רשות ניירות ערך
הצעה להפחתת אגרות על רקע משבר הקורונה

נוסח להערות ציבור
הערות ותגובות תתקבלנה עד ליום

17/9/2020

אנשי קשר :רו"ח רן ריפולד ,עו"ד אורית שרייבר ,גיא סבח
טל' ,02-6556456 :פקס 02-6513646 :דוא"ל seclaw@isa.gov.il :
נבקש להפנות את תשומת ליבכם לנוהל שפרסמה הרשות בעניין ייזום אסדרה ,ראו :נוהל ייזום אסדרה.
בהתאם לנוהל זה ההערות המרכזיות מאת הציבור יובאו במסמך המרכז את נוסח האסדרה שגובש ,תוך ציון
שמות המגיבים מקרב הציבור .ראו גם סעיף  7לאותו הנוהל ,בדבר בקשות מיוחדות להימנע מפרסום שמי
כאמור.

רקע
נוכח המשבר הכלכלי הריאלי שנגרם בשל התפשטות נגיף הקורונה ,אשר פגע ,בין היתר ,גם בפעילות
הגורמים המפוקחים על ידי הרשות  ,מקדמת הרשות הצעה להפחתה באגרות המשולמות לה על ידי
גורמים אלה וזאת במטרה להקל עליהם במידה מסוימת.
הנפגעים העיקריים במשבר היו תאגידים ,ובהם גם תאגידים מדווחים ,שפעילותם הושפעה מהירידה
בפעילות הכלכלית הריאלית העולמית ומצעדי המנע שנקטה הממשלה ,כמו ענפי התיירות ,המסחר
והאנרגיה .כמו כן ,עקב החשש הכבד מהשלכות המשבר והירידות החריגות בבורסות העולם ,הציבור
ביצע פדיונות משמעותיים מהכספים המנוהלים על ידי קרנות הנאמנות .שוק קרנות הנאמנות חווה
פדיונות נטו חריגים של כ 45 -מיליארד  ₪במהלך החודשים פברואר-מרץ ויחד עם הירידות בשווקים
פחת שווים של סך הנכסים המנוהלים בקרנות ביותר מ .30% -מאז שיא המשבר חלה התאוששות
מסוימת בנכסי הקרנות ,עם יצירות נטו של כ 10 -מיליארד  ₪ועליית ערך של כמחצית משווי הירידות
שהוזכרו לעיל .בתחום ניהול התיקים ,שווי הנכסים המנוהלים ירד מ 295-מיליארד  ₪ל260-
מיליארד  ₪בסוף מרץ.
חלק מהאגרות המשולמות לרשות נגזרות מנתונים משתנים אשר מושפעים ממצב המשק .כך למשל,
האגרה השנתית המשולמת על ידי תאגידים מדווחים מחושבת על פי ההון העצמי המדווח בדוחות
הכספיים השנתיים לסוף השנה הקלנדרית הקודמת לשנת התשלום .כך גם האגרה השנתית של מנהל
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תיקים מחושבת לפי היקף הנכסים המנוהלים נכון לסוף השנה הקלנדרית הקודמת לשנת התשלום.
כפועל יוצא מכך ,חישוב האגרה השנתית לשנת  2020יתבסס על הנתונים לסוף שנת  ,2019אשר אינם
מגלמים בתוכם את הפגיעה שחלה בעקבות המשבר בשנת .2020
כך גם אגרה שנתית של קרן נאמנות מחושבת על פי ממוצע של שווי נכסי הקרן על פני המחצית
הראשונה של השנה בגינה מושתת האגרה .על כן ,חישוב האגרה לשנת  2020כולל במידה מסוימת
את הפגיעה שספגו קרנות הנאמנות במשבר ,אך לא באופן מלא.
בנוסף ,קרנות נאמנות משלמות אגרת תשקיפים המורכבת מאגרה קבועה ומתוספת אגרה .תוספת
האגרה משתנה ונקבעת על פי היקף היצירות נטו של הקרן (יצירות פחות פדיונות) בכל חודש .בהתאם
לכך בחודש מרץ בו בוצעו עיקר הפדיונות (כ 40-מיליארד  ,)₪במרבית הקרנות לא נגבו אגרות .ואולם
בחודשים העוקבים ,עם חזרתם של משקיעים וגידול בשווי נכסי הקרנות ,נגבו אגרות מקרנות
הנאמנות בהתאם ליצירות נטו.
ההצעה להפחתה באגרות לוקחת בחשבון את יתרת העודפים בתקציב הרשות הנדרשת להמשך
פעילותה התקין של הרשות.

