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תקנות מס הכנסה )יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על 
חשבונות פיננסיים(, התשע"ט-2019

בתוקףסמכותילפיההגדרות"מוסדפיננסי"ו"חשבוןפיננסי"שבסעיףץ13בלפקודת 
מסהכנסה1)להלן-הפקודה(,וסעיפיםץ13ג,ץ13דו־243לפקודה,לאחרשהתייעצתיעם
נגידתבנקישראל,עםיושבראשרשותניירותערךועםשרתהמשפטים,למעטלענייןתקנה7,

ובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,אנימתקיןתקנותאלה:

בתקנותאלה-1והגדרותופרשנות )א(

"דולר"-דולרשלארצותהבריתשלאמריקה;

שלו המצרפית שהיתרה יחיד של קיים חשבון - גבוה" ערך בעל "חשבון
31( בחשבונותקיימיםעולהעלמיליוןדולרביוםכ"גבטבתהתשע"ט

בדצמברק201(אוב־31בדצמברבשנהכלשהישלאחרמכן;

שלו המצרפית שהיתרה יחיד של קיים חשבון - נמוך" ערך בעל "חשבון
בחשבונותקיימיםאינהעולהעלמיליוןדולרביוםכ"גבטבתהתשע"ט
)31בדצמברק201(,ואםנפתחהחשבוןבחודשיםינוארעדמרס2019-
שהיתרההמצרפיתשלובחשבונותקיימיםאינהעולהעלמיליוןדולר

ביוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(;

"חשבוןברדיווח"-חשבוןשסווגכחשבוןשלתושבמדינהזרהלפיתקנות3
עדץאולפיתקנה11)ב(או)ג(,לפיהעניין,ובלבדשאותהמדינהזרההיא

מדינהבתדיווח;

"חשבוןחדש"-חשבוןפיננסישנפתחביוםכ"הבאדרב'התשע"ט)1באפריל
2019(אואחריו;

"חשבוןמוחרג"-כהגדרתובחלקVIII,סעיףג,סעיףקטן17לתקן,וכןכלאחד
מהחשבונותהאלה:

חשבוןרדוםשהיתרהבואינהעולהעל000,ץדולר; )1(

גמל, קופות על הפיקוח בחוק כהגדרתה השתלמות בקרן חשבון )2(
המיועדתלתשלוםדמיהשתלמותלעובדים;

גמל, קופות על הפיקוח בחוק כהגדרתה השתלמות בקרן חשבון )3(
המיועדתלתשלוםדמיהשתלמותלעצמאים,ובלבדשמתקיימיםלגביו

התנאיםהאלה:

ההפרשותהשנתיותמוגבלותל־0,000ץדולר,אופחות; )א(

היתרהבואינהעולהעל0,000ץדולר,אושהמשיכותממנו )ב(
מותנותבעמידהבאמותמידההקשורותלמטרתושלהחשבון,או
שמוטליםקנסותעלמשיכותשנעשולפנישאמותהמידהכאמור

מולאו;

חשבוןבבנקכהגדרתובתקנותהביטוחהלאומי)חיסכוןארוךטווח )4(
לילד(,התשע"ז-22016)להלן-תקנותחיסכוןארוךטווחלילד(;

חשבוןעלשםהילדבקופתגמללהשקעהכמשמעותובתקנותחיסכון )ץ(
ארוךטווחלילד;

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ו,עמ'4ץ9ו 1

ק"תהתשע"ז,עמ'ץ13ו 2
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חשבוןמשותףשנפתחבעבורלקוחותלפיסעיףץ)א()7(לצואיסור )6(
הלבנתהון)חובותזיהוי,דיווח,וניהולרישומיםשלתאגידיםבנקאיים
למניעתהלבנתהוןומימוןטרור(,התשס"א-32001)להלן-צואיסורהלבנת

הון(;

חשבוןהמוחזקבישראלשנפתחבידינציגותביתמשותףכמשמעותה )7(
הקבועים התנאים לפי התשכ"ט-41969, המקרקעין, לחוק ץ6 בסעיף

בתקנה4)ג(לתקנותשיקיםללאכיסוי,התשמ"א-1ק19ץ)להלן-תקנות
שיקיםללאכיסוי(;

חשבוןהמוחזקבישראלונפתחבידיועדעובדיםכמשמעותובחוק )ק(
4)ג( הסכמיםקיבוציים,התשי"ז-7ץ619,לפיהתנאיםהקבועיםבתקנה

לתקנותשיקיםללאכיסויובסעיף3)א()6(לצואיסורהלבנתהון;

חשבוןהמנוהללמטרותקהילתיותלטובתקבוצהגדולהאובלתי )9(
מוגדרתשלנהנים,שמתקיימיםבוהתנאיםהקבועיםבסעיףץ)א()6(לצו

איסורהלבנתהון;

אופציות או מניות הם היחידים הפיננסיים הנכסים שבו חשבון )10(
המוחזקותעלידינאמןבעבורעובדים,לפיסעיף102לפקודה;

חשבוןהמוחזקאךורקבידיעיזבון,והמוסדהפיננסיהמדווחאימת )11(
אתדברהפטירהבמרשםהאוכלוסיןכמשמעותובחוקמרשםהאוכלוסין,

התשכ"ה-ץ7196;

