פעיל ,המידע מתקבל ישירות אצל רשם החברות).
אישור רואה החשבון המבקר על העדר פעילות של חברה
הנני מאשר כי שימשתי כרו"ח המבקר של החברה שבנדון ,לשנות
__________________ [ ,לרבות השנים בהם הופסקה הפעילות] וכי החברה
המס__
___________ מאז שנת הפסקת פעילות החברה
הפסיקה את פעילותה בתאריך__
הוגשו לרשות המיסים כדין ,דו"חות שנתיים של החברה הערוכים לפי סעיף  131לפקודת מס
הכנסה אשר צוין בהם כי החברה הפסיקה פעילותה ,או ט'  1214בו צוין כי החברה אינה פעילה,
לפי העניין.
רצ"ב העתק הדוחות /ט'  1214אשר הוגשו למס הכנסה בגין השנים לגביהן מבוקש הפטור.
_________

____
שם רו"ח
____

____________________

_____
מענו

___________

_

מספר רישיון רו"ח

_______________ ___
תאריך

___________

חתימה

ג .נודה לאישור רשם החברות על מתן פטור מאגרה וחיסול החברה.
ד .פרטי הנאמן:
____________
שם הנאמן
_
טלפון

__
ת.ז

_______________

__________
____________
דוא"ל

_
מען
__

______________
_____________
חתימת הנאמן
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