ההצעה שעל הפרק
לאור האמור ,אישרה מליאת הרשות ביום  23באוגוסט  2020לפרסם להערות הציבור מתווה
להפחתות באגרות המשולמות לרשות בשני המישורים ,כדלהלן:
החלק הראשון  -הפחתה חד פעמית באגרות בשנת 2020
במטרה להעניק הקלה מסוימת למפוקחים בתקופה מאתגרת זו ,בעיקר עבור המפוקחים שנפגעו
יותר מהמשבר מוצע לקבוע חלופות לחישוב האגרות מקום בו מדובר באגרות שסכומן נגזר מנתונים
שיכול והושפעו בעקבות המשבר .חישוב האגרות באופן זה יביא בחשבון את הפגיעה בפעילות הגופים
המפוקחים ויטיב עם הגופים שחוו את הפגיעה המשמעותית ביותר .להלן מתווה ההפחתה:
א.

לגבי תאגידים מדווחים -לפי תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) ,התשמ"ט( 1989 -להלן-

"תקנות אגרה שנתית") ,אגרה שנתית של תאגיד מדווח נקבעת לפי מדרגות בהתאם להון העצמי
של התאגיד כפי שדיווח לרשות בדוחות הכספיים של השנה הקלנדרית הקודמת .מוצע כי דרגתו
של תאגיד מדווח לצורך תשלום אגרה לשנת  2020תיקבע לפי ההון העצמי שדווח בדוחות
הכספיים השנתיים לשנת  31( 2019בדצמבר  )2019או בדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת
 30( 2020ביוני  ,)2020הנמוך מביניהם.
ב .לגבי חברות ניהול תיקים – לפי תקנה 27ג לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק
השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון ,בחינות ,התמחות ואגרות) ,התשנ"ז( 1997-להלן-
"תקנות אגרות בעל רשיון") חישוב אגרה שנתית של חברה לניהול תיקים מחושבת על פי שווי
הנכסים המנוהלים שדווח לרשות בסוף השנה הקלנדרית הקודמת .מוצע כי האגרה השנתית
לשנת  2020תחושב לפי שווי הנכסים המנוהלים לסוף שנת  31( 2019בדצמבר  )2019או לסוף
הרבעון השני של שנת  30( 2020ביוני  ,)2020הנמוך מביניהם.
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ג.

