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י"ט בטבת ,התשע"ו
 31בדצמבר2015 ,

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרות עקב שינוי המדד
מדי שנה ,בהתאם להוראות הקבועות בתקנות כמפורט להלן ,ועקב שינוי המדד ,מתעדכנים סכומי
אגרות שונות הנגבות על ידי רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות") .גם השנה ,עקב שינוי המדד אשר
פורסם במהלך חודש דצמבר  ,2015לעומת המדד שפורסם בחודש המקביל אשתקד ,עודכנו סכומי
האגרות כאמור.
הודעות יו"ר הרשות בעניין זה פורסמו ברשומות ביום  24וביום  30בדצמבר .2015
לפיכך ,החל מיום כ' בטבת התשע"ה ( 1בינואר )2016 ,יהיו סכומי האגרות המעודכנים כמפורט
להלן:

 .1תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) ,התשמ"ט1989-
עדכון הסכומים המפורטים בתוספת הראשונה (תקנות (2 ,1ב) ו(-ג) ו.)4-
סכומי ההון העצמי ,הדרגה וסכומי האגרה לשנת  ,2016וכן סכומי האגרה לתאגידים שפרק ה'3
לחוק ניירות ערך חל עליהם הם כדלהלן:
סכום
סכום
דרגה
הון עצמי
האגרה
האגרה
(באלפי
השנתית
השנתית
שקלים
לתאגידי
כקבוע
חדשים)
רישום
בתוספת
כפול (פרק
הראשונה
ה' 3לחוק)
לתקנות
 50%מהאגרה
הקבועה

(בשקלים
חדשים)
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בתוספת
(בשקלים
חדשים)
עד 42,903
מ42,904-

א'
ב'

עד 85,806
מ85,807-
עד 269,119
מעל
269,119

19,500
24,375

39,000
48,750

ג'

74,120

37,060

ד'

128,730

64,365

הסכומים התוספת השנייה  -דרגות השווי הנקי של נכסי קרן נאמנות וסכומי האגרה השנתית למנהל
הקרן לשנת  2016הם כדלהלן:
סכום האגרה
דרגה
שווי נקי ממוצע
השנתית
של נכסי הקרן
לחודשים ינואר עד
יוני 2016
(בשקלים חדשים)
עד 7,377,000
מעל 7,377,000 -
עד 29,959,000
מעל 29,959,000 -
עד 119,837,000
מעל 119,837,000

(בשקלים חדשים)

א'
ב'

16,730
24,005

ג'

36,795

ד'

53,525

 .2תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) ,התשנ"ה1995-
עדכון הסכום הקבוע כמשמעותו בתקנה (2א) לתקנות לסך של  4,200שקלים חדשים.
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 .3תקנות ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו
שלא לציבור) ,התשנ"ט1998-
עדכון סכום אגרת הטיפול כמשמעותו בתקנה (2א) לתקנות לסך של  4,200שקלים חדשים.

 .4תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי
השקעות (בקשה לרישיון ,בחינות ,התמחות ואגרות) התשנ"ז1997-
עדכון הסכומים המפורטים בתקנות 27 ,26 ,25 ,24א27 ,ב ו27-ג:
סכום האגרה
(בשקלים חדשים)
311
156
468
234
620
310

תקנה (24א) – בקשת רישיון  -יחיד
תקנה (24א) – בקשת רישיון אחר  -יחיד
תקנה (24ב) – בקשת רישיון  -שותפות
תקנה (24ב) – בקשת רישיון אחר -שותפות
תקנה (24ג) – בקשת רישיון – חברה
תקנה (24ג) – בקשת רישיון אחר – חברה

1,213

תקנה (24ד) – בקשת רישום במרשם העובדים
הזרים
תקנה (25א) – אגרת בחינה
תקנה (25ב) – אגרה על הגשת ערעור
תקנה (25ג) – פטור מבחינות
תקנה (25ג) – פטור מבחינה אחת
תקנה  – 26אגרת רישום מתמחה
תקנה 27א(א) – אגרה שנתית ליחיד בתאגיד
מורשה

468
468
468
311
311
768
(לאחר הפחתה בשיעור של  20%יעמוד סכום
האגרה השנתית על  614ש"ח)
1,536
(לאחר הפחתה בשיעור של  20%יעמוד סכום
האגרה השנתית על  1,229ש"ח)

תקנה 27א(א) – אגרה שנתית ליחיד כעסק או
בתאגיד בנקאי
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768
(לאחר הפחתה בשיעור של  20%יעמוד סכום
האגרה השנתית על  614ש"ח)
768
(לאחר הפחתה בשיעור של  20%יעמוד סכום