יציאתו ולהבטחת זר עובד לטובת כספים לתשלום בנק חשבון )12(
מישראללפיפרקד'לחוקעובדיםזרים,התשנ"א-1991ק;

"חשבוןפיננסי"-כהגדרתובסעיףץ13בלפקודה,למעטחשבוןמוחרג;

התשע"ט ב' באדר כ"ה יום לפני שנפתח פיננסי חשבון - קיים" "חשבון
)1באפריל2019(;

"חשבוןרדום"בשנהמסוימת-חשבוןשביום31בדצמברבשנהמסוימתעברו
שלוששניםאויותרמהיוםשבוהתקבלהמבעלהחשבוןהוראהאחרונה
לגביואולגביכלחשבוןאחרשבבעלותושמוחזקבמוסדהפיננסישבו

מוחזקהחשבון;

VIII,סעיףדו9לתקןוכן "ישותאקטיבית"-"NFEאקטיבי"כהגדרתובחלק
מוסדציבורי;

"ישותפסיבית"-"NFEפסיבי"כהגדרתובחלקVIII,סעיףדוקלתקן;

"מוסדפיננסיישראליקטןהנותןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית"-מוסד
פיננסיישראליהנותןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,שעומדבדרישות

המפורטותבסעיףג,חלקIIIלנספח2להסכםפטקא;

"מוסדציבורי","תעודתהתאגדות"-כהגדרתןבתקנותפטקא;

חשבוןמשותףשנפתחבעבורלקוחותלפיסעיףץ)א()7(לצואיסור )6(
הלבנתהון)חובותזיהוי,דיווח,וניהולרישומיםשלתאגידיםבנקאיים
למניעתהלבנתהוןומימוןטרור(,התשס"א-32001)להלן-צואיסורהלבנת

הון(;

חשבוןהמוחזקבישראלשנפתחבידינציגותביתמשותףכמשמעותה )7(
הקבועים התנאים לפי התשכ"ט-41969, המקרקעין, לחוק ץ6 בסעיף

בתקנה4)ג(לתקנותשיקיםללאכיסוי,התשמ"א-1ק19ץ)להלן-תקנות
שיקיםללאכיסוי(;

חשבוןהמוחזקבישראלונפתחבידיועדעובדיםכמשמעותובחוק )ק(
4)ג( הסכמיםקיבוציים,התשי"ז-7ץ619,לפיהתנאיםהקבועיםבתקנה

לתקנותשיקיםללאכיסויובסעיף3)א()6(לצואיסורהלבנתהון;

חשבוןהמנוהללמטרותקהילתיותלטובתקבוצהגדולהאובלתי )9(
מוגדרתשלנהנים,שמתקיימיםבוהתנאיםהקבועיםבסעיףץ)א()6(לצו

איסורהלבנתהון;

אופציות או מניות הם היחידים הפיננסיים הנכסים שבו חשבון )10(
המוחזקותעלידינאמןבעבורעובדים,לפיסעיף102לפקודה;

חשבוןהמוחזקאךורקבידיעיזבון,והמוסדהפיננסיהמדווחאימת )11(
אתדברהפטירהבמרשםהאוכלוסיןכמשמעותובחוקמרשםהאוכלוסין,

התשכ"ה-ץ7196;

יציאתו ולהבטחת זר עובד לטובת כספים לתשלום בנק חשבון )12(
מישראללפיפרקד'לחוקעובדיםזרים,התשנ"א-1991ק;

"חשבוןפיננסי"-כהגדרתובסעיףץ13בלפקודה,למעטחשבוןמוחרג;

התשע"ט ב' באדר כ"ה יום לפני שנפתח פיננסי חשבון - קיים" "חשבון
)1באפריל2019(;

"חשבוןרדום"בשנהמסוימת-חשבוןשביום31בדצמברבשנהמסוימתעברו
שלוששניםאויותרמהיוםשבוהתקבלהמבעלהחשבוןהוראהאחרונה
לגביואולגביכלחשבוןאחרשבבעלותושמוחזקבמוסדהפיננסישבו

מוחזקהחשבון;

VIII,סעיףדו9לתקןוכן "ישותאקטיבית"-"NFEאקטיבי"כהגדרתובחלק
מוסדציבורי;

"ישותפסיבית"-"NFEפסיבי"כהגדרתובחלקVIII,סעיףדוקלתקן;

"מוסדפיננסיישראליקטןהנותןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית"-מוסד
פיננסיישראליהנותןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,שעומדבדרישות

המפורטותבסעיףג,חלקIIIלנספח2להסכםפטקא;

"מוסדציבורי","תעודתהתאגדות"-כהגדרתןבתקנותפטקא;

ק"תהתשס"א,עמ'310;התשע"ד,עמ'92ץו 3

ס"חהתשכ"ט,עמ'9ץ2ו 4

ק"תהתשמ"א,עמ'76ץ1ו ץ

ס"חהתשי"ז,עמ'63ו 6

ס"חהתשכ"ה,עמ'270ו 7

ס"חהתשנ"א,עמ'112ו ק
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"יתרה"בחשבוןפיננסי,"ערך"שלחשבוןפיננסיאו"יתרהמצרפית"-סךכל
היתרותוהערכיםבחשבונותפיננסייםשבבעלותאותויחידאואותה
ישות,לפיהעניין,המוחזקיםבמוסדפיננסיישראלימדווחובחשבונות
הממוחשבת המערכת אם הפיננסי, למוסד קשורה בישות המוחזקים
שלהמוסדהפיננסימקשרתאתהחשבונותלענייןזהותבעלהחשבון
ומאפשרתאתצירוףהיתרותאוהערכים;לענייןזה,"ישותקשורה"-

