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קים – המאסדרעמדה מטעם    המפקח על הב

כבד בית המשפטת ובהמשך להחלט ה ה יהן האחרו על המפקח  – המאסדרמתכבד , 23.5.2021מיום , בי

קי יירות ערך זרים סליקת קסטודיאןת שירותי וגע לעמללהגיש עמדתו ב ")המאסדרם (להלן: "הב   .ב

ן  ה ד יירות ערך זרים גין סליקת קסטודיאןבמלה לא היה מקום לגביית עכי  ,טעןבמסגרת התובע -על ב

ק לאומיידי  ק כבר גובה עמל ,ב יירות ערך. שכן הב יהול פיקדון  , הורה בית המשפט 14.1.2021ביום ת 

כבד למאסדר  ים על ידי קסטודיאן  –הבאה לבחון השאלה ה ית אמורים להיכלל האם שירותי הסליקה ה

ק לאומי  גבית על ידי ב יירות ערךבגין בעמלה ה יהול פיקדון    .דמי 

  לן תובא עמדת המאסר.לה



ה של  .1 קאות (שירות ללקוח)התעריפון המלא הקבוע בתוספת הראשו -התשס"ח (עמלות), כללי הב

י סוגי שירותים מרכזיים  ןמבחי) , בהתאמה"כללי העמלות"" והמלא התעריפון"(להלן:  2008 בין ש

יהול פיקדון  יה/מכירה ו יירות הערך: ק    .יירות ערךבתחום 

וגע ל .2 י שירותים: רות ערךייבכל ה  זרים, התעריפון המלא מבחין בין ש

ושא " 4) בחלק 4שירות (  .א יירות ערך בחוץ לתעריפון המלא ב יה, מכירה ופדיון של  ק

יות, אגרות חוב  –" לארץ יין מ ים לע ק לקבוע מחירים שו עמודת המחיר מאפשרת לב

יין אופציות.  ות ולע אמ ות    וקר

ושא  4) בחלק 5(שירות   .ב יירות ערך" לתעריפון המלא ב יהול פיקדון  עמודת המחיר  –"דמי 

ים ל ק לקבוע מחירים שו יין מאפשרת לב יהול ע סחרים יירות ערךשירות  בארץ  ה

יין ול יע יהול  סחרים בחו"ל. ירות ערךשירות    ה

דון,  .3 עשית כחלק מפעולה המאסדר כי  סבורבמקרה ה פעולת הסליקה שמבוצעת על ידי קסטודיאן 

יה/מכירה של  יהול הפיקדון.ולא כחלק מ ערך יירותשל ק לווה לשירות  ות  ,לכן שירות ש הפרש

ה  שלישיהסבירה היא שהוצאת צד  יי ייה/מכירהשע לווית לשירות ק של  פעולת הסליקה תהא 

ק הוצאות אחרות המשולמות לקסטודיאן יצוין כי  ,בתוך כך .יירות ערך אגב שירות יתכן שיש לב

דרשים כעת לשאלת סליקת יהול הפיקדון ו   .בלבד קסטודיאן, אך א

ות על השאלה  .4 ותר לע י כעת,  ק רשאי לגבות דמי סליקת קסטודיאן כהוצאת צד  - מסדר ש האם ב

ייה שלישי וסף לעמלה עבור שירות הק מכירה, או שעליו לשקלל את ההוצאה האמורה כחלק או ה ב

 מהעמלה עבור השירות.

וטים לעמדה כי ככל שיש הוצאה שהיא במהות השירות יש לשקלל אותה לתוך  .5 ו  על אף שככלל, א

דון, מחיר העמלה, ולא לגבו פרד, במקרה ה  אחרת. קיימים גם שיקולים התומכים בעמדהת אותה ב

ו עוסקים,מאחר שבמקרה המסוים  .6 שכן  –מדובר בעמלה עבור שירות שמכיל מגוון שירותים  בו א

ות הן ב יהם שו יירות הערך הזרים, אשר קיימת בי  –עלויות והן במודל התיווך מדובר בכלל 

וע גביית הוצאת צד  מאסדרה ע  שלישילא מצא שיש למ שתשקף את ההוצאה הממשית. ככל שתמ

ת לשקף את השירותים  גביית ההוצאה הממשית האמורה, קיים חשש כי שיעור העמלה יעלה על מ

 גבוהה יותר. שלישישבהם הוצאת צד 

ק רשאי לגבות את ההוצאה האמורה רק ככל  .7 בהיר כי בהתאם לכללי העמלות, הב למען הסר ספק, 

ותשמדובר בהוצאה ממשית ללקוח המסוים.  ק  ייר ערך למכור או  כך שאם לקוח ביקש לק זר והב

וי ברישום אצלו ( דרש לשירותי הקסטודיאן כדי לבצע את השי שכן הרישום אצל הקסטודיאן לא 

ק ולא ברמת הלקוח הבודדהוא ב ), הרי שלא יוכל לגבות מהלקוח המסוים את ההוצאה רמת הב

וספת.  ה

ק לאומי להוצאת הקסטודיאן " .8 תן ב ו, השם ש חדד בהקשר זה כי לטעמ יירות עוד  הוצאות צד ג' 

ו מעיד על אופי השירות המסוים של הסליקה, והוא כורך את כל  -" ערך מעורר קושי, שכן הוא אי

שירותי הקסטודיאן כשירות אחד. רצוי היה שהשם יהיה יותר ברור וישקף את ההוצאה המדויקת 

ים, בפרט כשמדובר בהוצאות צד   .שלישישאליה מתכוו

ד, עו"ד                      דוד פרוי
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