רשות ניירות ערך
מחלקת השקעות

הייעוץ המשפטי

ה' בטבת התש"ף
 2בינואר 2020

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרות עקב שינוי המדד
מדי שנה ,בהתאם להוראות הקבועות בתקנות ,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  ,2019לעומת המדד שפורסם בחודש המקביל אשתקד ,עודכנו סכומי האגרות כאמור.
לפיכך ,החל ביום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר )2020 ,יהיו סכומי האגרות המעודכנים כמפורט להלן:

תקנות 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)
תקנה (24א) – בקשת רישיון  -יחיד

316

תקנה (24א) – בקשת רישיון אחר  -יחיד

158

תקנה (24ב) – בקשת רישיון  -שותפות

475

תקנה (24ב) – בקשת רישיון אחר -שותפות

238

תקנה (24ג) – בקשת רישיון – חברה

629

תקנה (24ג) – בקשת רישיון אחר – חברה

315

תקנה (24ד) – בקשת רישום במרשם העוסקים
הזרים

1,232
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סכום האגרה
(בשקלים חדשים)
תקנה (25א) – אגרת בחינה

475

תקנה (25ב) – אגרה על הגשת ערעור

475

תקנה (25ג) – פטור מבחינות או מהתמחות

475

תקנה (25ג) – פטור מבחינה אחת

316

תקנה  – 26אגרת רישום מתמחה

316

תקנה 27א(א) – אגרה שנתית ליחיד בתאגיד
מורשה

779

תקנה 27א(א) – אגרה שנתית ליחיד כעסק או
בתאגיד בנקאי

1,558

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

779

תקנה 27א(ג) – אגרה שנתית ליחיד לאחר המועד
הקובע

779

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

5,119

תקנה 27ב(ב) – אגרה שנתית לתאגיד בעל רישיון

5,119

יועץ או משווק לאחר המועד הקובע
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סכום האגרה
(בשקלים חדשים)
תקנה 27ג(ב) – אגרה שנתית לחברה בעלת רישיון
מנהל תיקים – סכום האגרה לא יפחת מ-

5,119

תקנה 27ג(ב) – אגרה שנתית לחברה בעלת רישיון
מנהל תיקים – סכום האגרה לא יעלה על-

614,459

תקנה 27ג(ד) – אגרה שנתית לחברה בעלת רישיון
מנהל תיקים שהתקבל במהלך שנת הכספים

5,119

רוני בקמן ,עו"ד
הייעוץ המשפטי
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