כמשמעותהבחלקVIII,סעיףהו4(לתקן;

"מדינהבתדיווח"-מדינהזרהשהמנהלפרסםלגביההודעהלפיתקנה10)ט(;

"מדינהזרה"-מדינה,שאינהמדינתישראלאוארצותהבריתשלאמריקה,או
אזוראושטחמחוץלישראלשאינםמדינה,המנוייםבתקןישראלימספר
בכתובת 3166שמפורסםבאתרהאינטרנטשלמכוןהתקניםהישראלי

;https://portalוsiiוorgוil/UploadedFiles/06_2013/3166newוpdf

"מדינהמשתתפת",בשנהמסוימת-מדינהשהתחייבהעלפיהסכםלהעביר
למדינתישראלמידעלפיהתקן,המנויהב־1בינוארבאותהשנהברשימה

;wwwוtaxesוgovוil:שמפורסמתבאתררשותהמסיםבישראלבכתובת

"מוסדפיננסי","מוסדפיננסיישראלי"-כהגדרתםבסעיףץ13בלפקודה,למעט
מוסדציבורי;

ץ13בלפקודה,למעטמוסד "מוסדפיננסיישראלימדווח"-כהגדרתובסעיף
ציבוריולמעטמוסדפיננסיישראלישאינומדווח;

"מוסדפיננסיישראלישאינומדווח"-כלאחדמאלה:

ישותממשלתיתכהגדרתהבחלקVIII,סעיףבו2לתקן; )1(

ארגוןבין־לאומיכהגדרתובחלקVIII,סעיףבו3לתקן; )2(

בנקמרכזיכהגדרתובחלקVIII,סעיףבו4לתקן; )3(

מנפיקמוסמךשלכרטיסיאשראיכהגדרתובחלקVIII,סעיףבוק )4(
לתקן;

כליהשקעותקולקטיביפטורכהגדרתובחלקVIII,סעיףבו9לתקן; )ץ(

חברהמנהלתכהגדרתהבחוקהפיקוחעלקופותגמל; )6(

קופתגמל,לרבותקופתביטוחולמעטקרןהשתלמותוקופתגמל )7(
להשקעה,כהגדרתןבחוקהפיקוחעלקופותגמל;

העיסוק הסדרת בחוק כהגדרתם השקעות יועץ או תיקים מנהל )ק(
בייעוץהשקעות,בשיווקהשקעותובניהולתיקיהשקעות,התשנ"ה-ץ9199;

מנהלקרןכמשמעותובחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד- )9(
;101994

נאמנותשהנאמןבההואמוסדפיננסיישראלימדווחוהואמדווחעל )10(
כלהמידעהחייבבדיווחלפיחלקIלתקן,לגביכלהחשבונותבניהדיווח

שלהנאמנות;

מוסדפיננסיישראליקטןהנותןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית; )11(

ס"חהתשנ"ה,עמ'416ו 9

ס"חהתשנ"ד,עמ'ק30ו 10
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"מנהלקשרילקוחות"-לרבותמישממלאתפקידדומה,אףאםתוארושונה;

"מספרTIN"או"TIN"-כהגדרתTINבחלקVIII,סעיףה,סעיףקטןץלתקן;

III,סעיףב, "סממןשלמדינהזרה"-כלאחדמהסממניםהמפורטיםבחלק
סעיףקטן2,פסקאותא(עדו(לתקן;

"ראיהתיעודית"-כהגדרתהבחלקVIII,סעיףה,סעיפיםקטנים6א(עדג(לתקן;

"שירותיפיקדוןואשראיבלאריבית"-כהגדרתםבחוקלהסדרתמתןשירותי
פיקדוןואשראיבלאריביתעלידימוסדותלגמילותחסדים,התשע"ט-

;112019

"תושבמדינהזרה"-תושבשלמדינהזרהלפידיניהמסבאותהמדינה,או
עיזבוןשלמנוחשהיהתושבמדינהזרהבאותהמדינה,לרבותישותשאין
להתושבותלפידיניהמסאםהניהולהממשישלהנמצאבאותהמדינה

זרה,למעטאלה:

תאגידאשרמניותיונסחרותבקביעותבשוקניירותערךמוסדר; )1(

ישותקשורהשלתאגידכאמורבפסקה)1(;לענייןזה,"ישותקשורה" )2(
-כמשמעותהבחלקVIII,סעיףהו4(לתקן;

ישותממשלתיתכהגדרתהבחלקVIII,סעיףבו2(לתקן; )3(

ארגוןבין־לאומיכהגדרתובחלקVIII,סעיףבו3(לתקן; )4(

בנקמרכזיכהגדרתובחלקVIII,סעיףבו4(לתקן; )ץ(

מוסדלפיקדונות,מוסדלמשמורת,חברתביטוחמסוימת; )6(

6לתקן, VIII,סעיףא,סעיףקטן ישותהשקעותכהגדרתהבחלק )7(
ובלבדשאםהיאישותכאמורבסעיףקטן6וב(שם,היאתושבתמדינה

זרהבמדינהמשתתפת;