לגבי קרנות נאמנות –

 .1אגרה שנתית של קרן נאמנות ישראלית – לפי תקנות אגרה שנתית ,מנהל קרן משלם אגרה
שנתית עבור כל קרן שבניהולו לפי הדרגה בה היא מסווגת בהתאם לשווי הממוצע של נכסי הקרן
בחודשים ינואר עד יוני של אותה שנה .מוצע כי קביעת הדרגה לצורך אגרה שנתית לשנת 2020
תעשה על בסיס שווי נכסי הקרן הנמוך ביותר שנרשם במהלך המחצית הראשונה של שנת 2020
(בטווח התאריכים שבין ה 1 -בינואר ל 30 -ביוני .)2020
 .2אגרה שנתית של קרן חוץ -תקנות אגרה שנתית קובעות כי ככלל קרן חוץ משלמת אגרה
שנתית לפי הדרגה הגבוהה ביותר ,ואולם קרן חוץ ששווי יחידותיה שנרכשו בישראל ,כמשמעות
מונח זה בתקנות אגרה שנתית ,אינו עולה על הסכום שקבוע לדרגה הנמוכה ביותר לפי התוספת
השניה לתקנות ,תשלם את האגרה הנמוכה יותר .בדיקה זו מתבססת על שווי היחידות שהוחזקו
בידי בעלי יחידות שרכשו אותן בישראל נכון ליום  31בדצמבר שקדם ליום תשלום האגרה .מוצע
כי דרגתה של קרן חוץ לצורך אגרה שנתית לשנת  2020תחושב לפי שווי היחידות שנרכשו בישראל
ביום  31בדצמבר  2019או ביום  30ביוני  ,2020הנמוך מביניהם.
 .3אגרת תשקיפים של קרן נאמנות-
לפי תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) ,התשנ"ה( 1995-להלן" -תקנות
אגרת תשקיפים") קרן נאמנות משלמת אגרת תשקיפים המורכבת מאגרה קבועה ומתוספת
אגרה .תוספת האגרה משתנה ונקבעת על פי היקף היצירות נטו של הקרן (יצירות פחות פדיונות)
בכל חודש .כאמור ,אמנם במרבית הקרנות לא נגב תה תוספת אגרה בגין חודש מרץ בשל עודף
פדיונות ,אך בחודשים העוקבים ,עם חזרתם החלקית של המשקיעים נגבתה תוספת אגרה
בהתאם ליצירות נטו באותם חודשים .לפיכך מוצע כי הרשות תזכה מנהל קרן ששילם תוספת
אגרה לאחר חודש מרץ  2020בשל יצירות נטו בקרן עד לקיזוז של  20%מערך הפדיונות נטו
שאירעו בחודש מרץ בכל קרן שבניהולו.
החלק השני – הפחתה רוחבית לשנים 2023 - 2021
הפחתה של האגרות השנתיות בשיעור של  10%לכלל הגורמים שמשלמים אגרות לרשות (יחידים
ותאגידים) ,ל 3-שנים רצופות ,החל משנת  ,2021וזאת במטרה להקל על הגופים המפוקחים תוך
הפחתת יתרת העודפים לרמה המינימאלית הנדרשת.
בנוסף ,הוחלט על הקלה באותו טווח זמן לקרנות מסוג חדש ,שלאחרונה הונחה התשתית
להקמתן – קרנות ייעודיות במסגרת שירות ניהול תיקים  .2.0הייחוד בשירות זה ,שייעשה
בשיתוף פעולה בין מנהל תיקים שינהל בהוסטינג תיקי השקעות של ארבע קרנות ייעודיות ,שכל
אחת מהן מותאמת לפרופיל סיכון מסוים של לקוחות בהתאם להוראה למנהלי תיקים ,מנהלי
קרנות נאמנות ונאמנים לקרנות נאמנות בנושא שירות תיקים .2.0
במטרה לעודד את הקמתן של קרנות ייעודיות כאמור ולסייע בתחילת דרכן מוצע להעניק לקרנות
כאמור "הגנת ינוקא" ,כך שיראו כל ארבע קרנות ייעודיות המנוהלות על ידי אותו מנהל תיקים
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אצל מנהל הקרן ,כקרן אחת לצורך תשלום אגרה שנתית בכל אחת מהשנים .2021-2023

להלן הנוסחים המוצעים:


תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (הוראת שעה) ,התש"ף – 2020-נספח א'.



תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (הוראת שעה) ,התש"ף-
 – 2020נספח ב'.
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה
לרשיון ,בחינות ,התמחות ואגרות) (הוראת שעה) ,התש"ף – 2020-נספח ג'.
תקנות ניירות ערך (חיתום) (הוראת שעה) ,התש"ף – 2020-נספח ד'.
תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג אשראי (הוראת שעה) ,התש"ף – 2020-נספח ה'.





תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי) (הוראת שעה) ,התש"ף – 2020-נספח ו'.
ת קנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה) ,התש"ף – 2020-נספח ז'.
תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) (הוראת שעה) ,התש"ף –2020-נספח ח'.
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נספחים
נספח א' – טיוטת תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (הוראת שעה) ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 55א לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,11968-ולפי סעיף
130א לחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד ,21994-בהתייעצות עם
הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:

הוראת שעה

.1

בשנת הכספים  2020יקראו את תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) ,התשמ"ט-
( 31989להלן – התקנות העיקריות) כך:
()1

בתקנה (2ו )2()1במקום האמור בה יבוא:
"על אף האמור בפסקה ( ,)1קרן חוץ כאמור ששווי יחידותיה
שנרכשו בישראל אינו עולה על הסכום הקבוע לדרגה א' בתוספת
השנייה ,תשלם את סכום האגרה הקבוע לקרן המסווגת בדרגה
זו; לעניין זה" ,שווי יחידות שנרכשו בישראל" – שווי היחידות
שהוחזקו בידי בעלי יחידות שרכשו אותן בישראל נכון ליום 31
בחודש דצמבר  2019או ליום  30ביוני  ,2020הנמוך מביניהם,
ויראו יחידות שנרכשו באמצעות מפיץ בישראל כיחידות שנרכשו
בישראל; לעניין האגרה שתשולם במועד הראשון לאחר מתן
היתר הרשות להצעת יחידות של כל קרן – שווי היחידות שנרכשו
לאחר מתן היתר כאמור;".

