
 

 

 מעוניינים לשלם אגרה מופחתת בפתיחת העמותה?

 

 מתי זה אפשרי ובאילו תנאים יש לעמוד?

 

החשיבות למילוי נכון ומלא של כל הטפסים הינה קריטית 

 הרבה עיכובים ובעיות בהמשך הדרךמנע ות

 

  התקשרו עוד היום

1-077-077-770 

Info@malkar.co.il 
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 תצהיר לדוגמא בגין תשלום אגרת רישום מופחתת:
 

אנו הח"מ, מייסדי העמותה, לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים 
 בחוק, מצהירים בזאת כדלקמן:

 

 מייסדי העמותה בתהליכי רישום בשם:אנו   .1

 " או בשם )ע"ר(       " 
  
 אחר או בכל שם"        " 

  שיאושר ע"י רשם העמותות )להלן: "העמותה"(.  
 

 (, אגרות) העמותות תקנות להוראות בהתאם, לעמותה מופחתת רישום אגרת תשלום לצורך, זה תצהיר עושים אנו  .2
 .1991-ח"תשנ

  
 .חדשים שקלים 333,333 סך על יעלה לא העמותה של השנתי תקציבה כי בזאת מצהירים אנו  .3

  
  ניהול דמי או תרומות גביית דמי, משכורת לרבות שהיא צורה בכל שכר תשלם לא העמותה כי בזאת מצהירים אנו  .4

 .דין פי על הנדרשות הפעולות ביצוע לצורך מקצוע לבעל המשולם לשכר פרט
  

 .אמת תצהירנו ותוכן חתימותינו אלה, שמותינו אלה  .5
 

 על החתום:
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 אישור
 

 בכתובת במשרדי,        ד"עו , יבפני הופיעו ל"הנ כי לאשר הריני
 
 אותם שהזהרתי ולאחר,       

 
 דלעיל הצהרתם נכונות את אישרו, בחוק הקבועים לעונשים צפויים יהיו, כן יעשו לא אם וכי האמת את לומר עליהם כי

 .יבפני עליה וחתמו
 

        
 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך
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