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 מתפרסמת בזה הצעה לתיקון חוק רואי חשבו!

א ו ב  מ

 במרבית המדינות הנאורות ניתנת כיום האפשרות לבעלי המקצועות החפשיים ולרואי
 חשבון בכלל זה להתאגד בחברות. פעילות במסגרת תאגיד מאפשרת לבעלי מקצועות אלה

 ריכוז משאבים וידע, חסכון בהוצאות מינהליות והפקת תועלת בשטחים רבים.

 צורת ההתאגדות המקובלת של רואי חשבון בישראל היא במסגרת שותפות על פי
 פקודת השותפויות. אולם לאחרונה מבקשים רואי חשבון רכים לעבור לפעילות במסגרת
 של חברות, כשם שהדבר נעשה בין בעלי מקצועות חפשיים אחרים בישראל כגון מהנדסים,

 אדריכלים ורופאים.

 הצעה זו באה להסדיר את ההתאגדות של רואי חשבון כחברה פרטית בלתי מוגבלת,
 והיא דומה בעיקרה להצעת חוק לשכת עורכי דין (תיקון מס׳ 9), תשל״ה-1974, הבאה

 ו להסדיר כך את התאגדותם של עורכי דין.

 18 הצעות חוק 1145, ח׳ בחשון תשי״ה, 24.10.1974



 חוק רואי חשבון(תיקון מס׳ 2), תשל״ה-1974

 הוספת סעיפים

ד 6ז  6א ע
 1 . אחרי סעיף 6 לחוק רואי חשבון, תשט״ו-1955 * (להלן - החוק העיקרי), יבוא:

ל 6א. רואה חשבון לא יעסוק במקצועו כחבר בחברת רואי חשבון אלא ש ם י נ י י ס  ״

 עיסוק בחברה אם נתקיימו אלה:

 (1) החברה רשומה בישראל לפי פקודת החברות 2 ואין לה
 כל הגבלה על ערבות חבריה;

 (2) מטרות החברה, לפי תזכירה, הן האגדם של רואי חש
 בון, פעולות עזר לראיית חשבון, פעולות לניהול החברה
 ונכסיה ולהשקעת רווחיה ופעולות לוואי הדרושות לאלה,
 ונקבע בתזכיר ההתאגדות כי לא יהיו לחברה הסמכויות
 המפורטות בתוספת השניה לפקודת החברות מכוח האמור

 בסעיף 6 לאותה פקודה;

 (3) כל חברי החברה הם רואי חשבון או בני אדם שחברותם
 בחברת רואי חשבון הותרה בתקנות ובכפוף לתנאים שנקבעו

 בתקנות;

 (4) כל מנהלי החברה הם רואי חשבון.

 6ב. (א) חברת רואי חשבון לא תשתף בהכנסותיה, על אף האמור
 בתזכירה, בתקנותיה או במסמך אחר, מי שאינו חבר בה, אולם רשאית
 היא לשתף בהכנסותיה את האלמנה, הצאצאים וההורים של חבר, בהווה
 או בעבר, שנפטר בעודו רואה חשבון או של רואה חשבון שהחברה
 רכשה את עסקו ואת כל מי שהיה סמוך על שולחנם של רואי חשבון אלה

 לפחות ששה חדשים לפני פטירתם.

 (ב) נפטר חבר או נשלל ממנו רשיונו ולא הועבר חלקו לחברה,
 ירכשוהו חברי החברה תוך תקופה, בדרך, במועד ובתנאים שייקבעו

 בתקנות.

 6ג. (א) חבר בחברת רואי חשבון שתוקף רשיונו הופסק, לא יהיה
 זכאי לקבל בתקופת ההפסקה כל תשלום מהחברה חוץ מתשלומים שמועד
 פרעונם הגיע לפני ההפסקה ולא כל חלק מרווחי החברה שהרוויחה במשך
 ההפסקה כאמור, והחברה לא תשלם לו, או לאחר על פי הוראותיו או

 בשל זכויות החברות שלו, דבר שאינו זכאי לקבל לפי סעיף זה.

