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תקרת התרומה הפטורה מדיווח עולה מ-20,000 ₪ ל-100,000 ₪ ודוח מילולי  בפורמט חדש

כיום, עמותה חייבת לציין בדוח הכספי את שמו של כל תורם יחיד שתרם לה תרומה מצטברת של ₪20,000 אלא אם 
קיבלה אישור מיוחד לחסות את שמו. ועדת החוקה של הכנסת אישרה החודש תקנות חדשות לפיהן, עמותה תהיה 
₪100,000 הגם שתידרש לנהל רישום של מי שתרם לה תרומה  מחויבת לדווח רק על תרומה שנתית מצטברת של 

מצטברת של 20,000 ₪.
עמותות שמחזור הכנסותיהן הוא עד 500,000 ₪ תידרשנה לדווח על קבלת תרומה מצטברת של 50,000 ₪ אם היא 

עולה על 20% ממחזורה הכספי השנתי של העמותה.
לצד העלאת הסכומים הדרושים בדיווח על פי התקנות החדשות צפוי הרישום להיות משמעותי יותר, שכן העמותה 
תידרש לרשום גם את מספרי תעודות הזהות של התורמים. ההסדר אינו משנה מהסדרי הדיווח שנקבעו בחוק ובתקנות 

לגבי תרומות שמקבלות עמותות מישויות מדיניות זרות.
במהלך דיוני הוועדה בתקנות התברר כי מתן האישור לחיסוי שם תורם ניתן כמעט באופן אוטומטי, כעניין שבשגרה, 
עד לסכום של ₪150,000 כך שהעלאת הסכום מהווה עיגון של הנוהל הפנימי של רשם האגודות הגם שמדובר בהפיכת 

ברירת המחדל.
בנוסף, אישרה הועדה דוח מילולי בפורמט חדש, לפירוט שינויים ראה פרסומנו בחוזר דצמבר 2017.

התקנות החדשות טרם נכנסו לתוקף והן אינן מיושמות בדוחות בגין 2017 המוגשים בקיץ הקרוב. הדיווח בפורמט החדש 
ייושם על דיווח לשנת 2018, כלומר, הדיווח יהיה בעוד כשנה ויתייחס לפעולות כספיות המתבצעות בימים אלו.

תזכורת תשלום אגרת רשם העמותות

המשלם את האגרה השנתית לרשם העמותות עד ליום 31.3.2018 זכאי לתשלום אגרה מופחת בסך של 1,303 ₪ לאחר 
מכן, יש לשלם אגרה בתעריף רגיל, בסך של 1,592 ₪.

את התשלום ניתן לבצע באמצעות השובר שמקבלות העמותות בימים אלו בדואר, או באתר אינטרנט של רשם העמותות 
יש לשמור את הקבלה ולהגישה לרשם העמותות עם הבקשה לקבלת אישור ניהול תקין לשנת 2018.

עמותה שמחזורה נמוך מ-300,000 ש"ח ואינה משלמת שכר – רשאית להצהיר על כך ולקבל פטור, ההצהרה נדרשת 
2,000 ₪ במצטבר לחודש, לצורך פעילות  יחד עם זאת רשם העמותות מתייחס לתשלום של עד  דין.  באישור עורך 
הנלווית לפעילות העיקרית של העמותה, כתשלום זניח שאינו עולה כדי תשלום שכר. כך למשל, עמותות המשלמות 
תשלום של עד 2,000 ₪ לחודש עבור שירותי ניקיון עדיין היינה זכאיות לפטור מתשלום אגרה. כמו"כ תשלום לגוף מבקר 
או לרו"ח לצורך עריכת דוח כספי או תשלום גמול לחברי מוסדות העמותה בהתאם לתקנות לא יובא בחשבון כתשלום 

שכר לעניין הפטור מאגרה.
ככל שהעמותה הצהירה על התנאים המזכים לפטור, וחלו שינויים במהלך השנה, כך שאינה זכאית יותר – על העמותה 

למסור דיווח לרשם ולשלם את האגרה.

רשם העמותות - מה חדש?

בברכת חג פסח כשר ושמח!

חדש!


