טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי)
(הוראת שעה) ,התשע"ח2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 13ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים),
התשע"ו( 2016-להלן – החוק) ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרה

.1

בתקנות אלה -
"תפעול עסקאות אשראי" – כל שירות או פעולה המבוצעים בין נותן אשראי
למקבל אשראי במסגרת עסקת אשראי ,לרבות גביית כספים ומענה לפניות
בקשר למתן האשראי.

פטור מחובת רישוי .2
למתן אשראי

חובת רישוי לפי סעיף  12לחוק למי שעיסוקו במתן אשראי ,לא תחול על אלה
– לעניין עיסוק כאמור:
(א) תאגיד ,שהתאגד במדינה החברה בארגון ה ,OECD-המחזיק
ברישיון בנק מאת רשות פיקוח במדינה החברה בארגון ה.OECD-
(ב) תאגיד ,הנמצא בשליטת תאגיד המנוי בתקנת משנה (א) ,המחזיק
ברישיון למתן אשראי מאת רשות פיקוח במדינה החברה בארגון ה-
.OECD
( ג)

תאגיד שמתקיימים בו כל אלה:
( )1כל אמצעי השליטה בו מוחזקים על ידי בעל רישיון מורחב
למתן אשראי (בתקנת משנה זו – בעל השליטה);
()2

הוא עוסק בשני אלה בלבד:
(א) רכישת עסקאות אשראי שנעשו על ידי בעל
השליטה ,מאת בעל השליטה;
(ב) הנפקת תעודות התחייבות כהגדרתן בסעיף 35א
לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-ובלבד שסך הערך
הנקוב של תעודות ההתחייבות ,שהנפיקו התאגיד ,בעל
השליטה או תאגידים דומים אחרים שבשליטתו ,לא יעלה
על התקרה כמשמעותה בסעיף (21ב)(()8א) לחוק הבנקאות
(רישוי) ,התשמ"א;1981-

( )3תפעול עסקאות האשראי ,האמורות בפסקה (()2א) ,נעשה
על ידי בעל השליטה בלבד ,ויחולו עליו לעניין זה כל הוראות
החוק ,כאילו הוא נותן האשראי בקשר לעסקאות האמורות.
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(ד) שותפות כהגדרתה בפקודת השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה-
 ,1975או שותפות חוץ כהגדרתה בסעיף  74לפקודה האמורה,
שמתקיימים בה כל אלה:
( )1היא הוקמה לצורך השקעה במיזם מסוים והיא עוסקת
במיזם זה בלבד;
( )2השותף הכללי בשותפות הוא בעל רישיון מורחב למתן
אשראי.
( ה)

תאגיד שמתקיימים בו כל אלה:
( )1הוא משמש אך ורק לצורך גיוס כספים מאת משקיעים,
והשקעתם במיזם מסוים ובמיזם זה בלבד;
( )2כל אמצעי השליטה בו מוחזקים על ידי בעל רישיון מורחב
למתן אשראי (בתקנת משנה זו – בעל השליטה);
( )3תפעול עסקאות האשראי שמבצע התאגיד ,ניתן על ידי בעל
השליטה בלבד ,ויחולו על בעל השליטה לעניין זה כל הוראות
החוק ,כאילו הוא נותן האשראי בקשר לעסקאות האמורות.

תאגיד העוסק במתן אשראי לתאגידים עסקיים בלבד  -לעניין
( ו)
מתן אשראי כאמור ,שמתקיימים בתאגיד כל אלה:
( )1סך האשראי הניתן על ידי התאגיד בעסקת אשראי בודדת
לא פחת מ 10-מיליון שקלים חדשים;
()2

התאגיד מקבל האשראי אינו קבוצת רכישה;