"תיעודעצמילגבייחיד"-כמשמעותובתקנה9)א(;

"תיעודעצמילגביישות"-כמשמעותובתקנה9)ב(;

שפרסם פיננסיים חשבונות של אוטומטיים מידע לחילופי הנוהל - "התקן"
הארגוןלשיתוףפעולהולפיתוחכלכלי)OECD(שבתוספתהראשונה;

"תקנותפטקא"-תקנותמסהכנסה)יישוםהסכםפטקא(,התשע"ו-122016ו

לענייןההפניותלתקןבתקנות4,3,1ו־ץ,בכלמקוםבתקן,במקום"סמכותשיפוט )ב(
בתדיווח"יקראו"מדינהזרה",במקום"אדםברדיווח"יקראו"תושבמדינהזרה"
ובמקום"חשבוןברדיווח"יקראו"חשבוןשלתושבמדינהזרה";תקנתמשנהזולא
תחולעלפסקה)10(בהגדרה"מוסדפיננסיישראלישאינומדווח"שבתקנתמשנה)א(ו

לענייןההפניהלחלקVIII,סעיףבו9לתקןשבהגדרה"מוסדפיננסיישראלישאינו )ג(
מדווח"-

התשע"ג בטבת "י"ח יקראו "]xx/xx/xxxx[" במקום בו9וא(, בסעיף )1(
)31בדצמבר2012(";

בסעיףבו9וג(,אחרי"שכליההשקעותהקולקטיבי"יקראו"אומוסדישראלי )2(
פיננסימדווח";

סעיףבו9וד(לאייקראו )3(

"מנהלקשרילקוחות"-לרבותמישממלאתפקידדומה,אףאםתוארושונה;

"מספרTIN"או"TIN"-כהגדרתTINבחלקVIII,סעיףה,סעיףקטןץלתקן;

III,סעיףב, "סממןשלמדינהזרה"-כלאחדמהסממניםהמפורטיםבחלק
סעיףקטן2,פסקאותא(עדו(לתקן;

"ראיהתיעודית"-כהגדרתהבחלקVIII,סעיףה,סעיפיםקטנים6א(עדג(לתקן;

"שירותיפיקדוןואשראיבלאריבית"-כהגדרתםבחוקלהסדרתמתןשירותי
פיקדוןואשראיבלאריביתעלידימוסדותלגמילותחסדים,התשע"ט-

;112019

"תושבמדינהזרה"-תושבשלמדינהזרהלפידיניהמסבאותהמדינה,או
עיזבוןשלמנוחשהיהתושבמדינהזרהבאותהמדינה,לרבותישותשאין
להתושבותלפידיניהמסאםהניהולהממשישלהנמצאבאותהמדינה

זרה,למעטאלה:

תאגידאשרמניותיונסחרותבקביעותבשוקניירותערךמוסדר; )1(

ישותקשורהשלתאגידכאמורבפסקה)1(;לענייןזה,"ישותקשורה" )2(
-כמשמעותהבחלקVIII,סעיףהו4(לתקן;

ישותממשלתיתכהגדרתהבחלקVIII,סעיףבו2(לתקן; )3(

ארגוןבין־לאומיכהגדרתובחלקVIII,סעיףבו3(לתקן; )4(

בנקמרכזיכהגדרתובחלקVIII,סעיףבו4(לתקן; )ץ(

מוסדלפיקדונות,מוסדלמשמורת,חברתביטוחמסוימת; )6(

6לתקן, VIII,סעיףא,סעיףקטן ישותהשקעותכהגדרתהבחלק )7(
ובלבדשאםהיאישותכאמורבסעיףקטן6וב(שם,היאתושבתמדינה

זרהבמדינהמשתתפת;

"תיעודעצמילגבייחיד"-כמשמעותובתקנה9)א(;

"תיעודעצמילגביישות"-כמשמעותובתקנה9)ב(;

שפרסם פיננסיים חשבונות של אוטומטיים מידע לחילופי הנוהל - "התקן"
הארגוןלשיתוףפעולהולפיתוחכלכלי)OECD(שבתוספתהראשונה;

"תקנותפטקא"-תקנותמסהכנסה)יישוםהסכםפטקא(,התשע"ו-122016ו

לענייןההפניותלתקןבתקנות4,3,1ו־ץ,בכלמקוםבתקן,במקום"סמכותשיפוט )ב(
בתדיווח"יקראו"מדינהזרה",במקום"אדםברדיווח"יקראו"תושבמדינהזרה"
ובמקום"חשבוןברדיווח"יקראו"חשבוןשלתושבמדינהזרה";תקנתמשנהזולא
תחולעלפסקה)10(בהגדרה"מוסדפיננסיישראלישאינומדווח"שבתקנתמשנה)א(ו

לענייןההפניהלחלקVIII,סעיףבו9לתקןשבהגדרה"מוסדפיננסיישראלישאינו )ג(
מדווח"-

התשע"ג בטבת "י"ח יקראו "]xx/xx/xxxx[" במקום בו9וא(, בסעיף )1(
)31בדצמבר2012(";

בסעיףבו9וג(,אחרי"שכליההשקעותהקולקטיבי"יקראו"אומוסדישראלי )2(
פיננסימדווח";

