
 

 2022-תזכיר חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, התשפ"ב 

פורסם להערות הציבור תזכיר חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום,    2022בינואר    10ביום  

נדבך  1. 2022-התשפ"ב המלצות   נוסף  זהו  בשירותים   ביישום  התחרותיות  להגברת  הוועדה 

בנקאיים ופיננסיים נפוצים, אשר התבקשה בשעתו להמליץ על צעדים להגברת התחרותיות 

והפיננסיים.  הבנקאיים  השירותים  בתחום  הריכוזיות  פורסמו    ולהפחתת  הוועדה  המלצות 

   .2016בחודש ספטמבר  

התשע"ט  התזכיר תשלום,  שירותי  לחוק  השלמה  תשלוםבעוד  :  2019-מהווה  שירותי   שחוק 

לקוחותיהם,    הצרכניות  החובותהסדיר את   כלפי  שירותי תשלום  נותני  מתמקד החלות על 

 . של נותני שירותי תשלום הרישויבהיבטי תזכיר החוק 

 ניירות   רשות  של  ופיקוח  וירישב   יחויבשלהלן    תשלוםהשירותי    מתן  קובע כי  תזכיר החוק

תשלום; סליקה של פעולת תשלום; הנפקה של אמצעי תשלום; ייזום תשלום; מתן הוראת  :  ערך

העברת כספים למוטב ללא ניהול חשבון תשלום עבורו; וניהול חשבון תשלום המאפשר העברת  

 .תשלומים בעד מוצרים ושירותים

החוק     קיימים  גופים  של  הרישוי  היבטי  שלהיקף    רחבתאסדרה    ייצרלמבקש  תזכיר 

  המותרים  העיסוקיםהוא כולל הוראות בעניין  בין היתר    .תשלום  שירותי  המספקים   וחדשים

תשלומים";   ולקוחות  כספי  שמירתל"חברת  )בהמשך    תשלום  הוראות  ומתן  תשלום  ייזום; 

  2, הידוע גם כ"חוק הבנקאות הפתוחה"(. 2021-לפרסום חוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב

לחוק הפיקוח על שירותים   ניםתיקו :  . ביניהםתיקוני חקיקה עקיפים  גם  תזכיר החוק כולל

פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו )שירותים  תחולת  ש,  2016-פיננסיים  להבהיר את  מטרתם 

הרישוי   החדש;  הכלולות  חובות  החוק  בתזכיר  הרישיון  לחובת  ביחס  לחוק  בו  תיקונים 

ת תשלומים ו"חברעל    ההטלת חובת רישוי חדש   וללים, הכ1981- הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

בסליקה של פעולות   יםעזר שעוסק  יתאגידבאלה נכללים בין היתר )  יבות יציבותית" ת חשובעל

התשס"ח(;  תשלום תשלומים,  מערכות  לחוק  לחברות  ,  2008- תיקונים  לאפשר  שעיקרם 

-תיקונים לחוק הגנת השכר, התשי"חלהשתתף במערכות תשלומים מבוקרות;  תשלומים  

ידי חברות  -לאפשר העברת שכר עבודה של עובד לחשבונות המנוהלים עלשמטרתם    ,1958

תיקונים לחוק איסור הלבנת כן  ו תשלומים או חברות תשלומים בעלות חשיבות יציבותית;  

התש"ס מנת  ,  2000-הון,  על  היתר  על  בין  החוק  את  ויוזמי להחיל  התשלומים  חברות 

 כממונה לעניינם. רשות ניירות ערך ולקבוע את  ,התשלומים

ממטרתו  אנו צופים שהשלכותיו יחרגו  .  דברי חקיקה רבים  ובא לשנותתזכיר החוק מקיף ביותר,  

העיקרית )הסדרת חובת רישוי ופיקוח על נותני שירותי תשלום(, ויתבהרו עם התקדמות הליכי  

 . 2022בינואר  31ניתן להגיש הערות לתזכיר עד ליום  החקיקה.

גיא פוקס  עו"ד  או    וץ בנושא, ניתן לפנות לעו"ד אביעד לחמנוביץ'לפרטים נוספים ולייע

 .במשרדנו ממחלקת הבנקאות

 
 לפרסום התזכיר באתר החקיקה הממשלתי. קישור  1
 פרסומנו בעניין חוק זה.  ראו 2
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