משרד המשפטים
מנהלת היחידות המקצועיות
מועצת רואי חשבון

הודעה בנושא תשלום אגרה שנתית לרואה חשבון לשנת 2019
 .1על פי הוראות חוק רואי חשבון ,התשט"ו – ( 1955להלן"-החוק") ,בעל רישיון רואה חשבון חייב בתשלום
אגרה שנתית שסכומה נקבע בתקנות.
להלן סכומי האגרות השנתיות לשנת 2019
רואה חשבון בעל ותק של עד  5שנים מיום קבלת הרישיון ועד ל31/12/2018-

₪ 316

רואה חשבון בעל ותק של מעל וכולל  5שנים מיום קבלת הרישיון ועד ל₪ 443 31/12/2018 -
₪ 110

רואה חשבון מעל גיל  70מיום 31/12/2018

המחזיק בתעודת חייל מילואים פעיל ישלם מחצית מסכום האגרות .עדכון סכומי האגרות הוא אוטומטי
בהתאם לנמסר ממשרד הביטחון .במידה והינך מחזיק בתעודת חייל מילואים פעיל או זכאי לה ,וסכום
האגרה לא הועמד על מחצית הסכום ,ניתן ליצור קשר עם מוקד מילואים בפרטים הבאים:





טלפון  *6535 :או 03-6553655
שעות פעילות המוקד :בימים א'-ה' בין השעות 8.00-19.00
פקס03-7349978 :
כתובת דואר אלקטרוני moked_miluim@mail.idf.il :

 .2את האגרה השנתית לרואה חשבון ניתן לשלם הן באמצעות אתר האינטרנט של מועצת רואי חשבון (יש
לבחור ב"תשלום אגרה שנתית" מצד שמאל תחת מידע חשוב) והן באמצעות חנות מקוונת בבנק הדואר.
לא ניתן לשלם אגרה שנתית למספר רואי חשבון בו זמנית באמצעות העברה בנקאית.
התשלום בבנק הדואר בכל רחבי הארץ יתאפשר על פי מסירת מספר תעודת זהות ומס' רישיון רואה
חשבון ,ללא צורך בשובר אגרה.
לפיכך לא יישלחו גם השנה שוברי אגרה שנתית.
 .3את האגרה השנתית לשנת  2019יש לשלם עד  31בינואר  .2019תשלום לאחר מכן נושא תוספת תשלום
בהתאם לסעיף (5א) לחוק.

כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר כל זכות בכתובת:
 kolzchut.org.il/justiceכי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
)02( 6549333
טלפון
)02( 6467937
פקס
אתר אינטרנט www.justice.gov.il
moazar@justice.gov.il
דוא"ל

בית עומר ,רח' בית הדפוס  ,22גבעת שאול ,ירושלים
ת"ד  ,34357מיקוד .91342
קבלת קהל בימים א'-ה' בין השעות 8:30-13:00
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 .4בהתאם לתקנה (47א)(()4ד) לתקנות רואי חשבון התשט"ז ,1955-רואה חשבון שאינו מעוניין לשמש
כרואה חשבון בשנה מסוימת רשאי למסור הצהרה בדבר למועצת רואי חשבון (להלן" :המועצה") עד 31
בינואר באותה השנה ,ובכך יהיה פטור מתשלום האגרה השנתית לאותה תקופה ועד אשר יגיש למועצה
הצהרה על רצונו להמשיך ולשמש כרו"ח.
הצהרה כאמור ניתן לשלוח לדוא"לagrotroch@justice.gov.il :
רואה חשבון שהצהיר בשנים קודמות כי אינו רוצה לשמש כרואה חשבון ,וטרם חזר לשמש כרואה
חשבון או הודיע למועצה בעניין ,אינו נדרש לשלוח הצהרה כאמור לעיל.
 .5יובהר כי על רואי החשבון לשלם אגרה שנתית לשנת  2019יחד עם חובות אגרה שנתית לשנים קודמות
ככל שקיימים ,ובמקרים של חובות משנים קודמות לא ניתן יהיה לשלם את האגרה השנתית רק לשנת
.2019
 .6ככל שלא תשולם האגרה השנתית לא יונפק כרטיס רישוי לשנת  .2019כמו כן ,בהתאם לסעיף (5ב) לחוק,
אי תשלום האגרה השנתית עד תום שלוש שנים מהמועד הקובע עשוי להוות עבירת משמעת.
 .7רואה חשבון המבקש כי בכרטיס הרישוי יופיע שמו באנגלית ,מתבקש לעדכן פרטים אלו וכן את כתובת
הדואר האלקטרוני ומספר טלפון נייד באמצעות משלוח הודעה לדוא"לagrotroch@justice.gov.il :
 .8כחלק משיפור השירות לרואי חשבון נבנה אתר להעלאת תמונות על ידי הזכאים לקבלת כרטיס
רישוי .רואה חשבון אשר טרם 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 לכתובתsupport@polimil.com :
לקבלת תמיכה.
 .9כחלק מהתייעלות היחידה ושיפור השירות ,ברצוננו לעדכן ולאמת את פרטי ההתקשרות שלכם
ליצירת קשר על מנת שתוכלו לקבל עדכונים אודות חידושים מקצועיים ונושאים שוטפים .לעדכון
כנדרש ,נא כנסו לאתר מועצת רואי חשבון ולחצו על באנר "עדכון פרטי קשר".

כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר כל זכות בכתובת:
 kolzchut.org.il/justiceכי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
)02( 6549333
טלפון
)02( 6467937
פקס
אתר אינטרנט www.justice.gov.il
moazar@justice.gov.il
דוא"ל

בית עומר ,רח' בית הדפוס  ,22גבעת שאול ,ירושלים
ת"ד  ,34357מיקוד .91342
קבלת קהל בימים א'-ה' בין השעות 8:30-13:00