סעיףבו9וד(לאייקראו )3(

ס"חהתשע"ט,עמ'262ו 11

ק"תהתשע"ו,עמ'1746ו 12
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לכלהמונחיםבתקנותאלהתהיההמשמעותהנודעתלהםבתקן,אםלאנקבע )ד(
אחרתבפקודהאובתקנותאלהו

מוסדפיננסיישראליחייבלהירשםאצלהמנהללפיהתוספתהשנייה;מוסדפיננסי2וחובתרישום
ישראלישנרשםלפיתקנותפטקאיראואותוכאילונרשםלפיתקנותאלה,ובלבד
שמעמדוכמוסדפיננסיישראלימדווחאוכמישאינומוסדכאמורלפיתקנותפטקא

זההלמעמדולפיתקנותאלהו

בדיקותנאותות
לחשבוןפיננסישל
יחידוסיווגחשבון
כחשבוןשלתושב

מדינהזרה

מוסדפיננסיישראלימדווחיערוךבדיקותליחידשהואבעלחשבוןבחשבוןשאינו3ו
חשבוןקייםמןהסוגהמתוארבחלקIII,סעיףאלתקן,המוחזקאצלו,ויסווגאתהחשבון

כחשבוןשלתושבמדינהזרה,כמפורטלהלן:

לגבייחידשהואבעלחשבוןבחשבוןבעלערךנמוך- )1(

המוסדהפיננסיהישראליהמדווחיערוךאתבדיקתהתיעודהאלקטרוני )א(
כמפורטבחלקIII,סעיףב,סעיףקטן2לתקן,ויסווגאתכלאחדמאלהכחשבון

שלתושבמדינהזרהבמדינההזרהשלגביהנמצאסממןשלמדינהזרה:

חשבוןבעלערךנמוךאשרבבדיקתהתיעודהאלקטרונינמצאלגביו )1(
סממןמהסממניםהמפורטיםבחלקIII,סעיףב,סעיףקטן2א(עדה(לתקן;

חשבוןבעלערךנמוךאשרבבדיקתהתיעודהאלקטרונילאנמצא )2(
לגביוסממןשלמדינהזרהמסוימת,אךחללגביושינויבנסיבות,כך
שהתיעודהאלקטרונילגביוכוללמידעהמכילסממןשלאותהמדינהזרה;

נמוך ערך בעלי החשבונות כל לגבי )א(, משנה בפסקת האמור אף על )ב(
אולגביקבוצהמזוההשלחשבונותכאמור,רשאיהמוסדהפיננסיהישראלי
המדווחלפעוללפיהוראותפסקאות)1(עד)3(שלהלן,במקוםלפיהוראותפסקת

משנה)א(:

מגורים מען החשבון לבעל קיים הפיננסי המוסד ברשומות אם )1(
מעודכןבמדינהזרהמסוימת,בהתבססעלראיהתיעודית,יסווגהמוסד

הפיננסיאתהחשבוןכחשבוןשלתושבאותהמדינהזרה;

אםברשומותהמוסדהפיננסיקייםלבעלהחשבוןמעןמגוריםמעודכן )2(
בישראלאובארצותהבריתשלאמריקה,בהתבססעלראיהתיעודית,ואין
מעןמגוריםמעודכןבמדינהזרההמתבססעלראיהתיעודית,לאיסווג

המוסדהפיננסיאתהחשבוןכחשבוןשלתושבמדינהזרה;

פעלהמוסדהפיננסיהישראליהמדווחלפיפסקתמשנה)1(או)2(, )3(
לפיהעניין,אךלאחרמכןחלשינויבנסיבותהחשבוןכךשהמוסדהפיננסי
יודעאושישלוסיבהלדעתכיהראיההתיעודיתשברשותושגויהאו
לאאמינה,יפנההמוסדהפיננסילבעלהחשבוןויבקשממנוכיימציאלו
תיעודעצמילגבייחידוראיהתיעודיתשהונפקהבמדינההנמניתעם
המדינותהמצוינותבתיעודהעצמיכמדינותשבהןהואתושבלצורכימס,

ויחולוהוראותאלה:

אםהמוסדהפיננסיהישראליהמדווחקיבלמבעלהחשבון )א(
תיעודעצמיוראיהתיעודיתכאמורבתוך90ימיםמיוםהשינוי
אועד31בדצמברבשנהשבההתרחשהשינוי,לפיהמאוחר,יפעל

המוסדהפיננסילפיפסקתמשנה)ג(ותקנה10)ג(;
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אםלאקיבלהמוסדהפיננסיהישראליהמדווחמבעלהחשבון )ב(
תיעודעצמיוראיהתיעודיתכאמורבתוך90ימיםמיוםהשינוי
המאוחר, לפי השינוי, התרחש שבה בשנה בדצמבר 31 עד או
כמפורט האלקטרוני התיעוד בדיקת את הפיננסי המוסד יערוך

בפסקה)1()א(;

עלאףהאמורבפסקאותמשנה)א(ו–)ב(,מוסדפיננסיישראלימדווחלא )ג(
יסווגכחשבוןשלתושבמדינהזרהבמדינהזרהמסוימתחשבוןשמתקייםלגביו

אחדמאלה:

לבעלהחשבוןקייםברשומותהמוסדהפיננסימעןמגוריםמעודכן )1(
במדינההזרההמסוימתבהתבססעלראיהתיעודית,אושבבדיקתהתיעוד
III,סעיףב, האלקטרונישלונמצאסממןמהסממניםהמפורטיםבחלק