()2

בתקנה - 3
( א)

בתקנת משנה (א) במקום האמור בה יבוא:

 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשע"ט ,עמ' .63
 2ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;308התשנ"ט ,עמ' .151
 3ק"ת התשמ"ט ,עמ'  ;782התשע"ז ,עמ' .502
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"דרגתו השנתית של תאגיד לשנת  2020תיקבע לפי ההון
העצמי בדוחותיו הכספיים לשנה הקודמת או ההון העצמי
בדוחותיו הכספיים לרבעון השני לשנת  ,2020הנמוך
מביניהם ,ואילו דרגתו השנתית של תאגיד החייב בהגשת
דוחות כספיים מאוחדים תיקבע לפי ההון העצמי שלו
בדוחותיו המאוחדים לשנה הקודמת או דוחותיו
המאוחדים לרבעון השני לשנת  ,2020הנמוך מבינהם;
לענין תקנה זו – "דוחות מאוחדים" – כהגדרתם בתקנות
ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע ;". 2010-
( ב)

בתקנת משנה (ב) במקום האמור בה יבוא:
"תאגיד שהתאגד בסמוך לפני מועד התחילה ואין לו
דוחות כספיים לשנה הקודמת למועד התחילה ,תיקבע
דרגתו לשנה שבה חל מועד התחילה ,לפי ההון העצמי
בדוחות הכספיים שנכללו בתשקיף שעל פיו הוצעו
לראשונה ניירות הערך שלו לציבור או לפי ההון העצמי
בדוחות הכספיים לרבעון השני לשנת  ,2020הנמוך
מביניהם;".

( ג)

בתקנת משנה (ד) במקום האמור בה יבוא:
"(ד) דרגתה של קרן לשנת  2020תיקבע עם כניסת תקנות
אלה לתוקף (להלן – מועד קביעת הדרגה) לפי השווי הנקי
הנמוך ביותר של נכסי הקרן בימי המסחר בחודשים ינואר
עד יוני בשנת ;".2020

( )3בתוספת השנייה לתקנות העיקריות במקום המילים "שווי נקי
ממוצע של נכסי קרן" יבוא "שווי נקי נמוך של נכסי קרן".
( )4עלה סכום האגרה ששולם על ידי תאגיד או מנהל קרן לשנת 2020
על סכום האגרה המגיעה לפי תקנות אלה יוחזר הסכום העודף ללא
תוספת ריבית ו/או הצמדה.
הוראת שעה

.2

בשנת הכספים  2021עד לשנת הכספים - 2023
( )1יראו כאילו סכום האגרה השנתית לפני תקנה  2לתקנות
העיקריות ,יהיה בשיעור של  90%מן הסכום לפי התקנות האמורות ,כפי
שהשתנה לפי תקנה  4לתקנות העיקריות ביום העדכון בכל שנה ,מעוגל
לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים;

6

( )2יראו כאילו סכום האגרה השנתית לפני תקנה 3א(א) לתקנות
העיקריות ,יהיה בשיעור של  90%מן הסכום לפי התקנות האמורות ,כפי
שהשתנה לפי אותה תקנה ביום העדכון בכל שנה ,מעוגל לסכום הקרוב
שהוא מכפלה של אלף שקלים חדשים.
( )3יראו ארבע קרנות ייעודיות כהגדרת קרן ייעודית בהוראה
למנהלי תיקים ,מנהלי קרנות נאמנות ונאמנים לקרנות נאמנות בנושא
שירות תיקים  ,42.0שהוקמו על ידי מנהל קרן ואשר תיק ההשקעות
שלהן מנוהל על ידי חברת בעלת רשיון ניהול תיקים אחת ,כמשמעותה
בסעיף  8לחוק הייעוץ ,כאילו הן קרן אחת לעניין סכום האגרה השנתית
לפי תקנה (2ו) לתקנות העיקריות.

