
 

   שנישנישני שלב  שלב  שלב ---   הודעה על פירוק מרצון לחברת יחיד במסלול מקוצר הודעה על פירוק מרצון לחברת יחיד במסלול מקוצר הודעה על פירוק מרצון לחברת יחיד במסלול מקוצר 
  

  ______________תאריך                       
  לכבוד 

  רשם החברות 
  

  ___________________. פ.ח_________________________ פירוק מרצון לחברת  ח מפרק על סיום "דו: הנדון 
 

ל לשם הגשת דוח סופי "סיפה סופית של החברה הנא________ התכנסה ביום  , כפי שפורסם בהודעה ברשומות .1
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות , המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, של המפרק
  : ) מחק המיותר( מצורף במסמך נפרד / אשר הוגש לאסיפה הכללית הינו כדלקמן ח המפרק "דו. של החברה

  ____________________________________________: ת הפירוק  נכסי החברה ערב החלטפירוט  .א

 ________________________________________:  התחייבות החברה ערב החלטת הפירוק פירוט  .ב
 ______________________________________: פירוט כיצד מומשו הנכסים וסולקו ההתחייבויות   .ג
 .והחברה פרעה מלוא חובותיה, ה סולקוכל התחייבויותי, כל נכסי החברה מומשו  .ד

   
 _______________________________________לשנים , מבוקש לפטור את החברה מתשלום אגרה שנתית .2

  

  :  ב תצהיר דירקטור החברה"מצ
  

לאחר שהוזהרתי כי עלי ) ת / המבקשלהלן ( ________________ .ז.ת, ________________ מ"אני הח
  :ה בזה כדלקמן/מצהיר, יה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן/כי אהיה צפוילהצהיר את האמת ו

  

 ). החברה–להלן (ה בחברה שבנדון /ית יחיד/ודירקטור, ה/ת מניות יחיד/הנני בעל .1
  . החברה הפסיקה את פעילותה ואינה מנהלת חשבונות בנק____________חל בתאריך ה .2

   _________________ X ת/המבקשת חתימ                                                                                            
  

, כנקוב לעילה בפניי בתעודת זהות שמספרה /תה עצמו/ שזיההלאחרת /המבקשכי מאשר בזה , מ"החאני 
אם לא ה לעונשים בחוק /תהיה צפוי/ ה להצהיר את האמת וכי יהיה /ה כי עליו/לאחר שהזהרתיו

  :   היום ה עליה בפניי/וחתם, ה דלעיל/ה את נכונות הצהרתו/אישר, תעשה כן/יעשה

                _____________     ____________    __________X___________ ____________   
  תאריך   חתימה     ד"  מספר רישיון עו                    שם עורך הדין         מענו            

   
  : ב "רצ.    3

  

אישור נציבות מס הכנסה כי החברה לא פתחה תיק או סגרה את התיק במס הכנסה בציון המועד שבו נסגר   . 1 
  ; התיק

, 1975-ו"התשל, אישור מרשויות מס ערך מוסף כי החברה לא נרשמה כחייב במס על פי חוק מס ערך מוסף  .2 
  .טל הרישוםבציון המועד שבו בו, או שרישומה כאמור בוטל

  

  .  שהגיש רוח המבקר למס הכנסהוהעתקי הדוחות, ח מבקר"ב אישור רו" מצל"במקום האישורים הנ, לחילופין 
  

  אישור רואה חשבון מבקר על העדר פעילות של חברה
,  ל החברה שבנדוןח המבקר ש"ה כרו/שימש______________________ הפירמה /מ"הנני מאשר כי הח

 ___________________________________________________________,_______לשנות המס 
 מאז שנת   .______וכי החברה הפסיקה את פעילותה  במהלך שנת ] לרבות השנים בהם הופסקה הפעילות[

 131דוחות שנתיים של החברה הערוכים לפי סעיף , הפסקת פעילות החברה הוגשו לרשות המיסים כדין
,  בו צוין כי החברה אינה פעילה1214 'ר צוין בהם כי החברה הפסיקה פעילותה או טלפקודת מס הכנסה אש

  . אשר הוגשו למס הכנסה בגין השנים לגביהן מבוקש הפטור1214 'ט/ב העתק הדוחות"רצ. לפי הענין

        _____________  ____________   ____________        X___________       ____________   
   תאריך   חתימה     ח"   מספר רישיון רו  ח                        מענו"רושם 

  

  אנא אשרו בחוזר את חיסול החברה ומתן הפטור מאגרה .    4
  :  פרטי המפרק    .5

    ___________________  ____________________    __________________  
     המפרק . ז.ת                      מען                 שם

    ___________________  ____________________    __________________  
  ל "דוא                     פקס                    טלפון 

X_______________________ 
  חתימת המפרק                   