בתקנת משנה זו -
"קבוצת רכישה" – קבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת נכס או
שירות ,או זכות לאחד מאלה ,באמצעות גורם מארגן ,ובלבד
שהרוכשים בקבוצה מחויבים למסגרת חוזית;
"גורם מארגן" – מי שפועל בעצמו או באמצעות אחר לארגון
קבוצת הרוכשים לצורך הרכישה ,לרבות הכנת המסגרת החוזית.
מי שעיסוקו במתן אשראי לתאגידים ,אשר עיקר עיסוקם הוא
(ז)
ב מחקר ופיתוח או ייצור של מוצרים או תהליכים חדשניים ועתירי ידע,
ושהסיכון בהשקעה בהם גבוה מהמקובל בהשקעות אחרות  -לעניין מתן
אשראי לתאגידים כאמור.
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(ח) אגודה אשר סווגה על ידי רשם האגודות השיתופיות ,בהתאם
לתקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות) ,התשנ"ה( 1995-בתקנה זו
– תקנות האגודות השיתופיות) ,בסיווג של מושב עובדים או כפר
שיתופי ,לעניין מתן אשראי לחבריה או לתאגידים שבשליטתה;
(ט) אגודה שכל חבריה הם אגודות להתיישבות ,כהגדרתה בסעיף
(13א)( )17לחוק ,או אגודות שסווגו בהתאם לתקנות האגודות
השיתופיות בסיווג של מושב עובדים ,כפר שיתופי או אגודה חקלאית,
או תאגידים שבשליטתן המלאה ,לעניין מתן אשראי לחבריה ,לחברי
חבריה או לתאגידים שבשליטת חבריה.
תאגיד שכל אמצעי השליטה בו מוחזקים על ידי אגודה ,אשר
( י)
חבריה הם אגודות שסווגו על ידי הרשם ,בהתאם לתקנות האגודות
השיתופיות ,בסיווג של קיבוץ שיתופי ,קיבוץ מתחדש ,מושב שיתופי,
מושב עובדים ,כפר שיתופי או אגודה חקלאית  -לעניין מתן אשראי
לחברי האגודה או לתאגידים שבשליטתם.
(יא) חברה לתועלת הציבור ,אשר הוקמה עד ליום  1ביוני  2017ושכל
אמצעי השליטה בה מוחזקים על-ידי תנועה קיבוצית כהגדרתה בתקנה
 )15(2לתקנות האגודות השיתופיות ,בין במישרין ובין בידי תאגידים
הנמצאים בשליטה מלאה של תנועה קיבוצית כאמור  -לעניין מתן
אשראי לתאגידים שבשליטת התנועה הקיבוצית ,לחברי התנועה
הקיבוצית ולתאגידים שבשליטתם ,ולחברי חבריה של התנועה
הקיבוצית.
פטור מחובת רישוי .3
למתן שירות בנכס
פיננסי

חובת רישוי לפי סעיף  12לחוק למי שעיסוקו במתן שירות בנכס פיננסי ,לא
תחול על אלה – לעניין עיסוק כאמור:
( א)

תאגיד כאמור בתקנה (2א) או (ב);

(ב) סוכן ביטוח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),
התשמ"א ,1981-לעניין החזקת כספים שגבה ממבוטחים בחשבון נפרד ,שינוהל
על ידו כנאמן של מבטח כהגדרתו בחוק האמור ,בהתאם להוראות שניתנו לפי
סעיף  )1(30לחוק האמור;
מי שעוסק במתן שירותי תפעול כהגדרתם בסעיף (3ג) בחוק הפיקוח על
( ג)
שירותים פיננסיים (ייעוץ ,שיווק ושירותי סליקה פנסיוניים) ,התשס"ה- 2005-
לעניין מתן שירותי תפעול כאמור;
(ד) אחד מן המנויים להלן ,המנהל נכסים פיננסיים בחשבון נאמנות עבור
לקוחותיו  -לעניין ניהול נכסים פיננסיים כאמור:

3

()1

עורך דין;

()2

רואה חשבון;

()3

מי שמונה כנאמן לפי חוק או לפי החלטת בית משפט;

()4

עוסק אחר שעליו הורה המפקח.

(ה) בית מלון כהגדרתו בחוק שירותי תיירות ,התשל"ו ,1976-המחזיק
ברישיון עסק לעניין אירוח ולינה בהתאם להוראות צו רישוי עסקים (עסקים
טעוני רישוי) ,התשע"ג ,2013-לעניין עסקה להמרת מטבע (להלן – עסקת
המרה) ,שמתקיימים בה כל אלה:
( )1עסקת ההמרה נעשתה עבור אורח בית המלון המתאכסן במלון
לפחות ללילה אחד ,שהוא תושב זר;
( )2שווי אחד מהמטבעות שהומרו במסגרת עסקת ההמרה אינו עולה
על  250דולר אמריקאי ליום ,לכל אורח.
תחילה

.4

תוקף

.5

( א)