 4ילקוט הפרסומים התש"ף ,עמ' .6766
7

נספח ב' – טיוטת תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף)
(הוראת שעה) ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 55א ו(56-א) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,51968-ולפי
סעיף 130א לחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד ,61994-בהתייעצות עם
הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:

הוראת שעה

.1

בשנת הכספים  2020לצורך חישוב סכום תוספת האגרה ,כמשמעותה בתקנה 4
לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) ,תשנ"ה1995-
(להלן -התקנות העיקריות) ,שישלם מנהל קרן בחדשים העוקבים לחודש מרץ
בעד כל קרן שבניהולו ,יקוזז מהעודף החודשי של התקבולים כהגדרתו באותה
תקנה ,עודף הפדיונות שהיה בחודש מרץ ,וזאת עד לקיזוז בסכום שהוא 20
אחוז מעודף הפדיונות בחודש מרץ .לעניין זה "עודף פדיונות" – הסכום שבו
עלה הסכום במזומנים שהועבר מחשבון הקרן בשל פדיון יחידות במשך החודש,
על הסכום שהועבר לחשבון הקרן בשל מכירת יחידות במשך החודש.

7

 5ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשע"ט ,עמ' .63
 6ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;308התשנ"ט ,עמ' .151
 7ק"ת התשנ"ה ,עמ'  ;702התש"ף ,עמ' .414
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נספח ג'  -טיוטת תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי
השקעות (בקשה לרשיון ,בחינות ,התמחות ואגרות) (הוראת שעה) ,התש"ף2020-

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  41ו 42-לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות,
בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,תשנ"ה( 81995-להלן – החוק) ,על פי
הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:

.1

הוראת שעה

בשנת הכספים  2020יקראו את תקנה 27ג(א) לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ
השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון ,בחינות,
התמחות ואגרות) ,תשנ"ז( 91997-להלן – התקנות העיקריות) כך:
"בתקנה זו" ,שווי נכסים כולל" – הנמוך מבין שוויים של ניירות הערך
והנכסים הפיננסיים שבניהולה של החברה ,נכון ליום  31בדצמבר 2019
או ליום  30ביוני  ,2020כפי שדווחו לרשות לפי סעיף (27א) לחוק.".

החזר עודף אגרה

הוראת שעה

.2

עלה סכום האגרה ששולם על ידי חברה בעלת רשיון מנהלת תיקי השקעות
לשנת  2020על סכום האגרה המגיעה לפי תקנות אלה יוחזר הסכום העודף ללא
תוספת ריבית ו/או הצמדה.

.3

בשנת הכספים  2021עד לשנת הכספים  2023סכום האגרה השנתית לפי תקנות
27א27 ,ב ו27 -ג לתקנות העיקריות יהיה בשיעור של  90%מן הסכום לפי
התקנות האמורות ,כפי שהשתנה לפי תקנה  28לתקנות העיקריות ביום העדכון
בכל שנה ,מעוגל לסכום הקרוב שהוא השקל החדש השלם הקרוב.

 8ס"ה התשנ"ה ,עמ'  ;416התשע"ט ,עמ' .251
 9ק"ת התשנ"ז ,עמ'  ;352התשע"ג ,עמ' .196
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נספח ד' – טיוטת תקנות ניירות ערך (חיתום) (הוראת שעה) ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55א ו(56-ג)(4א) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח-
 ,101968לפי הצעת הרשות ובהתייעצות עם שר המשפטים ,לפי סעיף  30לחוק
יסודות התקציב ,התשמ"ה ,111985-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:

הוראת שעה

.1

בשנת הכספים  2021עד לשנת הכספים  2023יראו כאילו סכום האגרה השנתית
לפי תקנה (24א) לתקנות ניירות ערך (חיתום) ,התשס"ז ,122007-יהיה בשיעור
של  90%מן הסכום לפי התקנות האמורות ,כפי שהשתנה לפי תקנה  25לתקנות
העיקריות ביום העדכון בכל שנה ,מעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של
חמישה שקלים חדשים.

