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 5102 ינואר   
 6/02פר חוזר מקצועי מס 

 

, כי הינה להצהיר או ,עמותותה לרשם שנתית אגרה לשלםחייבת  ,ההקמת שלאחר בשנה ,עמותה

 . מתשלום פטור עומדת בתנאים המקנים

 עמותה תהא פטורה מתשלום אגרה שנתית באם הינה ממלאת אחר התנאים הבאים:  

 ש"ח 011,111 של סכום על להועאינו  השנתי תקציבה . 

 פעולות עבור המשולם לשכר פרט ,שהיא צורה בכל שכר משלמת אינה העמותה 

 . בחוק הנדרשות

 ,העמותה ועד חברי שני ידי על תנאיםה קיום על להצהיר העמותה על, הפטור קבלת לצורך

 . בפניו חתימותיהם את המאשר עורך דין, בפני

 האגרה גובה  

 :לומהתש ממועד נגזרגובה האגרה       

 לתשלום תזכאי - במרץ 00עד ליום  השנתית האגרה את מתהמשלעמותה  - מופחתת אגרה

 . ח"ש 0,001 של סך - 5102 בשנת .מופחתת אגרה

 בשנת .המלא האגרה סכום את לשלם העמותה על - בדצמבר 00 ליום ועד זה מועד לאחר

 . ח"ש 0,617 של סך - 5102

 תשלום האגרה 

 בבנק הדואר(  רישום )בין בתשלום בשרת התשלומים ובין כל מקרה של תשלום אגרתב

 .שם המשלםו מהש ,העמותה מספראת  :קבלהיש לכתוב על השובר/

  יש להדפיס את  - באמצעות אתר האינטרנט, בגמר ביצוע התשלום והתשלום הינובמידה

 .הרשם ולצרפו למסמכים המועברים למשרדאישור התשלום 

  למוקד וברי תשלום, ניתן להזמינם באמצעות פנייה באמצעות ש והתשלום הינובמידה

 . בלבדאת השוברים ניתן לשלם בסניפי בנק הדואר  .במשרד הרשם הזרוע העסקית

 ."במקרה של תשלום בבנק הדואר יתקבל רק הספח שכתוב עליו "עבור רשם העמותות 

 .אגרה לם שובדרישה לשל לגרום הוראות כאמור לעיל עלוליובהר, כי אי קיום 

 

 וכן, 5102 פברואר סוף עד לתשלום האגרה שובר)באמצעות הדואר(  תקבל לא והעמותה במידה

בין השעות  ,ה'-בימים א' התאגידים רשותהטלפוני  למוקד לפנות ניתן, נוספים פרטים לבירור

 .0-711-71-61-11 :בטלפון ,06:11ועד  13:01

  10-6035312 ת כהן, בטלפון:בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנ
.ilco.cpaosnat@brit 
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