תחילתן של תקנות אלה ביום פרסומן.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,תחילתה של תקנה  ,3ביום י"ח בסיון
התשע"ח ( 1ביוני .)2018
תוקפן של תקנות אלה עד ליום ג' בטבת התש"פ ( 31בדצמבר .)2019

_____________ התשע"ח
(________________)2017
(חמ )..........
____________
משה כחלון
שר האוצר
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דברי הסבר
כללי
ביום  1באוגוסט  2016פורסם חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) ,התשע"ו-
( ,2016להלן – החוק או חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים) ,העוסק ,בין השאר ,בקביעת
אסדרה ופיקוח על גופים שאינם תאגידים בנקאיים או גופים מוסדיים ,הפועלים בתחום מתן אשראי חוץ-
מוסדי ובמתן שירותים פיננסיים.
חשיבות האסדרה של תחומים אלה נעוצה בצורך כלכלי-חברתי לפתח שירותים פיננסיים חוץ-
מוסדיים ,לרבות אפיקי אשראי חוץ-מוסדיים למשקי בית ,לעסקים קטנים ולעסקים בינוניים .פיתוח
שירותים אלו צפוי לעודד את התחרות בתחום האשראי ,בדגש על האשראי הקמעונאי ,וכן להוזיל את עלות
גיוס ההון למשקי הבית והעסקים הקטנים והבינוניים .תכלית נוספת לאסדרה של שוק האשראי החוץ-
מוסדי הוא הצורך להחיל עליו רגולציה אפקטיבית ,שתתרום להמשך ביסוס התחום כתחום לגיטימי ,וכן
תגן על הצרכנים של שירותים אלו מפני פרקטיקות בעייתיות שהתפתחו בענף.
מכיוון שההגדרה "מתן אשראי" וההגדרה "מתן שירות בנכס פיננסי" בחוק הן הגדרות רחבות ,הן
עלולות לכלול גם גופים ,שהתכליות האמורות אינן רלוונטיות לגביהם .לפיכך מוצע לפטור את סוגי
הגופים ,המפורטים בתקנות אלו ,מחובת הרישוי.
יחד עם זאת ,לאור העובדה שה פיקוח והאסדרה על מי שעיסוקו במתן אשראי ,ועל מי שעיסוקו במתן
שירות בנכס פיננסי ,הם חדשים יחסית ,מוצע לקבוע כי תקנות אלו תהינה במתכונת של הוראות שעה ,כדי
להבטיח כי תכלית החוק תמומש באופן מיטבי וכדי לאפשר למפקח על שירותים פיננסיים מוסדרים (להלן
– המפקח) ,לבחון שהגורמים שאותם מוצע לפטור מחובת רישוי אינם עוסקים בעיסוקים הדורשים פיקוח,
וזאת מבלי לפגוע במהלך העסקים התקין של המגזר העסקי.
כמו כן ,כדי להבטיח שמהלך העסקים התקין לא ייפגע גם בתקופה שעד לכניסתן לתוקף של התקנות,
אין בכוונת המפקח לבצע פעולות אכיפה במהלך תקופה זו כנגד הגופים המנויים בטיוטת התקנות.
לתקנה 2
מוצע לפטור מחובת רישוי למתן אשראי גורמים שונים העוסקים במתן אשראי ,אשר עיסוקם זה ,אינו
מצריך חובות רישוי ואסדרה.
לתקנות משנה (א) ו(-ב)
כיום פועלות בישראל קבוצות בנקאיות זרות ,הכוללות תאגידים זרים בעלי רישיון בנק ממדינת חוץ
ותאגידים נוספים בשליטתם (להלן יחד – בנקים זרים) ,באמצעות נציגויות או סניפים ,העוסקים בין היתר
במתן אשראי בסכומים גבוהים לעסקים בישראל ,כחלופה לאשראי הניתן על ידי בנקים ישראלים.
פעילותם של בנקים אלו אינה מחייבת בהכרח קבלת רישיון בנק לפי חוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א-
 ,1981ועל כן לעיתים אינם נכללים ברשימת הגופים הפטורים מחובת רישוי שבסעיף  13לחוק.