 הגבלת שיתוף

 בהכנסות

ר השתתפות ו ס י  א

 בתקופת ההפסקה

ר ב ס י ה ד ב  ד

 סעיף 6ב מגביל את זכותה של חברת רואי חשבון
 לשתף בהכנסותיה את מי שאינו חבר בחברה׳ ומסדיר
 דרכי העברת חלקו של חבר בחברה שנפטר או שרשיונו

 נשלל.
 סעיף 6ג מטיל את האיסורים החלים על רואה חשבון
 שתוקף רשיונו הופסק גם על רואה חשבון כאמור שהנו

 חבר בחברת רואי חשבון.

 מוצע להוסיף לחוק העיקרי את סעיפים 6א עד 6ז׳
 הבאים להתאים את הוראות החוק למצב שבו רואה

 חשבון פועל במסגרת חברת רואי חשבון.

 סעיף 6א קובע את התנאים אשר רק בהתקיים כולם
 רשאי רואה חשבון לעסוק במקצועו כחבר בחברת רואי

 חשבון.

, עמ׳ 110. • א ״ ל ש , עמי 26; ת  1 ס״ח תשט״ו
ק כ״ב, עמי 155. ר , פ ך אי ר , כ י ״  2 חוקי א
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 (ב) חבר בחברת רואי חשבון שתוקף רשיונו הופסק לא יפעיל
 כל זכות או סמכות שיש לו כחבר בחברה, כמנהל או כפקיד החברה,

 במשך ההפסקה כאמור, והחברה לא תפעל על פי הודאה כאמור.

 6ד. עשתה חברת רואי חשבון דבר אשר אילו עשה אותו רואה חשבון
 היו רואים אותו כעבירת משמעת, יראו בכך עבירת משמעת של כל אחד

 מחבריה אם לא הוכיח אחד מאלה!

 (1) העכירה נעברה שלא בידיעתו ותפקידו לא חייבו לדעת
 על המעשה?

 (2) הוא נקט כל האמצעים הסבירים כדי למנוע ביצוע
 העבירה.

 6ה. בכפוף להוראות סעיף 13 לפקודת הנזיקין ננוסח חדש] 3 רואים
 חברת רואי חשבון כאחראית אחריות שלוחית בנזיקין על כל מעשה או

 מחדל בענין שפעלו בו חבריו כרואי חשבון.

 6ו. כל מסמך היוצא מטעם חברת רואי חשבון בפעולה של ראיית חשבון
 ייחתם ביד רואה חשבון שהוא חבר החברה.

 6ז. בסעיף 105 לפקודת החברות, סעיף קטן(5) - בטל.

 6ח. (א) אין בקיומה של חברת רואי חשבון ובהיות רואה חשבון חבר
 בה כדי לגרוע -

 (1) מאחריותו האישית של רואה החשבון כפי שהיתה

 קיימת לולא החברה או חברותו בה;

 (2) מתחולת הוראות חוק זה על רואה חשבון.

 (ב) רואה חשבון או שותפות של רואי חשבון הממשיכים לעסוק
 במקצוע במסגרת חברת רואי חשבון, לא יראו בכך הפסקת התעסקות

 במקצוע לענין כל דין.״

ת לפעולות ו י ר ת  א

 החברה

ת החברה ו י ר ח  א

ן יקי ז  בנ

 מסמכי החברה

 ביטול

ות ת אחרי ר י מ  ש

ים נ די  ו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 החברות האוסרת על התאגדות לשמש כמבקר חשבונות
 של חברה.

 סעיף 6ח קובע כי מעבר ממסגרת של רואה חשבון
 יחיד או שותפות למסגרת של חברה אין בו כדי לגרוע
 מאחריותו האישית של רואה חשבון ואין בו כדי להוות
 ״הפסקת התעסקות״. ענין אחרון זה חשוב לצרכי מם

 הכנסה (סעיף 3 (ו) לפקודת מס הכנסה).

 סעיף 6ה מטיל על חברת רואי חשבון אחריות שלוחית
 בנזיקין לענין פעולת חבריה כרואי חשבון.

 סעיף 6ו בא להבטיח שהפעלתה של חברת רואי
 חשבון תיעשה באמצעות רואה חשבון שהוא חבר

 בחברה.;

 סעיף 6ז בא לבטל את הוראות סעיף 105 ;5) לפקודת

, נוסח חדש 10, עמ׳ 266. ל א ר ש נת י י מדי נ י  3 ד
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 נדפס בדפוס הממשלה, ירושליס
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 המחיר 32 אגורות




