חברה מפרת חוק
יזמים פותחים חברה לצרכים שונים ,חלקם לא תמיד עבור הפעלה של מיזם עסקי כזה או אחר )כחלק
מתכנון מס ,נאמנות וכדומה) .רבים מאותם אלה שפותחים חברה כלל לא מגיעים לכדי הפעלתה או
לעשות שימוש בה ואף לא פותחים לאותה חברה תיק במס הכנסה ומע"מ ,ולמעשה מיום הקמתה
הפורמאלית אצל רשם החברות החברה הינה ישות משפטית שכלל אין תכלית לעצם התקיימותה .
החל משנת  2010החל רשם החברות לאכוף את חוק החברות ככל שהוא מתייחס לחברה מפרת חוק
בגין אי תשלום אגרה שנתית ואי דיווח שנתי לרשם החברות .דבר זה בהחלט משנה את "חוקי
המשחק" .מאדישות גמורה לעניין תשלום האגרות והדיווח השנתי של אותם בעלי חברות ללא פעילות-
חברות שבפועל אין הצדקה כלשהי להשארתן רשומות ,למודעות לחובת תשלום האגרה הדיווח השנתי
לרשם החברות ,אחרת ,צפויות אותן חברות להיות מוכרזות על ידי הרשם כ"חברה מפרת חוק".
רישום חברה שהוכרזה "חברה מפרת חוק" ,מופיע במאגר רשם החברות הפתוח לעיון הציבור הרחב.
מבלי לגרוע מסנקציות אחרות שרשאי להטיל רשם החברות בשל ההפרות האמורות ,הסנקציות
הננקטות כלפי חברה שהוכרזה כחברה מפרת חוק כוללות פעולות שנקיטתן מביאה להגבלת החברה
בפעילותה השוטפת :אי רישום שיעבוד שנעשה לטובתה ,אי רישום שעבוד על נכסיה -שמשמעו בין
היתר השפעה על מתן הלוואות בנקאיות ,ואי רישום לטובת החברה אצל רשם המשכונות .כמו כן,
החברה לא תוכל לשנות את שמה או מטרותיה.החברה וגם בעלי השליטה בה ,לא יוכלו לרשום חברה
חדשה .
שימו לב ,גם לבעלי מניות ודירקטורים של אותן חברות שלמעשה כלל אין הצדקה או צורך בהשארתן-
אין מקום לאדישות .בעלי מניות ודירקטורים בחברות מפרות חוק לא יתאפשר להם להקים חברות
חדשות ולהירשם בהן כבעלי מניות או דירקטורים .
אגרה שנתית הינה בגובה (נכון לספטמבר( 2014/הינה בסך של  ₪ 503,1ויש חברות שהצטבר להן
חוב של מספר שנים וחלקן מגיעות לחוב של  7שנים .
פקודת החברות וחוק החברות יוצרים למעשה מתווה נורמטיבי לפיו חברה תוכל לבטל את חובה לרשם
החברות בגין אותן שנים שהחברה לא שילמה בעבורן אגרה ,ובלבד שהתקיימו מספר תנאים מצטברים
כגון :החברה המפרה תפורק מרצון ועוד ....
הליך פירוק מרצון הינו הליך היכול להימשך כ 6-חודשים עד שנה ,דבר התלוי ומשתנה בהתאם לחברה
ופרטיה כגון :מספר בעלי מניות ,שעבודים ועוד .הגם שהליך פירוק מרצון כרוך בהוצאה כספית ,הדבר
נחוץ לאותם אלה הרוצים לנהל את עסקיהם ללא מגבלות במרחב העסקי בו הם פועלים .
כותב מאמר זה מתמחה בדיני תאגידים בליווי חברות ועסקים בתחומים שונים