על מנת לשמור על עניינם של לקוחות הבנק הזר בישראל ולוודא ,כי העיסוק במתן אשראי מבוצע
בסטנדרט נאות ,מוצע לפטור מחובת רישוי רק תאגידים בקבוצות בנקאיות שהתאגדו במדינה החברה
בארגון ה , OECD-וניתן להם רישיון בנק או רישיון לעסוק במתן אשראי על ידי מדינה החברה בארגון ה-
 .OECDההנחה היא שבמדינות ה OECD-קיים משטר של פיקוח ואסדרה נאות ,אשר יהווה תחליף מספק
לפיקוח ולאסדרה בישראל.
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לתקנת משנה (ג)
כחלק מפרקטיקה הנהוגה כיום ,ניתן אשראי מאת נותן שירותי אשראי ללווים שונים ,עסקאות האשראי
השונות מאוגדות כתיק אשראי ומועברות לידי גורם אחר הנמצא בשליטתו המלאה של נותן האשראי (להלן
– התאגיד הנשלט ובעל השליטה ,בהתאמה) .התאגיד הנשלט מנפיק כנגד תיק האשראי אגרות חוב
שנמכרות לציבור ,כאשר בעל השליטה ממשיך לטפל בתיק האשראי ובגבייתו.
מוצע לפטור מחובת רישוי את התאגיד הנשלט ,ובלבד שבעל השליטה יהיה בעל רישיון מורחב למתן
אשראי; שהתאגיד הנשלט עוסק רק ברכישת תיקי אשראי מאת בעל השליטה ובהנפקת אג"ח כנגד תיקי
האשראי ,ושתפעול עסקאות האשראי ייעשה על-ידי בעל השליטה בלבד .כן מוצע להבהיר שיחולו לגבי בעל
השליטה החובות הקבועות בחוק ,כאילו הוא נותן האשראי .תקנה זו מייתרת את הצורך ברישוי של
התאגיד הנשלט ,שכן נותן האשראי הוא הגורם שטעון רישוי ,הן במעמד מתן האשראי ,הן לאורך כל חיי
עסקת האשראי והן בסופה של העסקה עם פירעון האשראי.
לתקנות משנה (ד) ו(-ה)
מוצע לפטור מחובת רישוי קבוצות משקיעים או קרנות השקעה ,בין אם מדובר בהשקעות זרות ובין אם
מדובר בהשקעות מקומיות ,שמטרתן ביצוע השקעות העשויות לכלול גם מתן אשראי כהגדרתו בחוק.
קבוצות השקעה מאופיינות במבנה החזקות ,המאפשר למשקיעים להשקיע במיזם ייעודי ,וזאת במנותק
מהשקעות במיזמים אחרים ומהסיכונים הגלומים בהם .מאפיין הפעילות של גורמים אלה הוא מתן
אשראי לצורכי מיזם מסוים באמצעות גורם מרכזי אחד ,אשר אחראי על ייזום ותפעול עסקאות האשראי
(שותף כללי בשותפות או בעל שליטה בתאגיד ,לפי תקנות משנה (ד) ו(-ה) בהתאמה) ,בעוד גורמים אחרים
משמשים רק לטובת גיוס מקורות כספיים (שותפים מוגבלים בשותפות או תאגיד לגיוס כספים
מהמשקיעים ,לפי תקנות משנה (ד) ו(-ה) בהתאמה) ,ואינם עוסקים בייזום ותפעול עסקאות האשראי.
בנוסף ,לרוב מדובר בחברות או בשותפויות המוקמות בתדירות גבוהה ,שאין להן תכלית מעבר
להשקעה במיזם ייעודי .לפיכך ,הליך של בחינת בקשה ומתן רישיון לכל אחת מאלו עלולה להביא לעיכובים
ואף לבלימה שלא לצורך ,של השקעות המוזרמות לעסקים והמשמשות כמנוע לצמיחה כלכלית של המשק.
לפיכך מוצע לפטור מחובת רישוי את הגורמים הנוספים אשר אינם עוסקים בייזום ותפעול עסקאות
האשראי ,ובלבד שהגורם המרכזי אשר עוסק בפעילות זו הוא בעל רישיון מורחב למתן אשראי; שכל תפעול
עסקאות האשראי (כהגדרתו המוצעת) ,נעשה על ידו בלבד .כן מוצע להבהיר שיחולו על אותו גורם מרכזי
החובות הקבועות בחוק ,כאילו הוא נותן האשראי.
לתקנת משנה (ו)
לווים עסקיים גדולים ומתוחכמים ,שנוטלים אשראי בהיקפים גדולים ,הם בעלי יכולות משופרות ,ביחס