סעיףקטן2א(עדד(לתקן,אםבעלהחשבוןהמציאלמוסדהפיננסיתיעוד
עם נמנית אינה מסוימת זרה מדינה שאותה ובלבד יחיד, לגבי עצמי
המדינותהמצוינותבתיעודהעצמיכמדינותשבהןהואתושבלצורכי
מס,וכןהמציאראיהתיעודיתשהונפקהבמדינההנמניתעםהמדינות

המצוינותבתיעודהעצמיכמדינותשבהןהואתושבלצורכימס;

נמצארקסממןמהסממניםהמפורטיםבחלקIII,סעיףב,סעיףקטן )2(
2)ה(לתקןובעלהחשבוןהמציאלמוסדהפיננסיתיעודעצמילגבייחיד,
ובלבדשאותהמדינהזרהמסוימתאינהנמניתעםהמדינותהמצוינות
בתיעודהעצמיכמדינותשבהןהואתושבלצורכימס,אושהואהמציא

ראיהתיעודיתממדינהאחרת;

שבוצעה האלקטרוני התיעוד שבבדיקת נמוך ערך בעל חשבון לגבי )ד(
,IIIלגביוכאמורבפסקתמשנה)א(נמצאסממןמהסממניםהמפורטיםבחלק
סעיףב,סעיףקטן2וו(לתקןואיןמעןאחראוסממןמהסממניםהאחריםהמפורטים

בחלקIII,סעיףב,סעיףקטן2וא(עדה(לתקן,המוסדהפיננסיהישראליהמדווח
יערוךבדיקהבמסמכיםהקיימיםבידיולגביהחשבון,לפיההוראותהקבועות
בחלקIII,סעיףג,סעיףקטן2לתקן,לצורךחיפושסממןשלמדינהזרה,אושיקבל
מבעלהחשבוןתיעודעצמילגבייחידאוראיהתיעודית,לשםקביעתתושבות

בעלהחשבון,ויסווגאתהחשבוןכמפורטלהלן:

החשבוןיסווגכחשבוןשלתושבמדינהזרהבמדינהזרהמסוימת )1(
אםבבדיקהבמסמכיםהקיימיםנמצאלגביהסממןמהסממניםהמפורטים
בחלקIIIסעיףב,סעיףקטן2וא(עדה(לתקן,אושבעלהחשבוןהצהיר
בתיעודהעצמיכיהואתושבבהלצורכימס,אושהונפקהבידיההראיה

התיעודיתשהתקבלה;

החשבוןיסווגכחשבוןלאמתועד,אםבבדיקתהמסמכיםהקיימים )2(
לאנמצאוסממניםנוספיםשלמדינהזרהוהמוסדהפיננסילאקיבלמבעל

החשבוןתיעודעצמיאוראיהתיעודית;

מוסדפיננסיישראלימדווחיערוךבדיקותוסיווגשלחשבוןבעלערךנמוך )ה(
לפיפסקהזופעםאחתעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(;ואולם-

אםחלשינויבנסיבותכאמורבפסקה)1()א()2(,יערוךהמוסדהפיננסי )1(
הישראליהמדווחאתהבדיקהוהסיווגבתוך90ימיםמיוםהשינויאועד

31בדצמברבשנהשבההתרחשהשינוי,לפיהמאוחר;

אםלאקיבלהמוסדהפיננסיהישראליהמדווחמבעלהחשבון )ב(
תיעודעצמיוראיהתיעודיתכאמורבתוך90ימיםמיוםהשינוי
המאוחר, לפי השינוי, התרחש שבה בשנה בדצמבר 31 עד או
כמפורט האלקטרוני התיעוד בדיקת את הפיננסי המוסד יערוך

בפסקה)1()א(;

עלאףהאמורבפסקאותמשנה)א(ו–)ב(,מוסדפיננסיישראלימדווחלא )ג(
יסווגכחשבוןשלתושבמדינהזרהבמדינהזרהמסוימתחשבוןשמתקייםלגביו

אחדמאלה:

לבעלהחשבוןקייםברשומותהמוסדהפיננסימעןמגוריםמעודכן )1(
במדינההזרההמסוימתבהתבססעלראיהתיעודית,אושבבדיקתהתיעוד
III,סעיףב, האלקטרונישלונמצאסממןמהסממניםהמפורטיםבחלק

סעיףקטן2א(עדד(לתקן,אםבעלהחשבוןהמציאלמוסדהפיננסיתיעוד
עם נמנית אינה מסוימת זרה מדינה שאותה ובלבד יחיד, לגבי עצמי
המדינותהמצוינותבתיעודהעצמיכמדינותשבהןהואתושבלצורכי
מס,וכןהמציאראיהתיעודיתשהונפקהבמדינההנמניתעםהמדינות

המצוינותבתיעודהעצמיכמדינותשבהןהואתושבלצורכימס;

נמצארקסממןמהסממניםהמפורטיםבחלקIII,סעיףב,סעיףקטן )2(
2)ה(לתקןובעלהחשבוןהמציאלמוסדהפיננסיתיעודעצמילגבייחיד,
ובלבדשאותהמדינהזרהמסוימתאינהנמניתעםהמדינותהמצוינות
בתיעודהעצמיכמדינותשבהןהואתושבלצורכימס,אושהואהמציא

