
 

 

רישום כחברה מפרה - תיקון מס' 10 לחוק החברות, התש"ט-1999

הקדמה

זה תיקון  התש"ט-1999.  החברות,  לחוק   10 מס'  תיקון  לתוקף  כס   ,2010 ליואר  ב-1 

ותשלומים אגרות  שילמה  לא  אשר  חברה  לרשום  הסמכות  את  החברות  לרשם  מעיק 

אחרים או אשר לא הגישה דין וחשבון שתי כ"חברה מפרה". עם רישומה כחברה מפרה,

דירקטור על  אף  מיוחדים,  ובמקרים  החברה  על  שוות  סקציות  להטיל  הרשם  רשאי 

בחברה או על בעל שליטה בה.

עד עתה מע רשם החברות מהטלת סקציות העומדות לרשותו כגד חברות אשר מפרות

רשות הודיעה  לאחרוה  השתי.  הדו"ח  הגשת  וחובת  השתית  האגרה  תשלום  חובת  את 

תחת רבות  לחברות  מכתבים  ושלחה  בושא,  האכיפה  את  להגביר  כוותה  על  התאגידים 

כגד חברה מפרה". מכתבים אלה בדבר סקציות  וושאי משרה,  "מידע לחברה  הכותרת 

עליהן המוטלות  לחובות  החברות  מודעות  את  להגביר  ועד  אשר  ממאמץ  חלק  הם 

ולסיכוים הטמוים בהפרתן.

מסמך זה כולל סקירה של עיקרי תיקון מס' 10 לחוק החברות.

    החובות המוטלות על חברה

על חברה מוטלות שתי חובות מרכזיות, אשר הפרת כל אחת מהן עשויה לחשוף את החברה

לסקציות מצד רשם החברות במסגרת תיקון מס' 10:

- ס' 141 לחוק החברות קובע כי אחת לשה מחויבת חברה פרטית הגשת דו"ח שתי  א. 

לאחר ימים   14 בתוך  להגיש  יש  השתי  הדו"ח  את  שתי.  דו"ח  לרשם  ולהגיש  לערוך 

האסיפה השתית של החברה. ס' 348 לחוק קובע חובה דומה לגבי חברת חוץ ואולם טרם

חברה על  חלה  איה  שתי  דו"ח  להגיש  החובה  חוץ.  חברת  של  שתי  לדו"ח  הטופס  קבע 

ציבורית שהה תאגיד מדווח לפי חוק יירות ערך, התשכ"ח-1968.

- ס' 44(6) לחוק החברות מסמיך את שר המשפטים לקבוע אגרות שוות תשלום אגרות  ב. 

בין החברות.  רשם  ידי  על  היתים  ושירותים  פעולות  עבור  לשלם  חברה  דרשת  שאותן 

ואגרה החברה  הקמת  בעת  לשלם  יש  אותה  רישום,  אגרת  לתשלום  חובה  קבעה  היתר 

כל על  חובת תשלום האגרה מוטלת  על בסיס שתי.  דרשת החברה לשלם  שתית, אותה 

חברה רשומה, בין אם מדובר בחברה פרטית, חברת חוץ או חברה ציבורית. 

לאכוף את כלים  לרשות רשם החברות  עמדו  לתוקף,   10 תיקון מס'  כיסתו של  עוד טרם 

עיצומים כספיים על החברה, לרבות ידי הטלת  על  הגשת הדו"ח השתי ותשלום האגרות 

עצמה שהחברה  במצב  שהוטל  הכספי  העיצום  את  לשלם  החברה  של  מדירקטור  דרישה 

מעה מלעשות כן.

 

שאלות לך  ויש  במידה 
לושאים הוגעות 
זה, במסמך  הידוים 
עם קשר  צור/צרי  אא 
הרשומים הדין  עורכי 
מטה או עם איש הקשר

שלך במשרד

דן שמגר
3171 610 03טל.

3756 610 03פקס.

שירה עזרן
3811 610 03טל.

3718 610 03פקס.

 

הליך הרישום כחברה מפרה

תיקון מס' 10 מסמיך את הרשם לרשום חברה אשר לגביה יש לרשם יסוד סביר להיח כי היא לא שילמה אגרה או לא

הגישה דו"ח שתי, כחברה מפרה. 

בשלב ראשון ובטרם רשמת החברה כחברה מפרה, מחויב הרשם להוסיף למרשם החברות התראה על כוותו לרשום את

החברה כמפרה. וסף על כך, הודעה על רישום ההתראה תישלח למעה הרשום של החברה. יודגש כי מרשם החברות גיש

לציבור חים ובצורה מקוות. 