לעסקים קטנים או לקוחות פרטיים  ,לבחור באופן מושכל את עסקאות האשראי ונותני האשראי שלהם.
לפיכך מוצע לקבוע ,כי מתן עסקאות אשראי ,העומדות על סכום הגבוה מ 10-מיליון  ₪לתאגיד עסקי ,לא
יהיה טעון רישוי .עם זאת ,מוצע לפטור רק גופים ,העוסקים במתן הלוואות כאמור לתאגידים עסקיים,
ולא לקבוצות רכישה ,המגלמות בתוכן הלוואות פרטניות ליחידים .לעניין זה ,מוצע לקבוע הגדרה לקבוצות
רכישה ,הנסמכת על ההגדרה של קבוצות רכישה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג.1963-
לתקנת משנה (ז)
מוצע לקבוע פטור מחובת רישוי להשקעות בחברות הזנק (חברות "סטארט-אפ") ,הפועלות בעולם ההיי-
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טק .חברות אלו הן מחוללות צמיחה משמעותית במשק הישראלי .כדי לעודד את פעילותן ואת צמיחתן,
ובשל תכליות החוק ,שמשקלן נמוך ביחס לחברות אלה ,מוצע שלא לחייב ברישוי מי שעיסוקו אך ורק
במתן אשראי לחברות אלה.
לתקנת משנה (ח)
לפי סעיף (13א)( )17לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים ,חובת רישוי לא תחול על "אגודה
להתיישבות" שהיא קיבוץ שיתופי ,קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי ,לעניין מתן אשראי לחבריה או
לתאגידים שבשליטתה .מוצע להרחיב את הפטור לעניין זה גם לאגודות שסווגו על ידי רשם האגודות
השיתופיות כמושב עובדים או ככפר שיתופי ,שהם סוגי התיישבות הדומים לאלו המנויים בחוק ופועלים
על בסיס של שותפות כלכלית בכל הנוגע למתן אשראי .בעניין זה יצוין ,כי העובדה שבאגודה שיתופית
חברי האגודה הם אלה המחזיקים ב"אמצעי השליטה" בה ,מחלישה את בעיית הנציג הקיימת בין נותן
האשראי למקבל האשראי .בנוסף ,ניתן דגש לעובדה ,כי תכלית ההתאגדות בסוגי ההתיישבות האמורים
בהקשר ההתיישבותי דומה במהותה לתכלית ההתאגדות ,שקיימת בקיבוץ שיתופי ,בקיבוץ מתחדש
ובמושב שיתופי.
לתקנת משנה (ט)
לפי סעיף (13א)( )17לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים ,חובת הרישוי לא תחול על "אגודה
מרכזת" ,שהיא אגודה שיתופית ,שכל חבריה הם אגודות להתיישבות או תאגידים שבשליטתם המלאה,
כאשר הלכה למעשה משמשות אגודות אלו בעיקר כארגוני קניות של מגזר ההתיישבותי-קואפרטיבי.
בדומה להצעה להרחיב את הפטור לעניין "אגודה להתיישבות" כאמור בתקנה (2ח) ,מוצע להרחיב במקביל
גם את הפטור בנוגע ל"אגודה מרכזת" ,כך שמושב עובדים וכפר שיתופי ייראו גם הם כחברי האגודה
המרכזת .נ וסף על אלו ,מוצע לפטור בתקנה זו גם אגודה חקלאית ,שכן אגודות שיתופיות אלו פועלות
כזרוע כלכלית נוספת של המגזר ההתיישבותי-קואפרטיבי.
לתקנות משנה (י) ו(-יא)
בהתאם לרציונאל הגלום בתקנה (2ח) ו(-ט) המוצעת ,מוצע לפטור מחובת רישוי גם פעילות מתן אשראי
הנעשית כחלק מהמגזר ההתיישבותי-קואפרטיבי .במסגרת פעילות זו פועלים תאגידים ,הנמצאים
בשליטתם המלאה של אגודות המשמשות כארגון קניות כמתואר בתקנה (2ט) או כארגונים המשמשים
לשיתוף פעולה ולאיגום משאבים של אותן אגודות ,וכן חברות לתועלת הציבור הנמצאות בשליטת התנועה
הקיבוצית ,אשר בדומה לאגודה מרכזת ,מהוות גם הן חלק אינטגרלי מהפעילות הכלכלית של המגזר