תקנה 27א(ב) – אגרה שנתית ליחיד אשר התלה
או ביטל את רישיונו
תקנה 27א(ג) – אגרה שנתית ליחיד לאחר
המועד הקובע

האגרה השנתית על  614ש"ח)
5,044
(לאחר הפחתה בשיעור של  20%יעמוד סכום

תקנה 27ב(א) – אגרה שנתית לתאגיד בעל
רישיון יועץ או משווק

האגרה השנתית על  4,035ש"ח)
5,044
(לאחר הפחתה בשיעור של  20%יעמוד סכום
האגרה השנתית על  4,035ש"ח)
5,044
(לאחר הפחתה בשיעור של  20%יעמוד סכום
האגרה השנתית המינימאלית על  4,035ש"ח)
605,378

תקנה 27ב(ב) – אגרה שנתית לתאגיד בעל רישיון
יועץ או משווק לאחר המועד הקובע
תקנה 27ג(ב) – אגרה שנתית לחברה בעלת
רישיון מנהל תיקים – סכום האגרה לא יפחת מ-
תקנה 27ג(ב) – אגרה שנתית לחברה בעלת
רישיון מנהל תיקים – סכום האגרה לא יעלה
על-
תקנה 27ג(ד) – אגרה שנתית לחברה בעלת
רישיון מנהל תיקים שהתקבל במהלך שנת
הכספים

(לאחר הפחתה בשיעור של  20%יעמוד סכום
האגרה השנתית המקסימלית על  484,302ש"ח)
5,044
(לאחר הפחתה בשיעור של  20%יעמוד סכום
האגרה השנתית על  4,035ש"ח)

 .5תקנות ניירות ערך (חיתום) התשס"ז2007-
עדכון הסכומים המפורטים בתקנות (6 ,4א) )2(23 ,ו(24-א):
סכום האגרה
(בשקלים חדשים)
2,985
2,985,000
1,492,000

תקנה  – 4אגרת רישום
תקנה (6א) – חובת פיקדון של חתם
תקנה  – )2(23חובת פיקדון של מפיץ
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5,255
לאחר הפחתה של  20%יעמוד סכום האגרה על
סך  4,205ש"ח

תקנה (24א) – אגרה שנתית

 .6תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי) ,התשע"ה2014-
עדכון הסכומים המפורטים בתקנה  ,84בפרק י"ג ובתוספת החמישית לתקנות:
( )1בתקנה 84
לחברה מוגבלת –  798,000שקלים חדשים;
לחברה בהתכסות מלאה –  1,497,000שקלים חדשים;
לחברה שאינה מוגבלת –  3,992,000שקלים חדשים.
( )2בפרק י"ג (תקנות  92ו)93-
אגרת בקשת רישיון לחברה (תקנה (92א)) –  49,900שקלים חדשים;
אגרת בקשת רישיון לחברה מוגבלת (תקנה (92ב)) –  24,950שקלים חדשים;
אגרת בקשה לשינוי תנאי רישיון (תקנה  24,950- )93שקלים חדשים.
( )3בתוספת החמישית
דרגה

סכום האגרה השנתית
(בשקלים חדשים)

הכנסות (בשקלים חדשים)

עד 1,995,975

א'

49,900

בין  1,995,976לבין 9,979,880

ב'

89,820

בין  9,979,881לבין 24,949,700

ג'

269,455

מעל 24,949,700

ד'

359,275

 .7תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי ,התשע"ה2014-
עדכון הסכומים בתקנות  7ו(26-א) לתקנות:
( )1בתקנה 7
אגרת רישום –  30,215שקלים חדשים.
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( )2בתקנה (26א)
אגרה שנתית  201,420 -שקלים חדשים;
אגרה משתנה בעד כל מכשיר פיננסי –  605שקל חדשים;
אגרה בעד מכשיר פיננסי שדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת –  300שקלים חדשים.

 .8תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) ,התשס"ג2003-
עדכון הסכומים בתוספת הראשונה לתקנות:
תוספת ראשונה
(תקנות (16ב) ו(18 -ג))
סכומי האגרות בשקלים
חדשים
בעד –
א .אגרה שנתית בעבור הורדת נתונים מאתר ההפצה לפי תקנה
(16ב)

74,074

ב .העתק מאושר ,לפי תקנה (18ג) ,עד  5עמודים

47

ג .העתק מאושר ,לפי תקנה (18ג) ,לכל עמוד נוסף

3

חגי בן ארזה ,עו"ד
הייעוץ המשפטי
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