תחילה

.2

תחילת ה של הוראת שעה זו במועד פרסומן של תקנות ניירות ערך (אגרה
שנתית)(הוראת שעה) ,התש"ף.2020-

 10ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשע"ט ,עמ' .63
 11ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60
 12ק"ת התשס"ז ,עמ' .661
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נספח ה' – טיוטת תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג אשראי (הוראת שעה),
התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  51לחוק להסדרת פעילות חברות דירוג אשראי,
התשע"ד ,132014-לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:

הוראת שעה

.1

בשנת הכספים  2021עד לשנת הכספים  2023יראו כאילו סכום האגרה השנתית
לפי תקנה (26א) לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג אשראי ,התשע"ה-
( 142014להלן – התקנות העיקריות) ,יהיה בשיעור של  90%מן הסכום לפי
התקנות האמורות ,כפי שהשתנה לפי תקנה  27לתקנות העיקריות ביום העדכון
בכל שנה ,מעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים.

תחילה

.2

תחילתה של הוראת שעה זו במועד פרסומן של תקנות ניירות ערך (אגרה
שנתית)(הוראת שעה) ,התש"ף.2020-

 13ס"ח התשע"ד ,עמ' .418
 14ק"ת התשע"ה ,עמ'  ;470התש"ף ,עמ' .302
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נספח ו' – טיוטת תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי) (הוראת שעה),
התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 55א לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,151968-לפי הצעת
הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:

הוראת שעה

.1

בשנת הכספים  2021עד לשנת הכספים  2023יראו כאילו סכום האגרה השנתית
לפי תקנה  90לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי) ,התשע"ה-
( 162014להלן – התקנות העיקריות) ,יהיה בשיעור של  90%מן הסכום לפי
התקנות האמורות ,כפי שהשתנה לפי תקנה  94לתקנות העיקריות ביום העדכון
בכל שנה ,מעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים.

תחילה

.2

תחילתה של הוראת שעה זו במועד פרסומן של תקנות ניירות ערך (אגרה
שנתית)(הוראת שעה) ,התש"ף.2020-

 15ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשמ"ד ,עמ' .222
 16ק"ת התשע"ה ,עמ' .242
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נספח ז'  -טיוטת תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה) ,התש"ף-
2020
בתוקף סמכותי לפי סעיף 55א ו(56-א) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח,171968-
בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלה:

הוראת שעה

.1

בשנת הכספים  2021עד לשנת הכספים  2023יראו כאילו סכום האגרה השנתית
לפי תקנה (11א)( )1לתקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז
הצעה) ,התשע"ז( 182017-להלן – התקנות העיקריות) ,יהיה בשיעור של  90%מן
הסכום לפי התקנות האמורות ,כפי שהשתנה לפי פקודת המיסים כאמור
בתקנה  12לתקנות העיקריות.

תחילה

.2

תחילתה של הוראת שעה זו במועד פרסומן של תקנות ניירות ערך (אגרה
שנתית)(הוראת שעה) ,התש"ף.2020-

 17ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשע"ט ,עמ' .63
 18ק"ת התשע"ז ,עמ'  ;1238התש"ף ,עמ' .364
13

נספח ח'  -טיוטת תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) (הוראת שעה) ,התש"ף-
2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44ד(א)( )5ו55-א לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח-
20
 ,191968סעיף (131א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד1994-
וסעיף  42לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול
תיקי השקעות ,התשנ"ה ,211995-בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת
הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:

הוראת שעה

.1

בשנת הכספים  2021עד לשנת הכספים  2023יראו כאילו סכום האגרה השנתית
לפני תקנה (16ב) והתוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח
אלקטרוני) ,התשס"ג( 222003-להלן – התקנות העיקריות) ,יהיה בשיעור של
 90%מן הסכום לפי התקנות האמורות ,כפי שהשתנה לפי תקנה  19לתקנות
העיקריות ביום העדכון בכל שנה ,מעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

תחילה

.2

תחילתה של הוראת שעה זו במועד פרסומן של תקנות ניירות ערך (אגרה
שנתית)(הוראת שעה) ,התש"ף.2020-

 19ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשע"ט ,עמ' .63
 20ס"ח התשנ"ד ,עמ'.308
21ס"ח התשנ"ה ,עמ' .416
 22ק"ת התשס"ג ,עמ'  ;665התשע"ו ,עמ' .182
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