יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור
وحدة مسجل الجمعيات والشركات للمنفعة العامة
ח' סיון תשפ"ב
 07יוני 2022
א.ג.נ,.

הנדון :הסבר בעניין הגשת בקשה לאישור ניהול תקין לשנת 2023
והגשת דיווחים שנתיים לשנת  2021אל יחידת רשם העמותות וההקדשות
כמדי שנה ,נבקש להציג בפניכם דגשים מרכזיים בעניין הגשת דיווחים שנתיים אודות שנת 2021
אל יחידת רשם העמותות וההקדשות ,והגשת בקשה לאישור ניהול תקין לשנת .2023
יובהר כי השימוש במונח "עמותה" מתייחס הן לעמותות והן לחברות לתועלת הציבור.
 .1.1עמותה המעוניינת בקבלת אישור ניהול תקין לשנת  ,2023נדרשת להגיש בקשה לאישור
ניהול תקין באתר תאגידים ברשת .במסגרת בקשה זו יש להגיש גם את הדיווחים
השנתיים לשנת  ,2021וכן לשלם את האגרה השנתית לשנת  .2022ראה אתר רשות
התאגידים על הדיווחים הנדרשים להגשה ואופן ההגשה.
 .1.2יודגש כי לשם קבלת אישור ניהול תקין ,אין די בהגשת דיווחים שנתיים ויש להקפיד
להגיש במערכת המקוונת גם בקשת אישור ניהול תקין.
 .1.3כידוע ,בהתאם להוראות חוק העמותות ,תש"ם 1980-יש להגיש את הדוח הכספי ,הדוח
המילולי והמסמכים הנלווים ,עד ליום  30ביוני בשנה שלאחר שנת הדוח .כלומר ,לצורך
בקשת אישור ניהול תקין לשנת  ,2023נדרש להגיש דיווחים לשנת  ,2021וזאת עד ליום
.30.6.2022
 .1.4יודגש  -לא תטופל בקשה לאישור ניהול תקין ,כאשר הדיווחים השנתיים הנלווים לה
מוגשים באיחור של למעלה משנה מהמועד הקבוע בחוק.
יישום הכלל -


לא יטופלו בקשות לאישור ניהול תקין לשנת  ,2022אשר הדיווחים השנתיים הנלווים
לבקשות אלה (דיווחי  )2020הוגשו לאחר יום  30ביוני .2022



לא יטופלו בקשות לאישור ניהול תקין לשנת  ,2023אשר הדיווחים השנתיים הנלווים
לבקשות אלה (דיווחי  )2021הוגשו לאחר יום  30ביוני .2023
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 .1.5על אף האמור לעיל ,עמותה הכלולה בהסדר הארכות שנקבע עם לשכת רו"ח ,רשאית
להגיש את הדיווחים במועד שונה ,בהתאם למועדי ההסדר המפורטים באתר רשות
התאגידים.
 .1.6עמותות שקיבלו זה מכבר אישור ניהול תקין לשנתיים ( ,)2022-2023נדרשות להגיש
דיווחים שנתיים המתייחסים לשנת  ,2021עד ליום  .20.10.2022יובהר כי לעמותה כאמור
שלא תגיש דיווחים שנתיים מלאים עד ליום  ,20.10.2022יבוטל אישור ניהול תקין שניתן
לשנת  ,2023ללא התראה נוספת.
 .1.7לתשומת ליבכם – הורחבה רשימת הגורמים המוסמכים לדווח מטעם העמותה ,והיא
הכוללת עתה את הגורמים המפורטים להלן:


כל חברי ועד העמותה;



כל מורשי החתימה בעמותה;



מנכ"ל העמותה;



כל מנהל הכפוף במישרין למנכ"ל העמותה;



רו"ח מבקר של העמותה;



עו"ד העמותה;



עו"ד או רו"ח נוספים ,לשם הגשת בקשות באתר תאגידים און-ליין;



בחל"צ – מי שמונה ע"י החברה כמוסמך לדווח;

עדכון הגורמים המוסמכים לדווח יכול להתבצע באמצעות הזנת הפרטים הרלבנטיים
בדו"ח המילולי ,או באמצעות הגשת בקשה לעדכון בעלי תפקידים באתר תאגידים ברשת.
 .1.8דיווח תרומות מישות מדינית זרה :תרומה מישות מדינית זרה היא תרומה המתקבלת,
בין היתר ,ממדינה זרה או איחוד מדינות ,או מגוף בשליטת מדינה ,הרשות הפלסטינית
(להגדרה מדויקת ומלאה  -ר' סעיף 36א לחוק העמותות).
עמותה המקבלת תרומות מישות מדינית זרה ,חלות לגביה הוראות שונות ,ובכלל זה
החובה להגיש דיווח רבעוני ,וכן חובת פרסום באתר העמותה .לפרטים ,ניתן לעיין בדף
השירות באתר הרשות ,לעניין זה .הגשת הדיווח הרבעוני מתבצעת באמצעות אתר
תאגידים ברשת בהזדהות בלבד.
בנוסף ,במסגרת הדיווח השנתי ,עמותה שמחזורה הכספי השנתי עולה על ₪ 300,000
נדרשת לפרט בדוח המילולי המקוון האם קיבלה תרומות מישות מדינית זרה בסכום
מצטבר העולה על  ₪ 20,000מתורם יחיד ,ואת פרטי תרומות אלה.
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 .1.9אנו ממליצים להצטרף לרשימת תפוצה של יחידת רשם העמותות וההקדשות ברשות
התאגידים ,ולקבל באמצעות דוא"ל עדכונים שוטפים.
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