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ד' בשבט ,התשע"ד
 6בינואר2249 ,
לכבוד
חברות החיתום
הנדון :אגרה שנתית לרשות ניירות ערך לשנת 4102
האגרה השנתית לרשות ניירות ערך (להלן – "הרשות") ,בה חייבות כל שנה חברות החיתום החל
מכניסתן לתוקף של תקנות ניירות ערך (חיתום) ,התשס"ז( 2222-להלן – "התקנות") ,נקבעה
בתקנה (29א) לתקנות .תקנה זו קובעת כי חתם ישלם לרשות בעד כל שנת כספים ,אגרה שנתית
בסכום שנקבע בתקנה האמורה.
אנו מסבים את תשומת ליבכם לכך ,שחברות החיתום חבות בתשלום אגרה יחסית בלבד ,קרי,
בהתאם לחלק היחסי בעד שנת הכספים שלגביו חלה הפסקת הפעילות שלהן ,למעט רישום
במעמד "לא פעיל" ,והכל כקבוע בתקנה (29ב) לתקנות.
בהתאם לתקנה  26לתקנות ,צמוד סכום האגרה השנתית עד המדד המתפרסם בחודש דצמבר של
כל שנה .עקב שינוי המדד עודכן סכום האגרה השנתית המפורט בתקנה (29א) לתקנות ,והחל ביום
כ"ט בטבת התשע"ד ( 0בינואר )4102 ,הוא יעמוד על סך של .₪ 0,301
בהתאם לתקנות ניירות ערך (חיתום)(הוראת שעה) ,התשע"ב ,2242-שאושרו ביום  44ביוני 2242
על ידי ועדת הכספים של הכנסת ,סכומי האגרה המעודכנים לשנת  2249הופחתו בשיעור של 31
אחוזים לעומת סכומי האגרה המעודכנים המקוריים לשנה זו.
לפיכך ,סכום האגרה השנתית לשנת  ,4102בהתחשב בהפחתה האמורה ,הינו .₪ 3,500
על חברות החיתום לשלם את האגרה השנתית עד ליום  4באוגוסט .2249 ,איחור בתשלום יהיה
כרוך בתשלום הפרשי ההצמדה וכן יגרור אחריו קנס בשיעור של אחוז אחד מסכום האגרה לכל
חודש של איחור או חלק ממנו ,ואולם אם פחת משך האיחור בתשלום מחודש ימים ,יתווסף קנס
שיחושב באופן יחסי לפי מספר ימי האיחור.
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התשלום ייעשה באחת משתי הדרכים הבאות:
 .4באמצעות שובר שישלח אליכם במחצית הראשונה של חודש יולי.
 .2באמצעות האינטרנט ,בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית מקוונת ,בטופס פ 222הנמצא
באתר האינטרנט של הרשות  ,www.isa.gov.ilבאופן הבא :היכנסו לאתר ,הקליקו על:
"טפסים ,אישורים ותשלומים" ,ואז על "טפסים  -תאגידים"" ,פ - 222תשלום אגרות
חתמים באמצעות האינטרנט".
יש למלא את הטופס ולשלחו .לאחר ביצוע שליחת הטופס תועבר לאתר התשלומים הממשלתי
המאובטח בו ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית כמפורט לעיל.
לאחר ביצוע התשלום המערכת תנפיק קבלה ,אותה יש להדפיס ולשמור.
אין לנכות מס במקור .אנא ראו אישור ניכוי מס וניהול ספרים באתר רשות המיסים.

בברכה,
אורן רוזנברג ,עו"ד
ראש תחום חקיקת השקעות ,בורסה וזירות מסחר
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