ההתיישבותי-קואפרטיבי.
לתקנה 3
מוצע לפטור מחובת רישוי למתן שירות בנכס פיננסי תחומי עיסוק נקודתיים ,המאופיינים בכך שהם אינם
משמשים כעיסוק מרכזי ,אלא ניתנים אגב עיסוק אחר ,וקיימת נחיצות לעסוק בהם אגב העיסוק האחר.
לתקנת משנה (א)
מוצע כי בנקים זרים ותאגידים שבשליטתם ,המנויים בתקנה (2א) ו(-ב) ,לא יידרשו לקבלת רישיון למתן
שירות בנכס פיננסי ,וזאת מהשיקולים ומהטעמים המנויים בדברי ההסבר לתקנה האמורה.
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לתקנת משנה (ב)
מוצע כי חובת רישוי לעניין עיסוק במתן שירות בנכס פיננסי לא תחול על בעל רישיון לעסוק בתיווך בביטוח,
לעניין החזקת כספים שגבה ממבוטחים ומוחזקים בחשבון נפרד שמנוהל על ידו כנאמן של מבטח .בעל
רישיון לתיווך בביטוח מפוקח גם לעניין עיסוק זה ,על ידי הגורם שרישה אותו (הממונה על שוק ההון,
ביטוח וחסכון ,המשמשת גם כמפקחת על שירותים פיננסיים מוסדרים) ,ועל כן מוצע לפטור אותו כאמור
מחובת הרישוי לפי חוק זה ,ביחס לפעילות המתוארת ,בדומה לפטור ,שניתן בסעיף  13לחוק ,לגופים
ציבוריים אשר מפוקחים על ידי רגולטור אחר.
לתקנת משנה (ג)
עורך דין ,רואה חשבון או נאמנים המורשים לעסוק בנאמנויות מכוח חוק ,עשויים להידרש לצורך ביצוע
תפקידם כנאמן ,לנהל נכסים פיננסיים בחשבון נאמנות עבור לקוחותיהם .לפיכך עשויים גם הם להיכנס
להגדרה של מתן שירות בנכס פיננסי .אופי השירות האמור אינו שירות פיננסי במהותו ,אלא נעשה אגב
עיסוק אחר המחייב קבלת רישיון לפי דין .לאור האמור ,מוצע לפטור את הגורמים האמורים מחובת רישוי
לעיסוק במתן שירות בנכס פיננסי ,לעניין ניהול נכסים פיננסיים בחשבון נאמנות עבור לקוחותיהם .באופן
דומה ,מוצע להסמיך את המפקח להורות על עיסוקים אחרים ,המחייבים החזקה של נכסי לקוחות
בחשבון נאמנות ,ואשר אין לראות אותם כעיסוק במתן שירות בנכס פיננסי ,המחייב רישוי.
לתקנת משנה (ד)
מוצע כי בתי מלון המספקים שירותי המרת מטבע בסכומים נמוכים עבור תיירים תושבי חוץ שהם אורחי
המלון ,לא יידרשו ברישוי .המרת מטבע בבתי מלון היא שירות נהוג ומקובל המוצע על ידי בתי מלון ברחבי
העולם ומסייע לבית המלון לשרת את התייר באופן מיטבי .על כן מוצע שלא לחייב ברישוי פעילות זו .לצד
זאת ,קובעות התקנות תקרה עבור שווי המטבעות ,שאורח בודד יכול להמיר ביום ,על מנת לוודא
שהסיכונים הגלומים בהמרת מטבע בהיקפים גדולים אינו מתממש במקרה דנן.
לתקנה 4
מוצע כי יום תחילתן של התקנות יהיה ביום פרסומן ,למעט תקנה  3שעניינה פטור מחובת רישוי לעניין
עיסוק במתן שירות בנכס פיננסי ,שלגביה יהיה יום התחילה ,יום תחילת החוק לעניין מתן שירות בנכס
פיננסי כקבוע בסעיף (114ב) לחוק.
לתקנה 5
על מנת להבטיח ,כי תכלית החוק תמומש באופן מיטבי ,ועל מנת לאפשר למפקח לבחון ,כי הגורמים
שאותם מוצע לפטור מחובת רישוי אינם עוסקים בעיסוקים הדורשים פיקוח ,וזאת מבלי לעצור את פעילות
המגזר העסקי והמשך המהלך התקין של עסקיו ,מוצע לקבוע כי תקנות אלו תהיינה במתכונת של הוראות
שעה ,וזאת עד ליום  31בדצמבר .2019
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