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שרת המשפטים

 .5התיקון מוצע בשתי גזרות :
א .הפחתת האגרה השנתית לרואי חשבון נעלי ותק של עד  3שנים ב ,25% -בנוסף,
הארכת תקופת הזכאות לאגרה מופחתת משלוש שנים לחמש שנים .הפחתה זי
תעמיד את סכום האגרה לרואי חשבון נעלי ותק של עד  5שנים על .₪ 405
ב .הפחתת האגרה השנתית לרואי חשבון בעלי ותק מעל ל 5 -שנים ב.25% -
הפחתה זו תעמיד את סכום האגרה עבורם על •₪568
 .6התיקון המוצע אושר בידי ועדת האגרות הבינמשרדית ובהמשך לכך התקבלה גם
הסכמת שר האוצר .אודה ,אם כן ,לאישור ועדת הכספים לתקנות שבנדון.

בברכה,

רח ‘ צ א ל ח א -דין  , 29ת.ד 49029 .י רו ש לי ם מ י קו ד

 ,91490ט ל ‘  ,02-6466527-30 :פ ק ס02-6285438 :

,משרד המשפטים לשכת השר ,מזהה דוקסנטר 010001 :־  2016־  99־  ,002התקבל ב |02 /06/2016 -

תקנות רואי חשבון (תיקון מס׳ ,) 2התשע״ו2016-

בתוקף סמכותי לפי סעיפים (4ג( ו 17-לחוק רואי חשבון ,התשט״ו / 1955-באי שור שר האוצר לפי סעיף
39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה , 219851-ובאי שור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף (1ב( לחוק
י סוד :משק המדינה ,3אני מתקינה תקנות אלה:

תיקון תקנה 47

.1

תחילה

.2

ב תקנה (47א)( )4לתקנות רואי חשבון ,התשט״ז- 41955-
)(1

בפסקת משנה (א) ,במקום ״ 3שנים״ יבוא ״ 5שנים״ ובמקום ״540״
יבוא ״ 405״;

)(2

בפסקת משנה (ב) ,במקום ״ 3שנים״ יבוא ״ 5שנים״ ובמקום ״757״
יבוא ״ 568״;

תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בטבת התשע״ו ( 1בינואר .)2017

התשע״ו
2016
| ח מ - 3 - 6 6 5ת ) 1
( ) 2 01 6 - 9 6 0 3

איילת שקד
שרת המשפטים

 1ס״ח התשט״ו ,עמ' .26
 2ס״ח התשמ״ה ,עמ'  ;60התשנ״א ,עמ' .130
 3ס״ח התשל״ה ,עמ'  ;206התשמ״ב ,עמ' .170
 4ק״ת התשט״ז ,עמ'  ;34התשע״ו ,עמ' .732

ד ב ר י הסבר

אגרה שנתית של רואי חשבון משולמת בעד השירות הניתן לציבור רואי החשבון כנגדה ,הוא תפעול
מערך הדין המשמעתי ,שמירה על רמת המקצוע במסגרת עבודת מליאת המועצה ,פיקוח אחר
עבודת המתמחים והמאמנים ,הנפקת כרטיסי רישוי ואישורים שונים ומענה לפניות ציבור.
כיום ,אגרה שנתית של רואה חשבון שלו ותק מעל  3שנות ניסיון במקצוע הינה  ;₪ 757רואה
חשבון צעיר ,היינו רואה חשבון עם ותק של עד  3שנות ניסיון ,מחויב באגרה שנתית של ;₪ 540
ורואה חשבון מגיל שבעים ויותר מחויב באגרה שנתית מופחתת של .₪ 217
לאחר בדיקה נמצא שיש מקום להפחתת גובה האגרה בעניינם הן של רואי חשבון צעירים והן של
רואי חשבון בעלי ותק של יותר מ 3 -שנים .לפיכך ,בחן משרד המשפטים את גובה האגרה ,את
ההפחתה אשר תעמיד את האגרה השנתית בזיקה אדוקה יותר לעלות השירותים הניתנים בגינה
והחליט להמליץ על הפחתת האגרה כמפורט להלן.
את ההפחתה האמורה מוצע לבצע באמצעות שני תיקונים .הראשון ,הפחתת האגרה השנתית
המחויבים בה רואי חשבון בעלי ותק של עד  3שנות ניסיון ב 25% -בנוסף להארכת תקופת הזכאות
לאגרה מופחתת משלוש שנים לחמש שנים (כפי שקיים בלשכת עורכי הדין) .הפחתה זו תעמיד את
סכום האגרה לרואי חשבון בעלי ותק של עד  5שנים על  ,₪405במקום  ₪540כיום .השני ,הפחתת
האגרות השנתיות של רואי חשבון שלהם ותק מעל ל 5 -שנים ב .25% -הפחתה זו תעמיד את סכום
האגרה עבורם על  ,₪ 568במקום  ₪757כיום.

