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 "עסק קטן"וסיווג חשבון בנק כ 2020 תשלום אגרה שנתית לחברה לשנת :מידע ללקוח
 

 לקוחות נכבדים,
 

 2020שנת לתשלום אגרה שנתית לחברה  א.
 

כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית  ,1999 - ות, התשנ"טחוק החבר על פי הוראות, כי הזכירכםהרינו ל

 בשיעור ובאופן, שקבע שר המשפטים בתקנות.

או לחילופין ניתן לשלם באופן מקוון רשם החברות, של את האגרות ניתן לשלם בכל סניפי בנק הדואר לחשבון 

 באתר של רשם החברות.

 חברה:עבור  2020לשנת האגרה השנתית מידע כללי לגבי תשלום 

 ש"ח; 1,137: 2020אגרה שנתית לתשלום מחודש ינואר עד סוף חודש מרץ 

 ש"ח. 1,511: 2020עד סוף חודש דצמבר  אפרילאגרה שנתית לתשלום מחודש 

 וליהנות מתעריף מופחת. 2020במרץ,  31עד ליום  2020לשלם אגרת חברות לשנת  לאור האמור לעיל, מומלץ

 
 "סיווג חשבון בנק כ"עסק קטן ב.
 

, 2008 -)עמלות(, התשס"ח  לכללי הבנקאות )שירות ללקוח( 2תיקון מס' בהתאם ל, כי הזכירכםהרינו ל

זכאים להיות מסווגים לצורך ניהול  ,ש"ח ןליוימ 5שמחזורם השנתי )לא כולל מע"מ( אינו עולה על  ,עסקים

 כ"עסק קטן". בבנק החשבון 

 אשר הינם נמוכים ,הקבועים בבנק ללקוח יחיד ,יםיחולו על החשבון התעריפבהתאם לשינוי הסיווג, 

 או לכל היותר זהים להם עבור אותם השירותים. ,מהתעריפים הקבועים ל"עסקים גדולים"

  :אחד מאלהלצורך שינוי סיווג החשבון יש צורך להעביר לבנק 

 )עצמאיים רשאים להגיש לבנק דוח אישי(. דוחות כספיים שנתיים .1

 חודשים אחרונים לפחות. 12 -דיווחי מע"מ ל .2

 .חשבוןהאישור חתום על ידי רואה גם להעביר האמור לעיל אינו מספיק, אפשר אם במידת הצורך ו .3
 

 נשמח לעמוד לרשותכם למתן הבהרות והסברים נוספים.
 

 בכבוד רב,      
 קנובל בלצר ושות'

 רואי חשבון      
 ן כללי להדרכה ולתשומת לב לנושאים המפורטים בוהחומר המתפרסם בעלון זה מובא באופ

 לחוות דעת מקצועית  בכפוףניתן לעשות שימוש בתוכן העלון 
 .ממשרדנו מוקדם אישור טעונה ממנו ציטוט או ממנו חלקים או העלון הפצת
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