משרד המשפטים
מנהלת היחידות המקצועיות
מועצת רואי חשבון

תשלום אגרה שנתית לרואה חשבון לשנת 8102
 .1על פי הוראות חוק רואי חשבון ,התשט"ו –  1511בעל רישיון רואה חשבון חייב בתשלום אגרה שנתית
ששיעורה נקבע בתקנות.
להלן שעור האגרות השנתיות לשנת 8102
רואה חשבון בעל ותק של עד  5שנים מיום קבלת הרישיון ועד ל20/08/07-

₪ 614

רואה חשבון בעל ותק של מעל וכולל  5שנים מיום קבלת הרישיון ועד ל₪ 545 20/08/07 -
רואה חשבון מעל גיל  71מיום 20/08/07

₪ 807

 .2את האגרה השנתית לשנת  2018יש לשלם עד  11בינואר  .2018תשלום לאחר מכן נושא תוספת תשלום
כפי שנקבע בחוק.
 .1יוזכר -חובת תשלום האגרה מתחייבת על-פי חוק .יתרה מכך ,סעיף ( 1א )1לחוק רואי חשבון ,תשט"ו-
 ,1511קובע" :לא שילם בעל רישיון את האגרה בעד שנה פלונית עד תום חודש מרס של השנה שלאחריה,
לא יהיה ראשי לשמש רואה חשבון כל עוד לא שילם את האגרה בעד אותה השנה "...כאשר רו"ח שאינו
מעוניין להחזיק ברישיון לשנה/ים מסוימת/ות רשאי למסור הצהרה למועצת רואי חשבון (להלן:
"המועצה") עד  20בינואר באותה שנה ויהיה פטור מתשלום האגרה לאותה תקופה עד אשר יגיש
למועצה הצהרה על רצונו להמשיך ולשמש כרו"ח ,הצהרה ניתן לשלוח לדוא"ל.
 .4לאי תשלום האגרות נפקויות נוספות בדין ,לרבות איסור העיסוק בראיית חשבון כאמור בסעיף ( 1א)1
לחוק לעיל -על כל המשתמע מכך .הבהרות בנושא חובת תשלום אגרה ,ראה באתר האינטרנט של
המועצה.
 .1על רואי החשבון לשלם אגרה שנתית לשנת  2018יחד עם חובות אגרה שנתית לשנים קודמות אם
קיימים ,לא ניתן יהיה לשלם אגרה שנתית רק לשנת .2018
 .6ככל שלא שולמה אגרה שנתית ולו בעד שנה אחת במהלך שלוש השנים האחרונות ,לא יונפק כרטיס
רישוי לשנת .2018
 .7ניתן לשלם את האגרה השנתית באמצעות אתר האינטרנט( .יש לבחור ב"תשלום אגרה שנתית" ,מצד
שמאל תחת מידע חשוב)
לא ניתן לשלם אגרה שנתית למספר רואי חשבון בו זמנית באמצעות העברה בנקאית.
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 .8לתשומת ליבכם ,בשל שדרוג מערכת המחשוב מס' הרישיון השתנה ויש להוסיף את המספר  511לפני
מספר רישיון רואה החשבון.
 .5רואה חשבון המבקש כי בכרטיס הרישוי יופיע שמו באנגלית ,מתבקש לעדכן פרטים אלו באמצעות אתר
האינטרנט של המועצה.
כחלק משיפור השירות לרואי חשבון נבנה אתר להעלאת תמונות על ידי הזכאים לקבלת כרטיס רישוי.
רואה חשבון שטרם שלח תמונה יוכל להעלות תמונה באתר פולימיל.
כל תמונה נבדקת על ידי בית הדפוס ומתקבל עבורה משוב בטווח של עד שבוע ימים בדוא"ל.
במקרה וישנם קשיים בהעלאת תמונה יש לשלוח דואר אלקטרוני לקבלת תמיכה.
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