מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות

(סעיף  338לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג)1983-
יש למלא הנתונים בטופס בכתב יד ברור

הנדון :הודעה על הצגת דו"ח מפרק בפני האסיפה הכללית של חברת:
ח.פ.

.1

ניתנת בזאת הודעה כי בתאריך

התכנסה והתקיימה אסיפה כללית סופית של החברה

שבנדון בה הציג והסביר המפרק את הדו"ח הסופי שערך בפני (נא לסמן  Xבאחת האפשרויות):
האסיפה הכללית שהיה בה במניין חוקי.
האסיפה הכללית שכונסה כדין אך לא היה בה מניין חוקי.
.2

הריני להודיע כי פורסמה ברשומות הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית ,חודש ימים לפני מועד כינוסה וכי ההודעה
פורסמה לפי סעיף (338ב) לפקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג.1983-
להודעה זו מצורף העתק דו"ח מפרק המפרט כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.

שם המפרק

חתימת המפרק

תאריך

פרטים ליצירת קשר עם המפרק:
טלפון

דואר אלקטרוני

(הערה:יש להגיש טופס זה תוך שבוע ממועד כינוס האסיפה הכללית)
הנחיות נוספות:
.1
.2

אם ישנם שעבודים הרשומים על שם החברה ,יש להסירם בטרם חיסול החברה.
לקבלת פטור מתשלום אגרה שנתית ניתן לבחור את אחת החלופות הבאות:

 .1אישור נציבות מס הכנסה ומס ערך מוסף:
א .אישור נציבות מס הכנסה כי החברה לא פתחה תיק או שהחברה סגרה את התיק במס הכנסה בציון המועד שבו נסגר התיק;
ב .אישור מרשויות מס ערך מוסף כי החברה לא נרשמה כחייב במס על פי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו , 1975-או שרישומה כאמור בוטל ,בציון
המועד שבו בוטל הרישום.
 .2אישור רואה חשבון מבקר והעתקי דוחות:
א .אישור מאת רואה החשבון המבקר עבור השנים לגביהן מבוקש הפטור
ב .העתקי הדו"חות שהגיש רואה החשבון המבקר למס הכנסה ,עבור כל שנה לגביה מבוקש הפטור או אישור על סיווג תיק כלא פעיל במס הכנסה.
שימו לב -ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור מחובות אגרה גם מבלי להמציא האישורים הנ"ל אם החברה סווגה בהתאם אצל
רשות המיסים ( תיק סגור/מעולם לא נפתח תיק/תיק שסווג כלא פעיל) .מידע זה מועבר ישירות מרשות המיסים אל רשם החברות.
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