להגיש את ו/או  לשלם את האגרות  הייו,   - לתיקון ההפרה  יום   30 זמן של  פרק  לחברה  יתן  רישום ההתראה,  ממועד 

כחברה החברות  במרשם  החברה  תירשם  האמור,  הזמן  פרק  בתוך  ההפרה  את  תיקה  לא  שהחברה  במידה  הדו"חות. 

מפרה ועובדה זו תצוין גם בסח החברה.
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למחיקת יביא  האגרות)  ותשלום  הכספיים  הדו"חות  הגשת  (קרי,  ההפרה  תיקון  מפרה,  כחברה  החברה  רישום  לאחר 

הרישום ולהסרת הסקציות שהוטלו על החברה.

השלכות הרישום כחברה מפרה

לרישום כחברה מפרה ישן השלכות על פעילותה השוטפת של החברה כדלקמן. על פי התיקון לחוק, הרשם רשאי לסרב

לרשום פעולות שוות המבוצעות על ידי החברה ואשר מחויבות ברישום על מת להיכס לתוקף.

הפעולות אותן רשאי רשם החברות לסרב לרשום הן:

א. שיויים בחברה - שיוי שם החברה המפרה, שיוי מטרות החברה המפרה ושיוי תקון אשר בעקבותיו הופכת החברה

המפרה לחברה לתועלת הציבור;

(3) או  המפרה;  בחברה  שליטה  בעל   (2) המפרה;  החברה   (1) הוא:  בה  מיות  שבעל  חברה  רישום   - חברה  רישום  ב. 

דירקטור בחברה המפרה שלא שילם עיצום כספי שדרש לשלמו בשל רישום החברה כחברה מפרה. בעל שליטה לצורך

הוראה זו היו מי שרשום במרשם כבעל מיות של 50% או יותר מהון המיות המופק של החברה המפרה במועד רישום

ההתראה.

ג. שעבודים - רישום שעבוד על כסי החברה המפרה או שעבוד לטובתה; 

כמו-כן, רשאי רשם המשכוות לסרב לרשום משכון לטובת החברה המפרה. 

משמעות סירובו של הרשם לרשום פעולה כאמור היה, בחלק מהמקרים, שלילת תוקפה של הפעולה לחלוטין ובחלקם

האחר של המקרים, שלילת תוקפה של הפעולה כלפי צדדים שלישיים.

בעיין זה יצוין כי רשות התאגידים הודיעה על כוותה להרחיב את מגוון הסקציות המוטלות על חברות מפרות על ידי

שיתוף פעולה עם רשויות שלטון וספות. כך למשל, מתכת רשות התאגידים ליזום הוראה לפיה חברה מפרה לא תוכל

לגשת למכרזים ממשלתיים.

יתן אשר  כספיים  עיצומים  בדבר  החברות  בחוק  הקיימות  ההוראות  של  מתחולתן  גורע  איו   10 מס'  בתיקון  האמור 

להטיל על חברות שאין עומדות בחובות הגשת הדו"ח השתי ותשלום האגרות.

היקף תחולתו של תיקון מס' 10

אי תשלום בגין  ורק  אך  יתבצע  כחברה מפרה  רישום החברה  כי  קבע  ב-1.1.2010,  לתוקף  כס  לחוק  על אף שהתיקון 

אגרות או אי הגשת דו"חות משים מסוימות, כמפורט להלן:

א. אי תשלום אגרות משת 2002 ואילך.

ב. אי הגשת דו"ח שתי לגבי השים 2008 ואילך.

לעיל), (כמפורט  שלה  דירקטור  או  בה  שליטה  בעל  המפרה,  החברה  שבבעלות  חברה  לרישום  הרשם  סירוב  לעיין  ג. 

סקציה זו תופעל רק בגין אי תשלום אגרות או אי הגשת דו"חות שתיים לגבי השים 2009 ואילך.

המלצות

על מת להימע מרישום כחברה מפרה יש למלא אחר חובות תשלום האגרות והגשת הדו"חות השתיים לרשם. לפיכך,

או ממליצים לערוך בירור פימי בחברה כדי לוודא שהדו"חות השתיים הוגשו ושהאגרות השתיות שולמו.

לקבלת מידע בדבר חובות החברה בגין אי תשלום אגרות ועל מת לבדוק אם לחברתכם יתה התראה על הכווה לרשמה

כחברה מפרה, יתן להיעזר באתר האיטרט של רשות התאגידים וכן במוקד הטלפוי שמפעילה הרשות שמספרו:

.1-700-70-60-44

שמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.

. יעוץ משפטי ו/או  בו מתן חוות דעת  ן לראות  ואי ועובדות ספציפיות  לסיבות  בו התייחסות  ן  אי  , כללי ו מידע   הי לעיל  כי האמור  מובהר 

דרך אבא הלל 16, רמת-גן, 52506 טל. 6103100 03 פקס. 6103111 03 אתר. 
www.meitar.com
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