ראיהתיעודיתממדינהאחרת;

שבוצעה האלקטרוני התיעוד שבבדיקת נמוך ערך בעל חשבון לגבי )ד(
,IIIלגביוכאמורבפסקתמשנה)א(נמצאסממןמהסממניםהמפורטיםבחלק
סעיףב,סעיףקטן2וו(לתקןואיןמעןאחראוסממןמהסממניםהאחריםהמפורטים

בחלקIII,סעיףב,סעיףקטן2וא(עדה(לתקן,המוסדהפיננסיהישראליהמדווח
יערוךבדיקהבמסמכיםהקיימיםבידיולגביהחשבון,לפיההוראותהקבועות
בחלקIII,סעיףג,סעיףקטן2לתקן,לצורךחיפושסממןשלמדינהזרה,אושיקבל
מבעלהחשבוןתיעודעצמילגבייחידאוראיהתיעודית,לשםקביעתתושבות

בעלהחשבון,ויסווגאתהחשבוןכמפורטלהלן:

החשבוןיסווגכחשבוןשלתושבמדינהזרהבמדינהזרהמסוימת )1(
אםבבדיקהבמסמכיםהקיימיםנמצאלגביהסממןמהסממניםהמפורטים
בחלקIIIסעיףב,סעיףקטן2וא(עדה(לתקן,אושבעלהחשבוןהצהיר
בתיעודהעצמיכיהואתושבבהלצורכימס,אושהונפקהבידיההראיה

התיעודיתשהתקבלה;

החשבוןיסווגכחשבוןלאמתועד,אםבבדיקתהמסמכיםהקיימים )2(
לאנמצאוסממניםנוספיםשלמדינהזרהוהמוסדהפיננסילאקיבלמבעל

החשבוןתיעודעצמיאוראיהתיעודית;

מוסדפיננסיישראלימדווחיערוךבדיקותוסיווגשלחשבוןבעלערךנמוך )ה(
לפיפסקהזופעםאחתעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(;ואולם-

אםחלשינויבנסיבותכאמורבפסקה)1()א()2(,יערוךהמוסדהפיננסי )1(
הישראליהמדווחאתהבדיקהוהסיווגבתוך90ימיםמיוםהשינויאועד

31בדצמברבשנהשבההתרחשהשינוי,לפיהמאוחר;
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אתבדיקתהתיעודהאלקטרונילפיפסקה)1()ב()3()ב(יערוךהמוסד )2(
הפיננסיהישראליהמדווחבתוך0ק1ימיםמיוםהשינויאועד31בדצמבר

בשנהשבההתרחשהשינוי,לפיהמאוחר;

עלאףהאמורבפסקאותמשנה)א(עד)ה(,מוסדפיננסיישראלימדווח )ו(
רשאילהחילעלחשבוןבעלערךנמוךאתהוראותהבדיקהוהסיווגהחלותלפי

פסקה)2(;

לגבייחידשהואבעלחשבוןבעלערךגבוה- )2(

האלקטרוני התיעוד בדיקת יערוך המדווח הישראלי הפיננסי המוסד )א(
כמפורטבחלקIII,סעיףב,סעיףקטן2לתקן,לצורךחיפושסממןשלמדינהזרה;

כי נמצא )א( משנה בפסקת כאמור האלקטרונית התיעוד בבדיקת אם )ב(
,III בחלק המתוארים המידע פרטי כל את כולל אינו האלקטרוני התיעוד

בדיקה יערוך המדווח הישראלי הפיננסי המוסד לתקן, 3 קטן סעיף ג, סעיף
,III בחלק הקבועות ההוראות לפי החשבון, לגבי אצלו הקיימים במסמכים

סעיףג,סעיףקטן2לתקן,לצורךחיפושפרטיהמידעהחסרים;לענייןפרטהמידע
כמפורטבחלקIII,סעיףג,סעיףקטן3וד(לתקן,המוסדהפיננסיהישראליהמדווח
יערוךבדיקהבמסמכיםהקיימיםאצלולגביהחשבון,לפיההוראותכאמור,רק
אםקיימותהעברותכספיםמהחשבון,שאינוחשבוןפיקדון,לחשבוןבמדינהזרה

במהלךשניםעשרהחודשיםשקדמולבדיקה;

במוסד לקוחות קשרי למנהל משויך היחיד של מהחשבונות אחד אם )ג(
הפיננסי,יבדוקהמוסדהפיננסי,נוסףעלהבדיקותהאמורותבפסקאותמשנה
)א(ו–)ב(,אםלמנהלקשריהלקוחותישידיעהבפועלכיבעלהחשבוןהואתושב

מדינהזרה;

מוסדפיננסיישראלימדווחיערוךבדיקותוסיווגשלחשבוןבעלערךגבוה )ד(
לפיפסקהזו,במועדיםכמפורטלהלן:

ק201( )31בדצמבר אםהיתרהבחשבוןביוםכ"גבטבתהתשע"ט )1(
עלתהעלמיליוןדולר-עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(;ואולם
אםחלשינויבנסיבותכאמורבפסקתמשנה)ז()2(-בתוך90ימיםמיום

השינויאועד31בדצמברבשנהשבההתרחשהשינוי,לפיהמאוחר;

אםהיתרהביוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמברק201(לאעלתהעל )2(
מיליוןדולר,ועלתהעלמיליוןדולרב־31בדצמברבשנהכלשהישלאחר
מכן-בתוךשניםעשרחודשיםמתוםהשנהשבההפךבעלהחשבוןליחיד

בעליתרהמצרפיתהעולהעלמיליוןדולר;

המוסדהפיננסיהישראליהמדווחיערוךאתבדיקתהתיעודהאלקטרוני )ה(
המפורטתבפסקתמשנה)א(ובדיקתהמסמכיםהמפורטתבפסקתמשנה)ב(פעם
אחתלגביכלחשבוןבמועדיםהקבועיםבפסקתמשנה)ד(;בדיקתידיעהבפועל

שלמנהלקשרילקוחותכאמורבפסקתמשנה)ג(תיעשהאחתלשנה;

עלאףהאמורבפסקתמשנה)ה(,המוסדהפיננסיהישראליהמדווחיערוך )ו(
פעולותלפיפסקתמשנה)ח(לגביחשבוןלאמתועדכמשמעותובפסקתמשנה

)ח()2(אחתלשנה;

מוסדפיננסיישראלימדווחיסווגכלאחדמאלהכחשבוןשלתושבמדינה )ז(
זרהבמדינההזרהשלגביהנמצאסממןאוקיימתידיעהבפועלכאמור:

DoCenter Id:801-02-2019-000125, received on -06/02/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



2101 קובץהתקנותץ16ק,א'באדרא'התשע"ט,2019ו2ו6

חשבוןקייםשליחידאשרבבדיקתהתיעודהאלקטרונישבוצעה )1(
בבדיקהבמסמכיםשבוצעהלגביו או )א( משנה כאמורבפסקת לגביו

כאמורבפסקתמשנה)ב(נמצאסממןשלמדינהזרה;

חשבוןקייםשליחידאשרבבדיקתהתיעודהאלקטרונישבוצעה )2(
)א(אובבדיקתהמסמכיםשבוצעהלגביו לגביוכאמורבפסקתמשנה
כאמורבפסקתמשנה)ב(לאנמצאסממןשלמדינהזרהמסוימת,אךלאחר
מכןחללגביושינויבנסיבותכךשהתיעודהאלקטרונילגביוכוללסממן

שלאותהמדינהזרה;

חשבוןקייםשליחידאשרלמנהלקשריהלקוחותישידיעהבפועל )3(
כיבעלהחשבוןהואתושבמדינהזרה;

פיננסיישראלי מוסד ,)3( )1(עד בפסקאותמשנה האמור עלאף )4(
מדווחלאיסווגכחשבוןשלתושבמדינהזרהבמדינהזרהמסוימתחשבון
המפורטבפסקאותמשנה)1(עד)3(,אםקיבלמבעלהחשבוןתיעודעצמי
לגבייחיד,ובלבדשאותהמדינהזרהמסוימתאינהנמניתעםהמדינות
המצוינותבתיעודהעצמיכמדינותשבהןהואתושבלצורכימס,וכןקיבל
ראיהתיעודיתשהונפקהבמדינההנמניתעםהמדינותהמצוינותבתיעוד

העצמיכמדינותשבהןהואתושבלצורכימסו

לגביחשבוןבעלערךגבוהשבבדיקותהמפורטותבפסקאותמשנה)א( )ח(
2)ו( III,סעיףב',סעיףקטן )ג(נמצאסממןמהסממניםהמפורטיםבחלק עד
לתקן,ואיןמעןאחראוסממןמהסממניםהאחריםהמפורטיםבחלקIII,סעיףב',

מבעל יקבל המדווח הישראלי הפיננסי המוסד לתקן, )ה( עד 2)א( קטן סעיף
החשבוןתיעודעצמילגבייחידאוראיהתיעודיתלקביעתתושבותבעלהחשבון

לצורכימסויסווגאתהחשבוןכאחדמאלה:

חשבוןשלתושבהמדינההזרהבמדינההזרהשבעלהחשבוןהצהיר )1(
בתיעודהעצמיכיהואתושבבהלצורכימסאושנמצאכיבעלהחשבון

הואתושבבהעלפיהראיההתיעודית;

חשבוןלאמתועד,אםהמוסדהפיננסילאקיבלתיעודעצמיאוראיה )2(
תיעודיתמבעלהחשבון;

לגביפתיחתחשבוןחדששליחידיבצעהמוסדהפיננסיהישראליהמדווחאת )3(
שניאלה:

בעתפתיחתהחשבוןהואיקבלתיעודעצמילגבייחידמבעלהחשבון )א(
ויאמתאתסבירותהתיעודלפיהאמורבחלקIV,סעיףאלתקן;עלאףהאמור,
אםקייםברשותהמוסדהפיננסיתיעודעצמישלאותובעלחשבון,רשאיהמוסד
הפיננסילאלדרושתיעודעצמיחדש,אםלאחלשינויבנסיבותהחשבוןכך
שהואיודעאושישלוסיבהלדעתכיהתיעודהעצמישברשותושגויאולא

אמין;

יסווגחשבוןחדששליחידאשרעלפיתיעודעצמישלבעלהחשבון )ב(
זרהמסוימת, תושבמדינה הוא נקבעכי )א( משנה בפסקת כאמור ואימותו

כחשבוןשלתושבמדינהזרהבאותהמדינהזרהו

חשבוןקייםשליחידאשרבבדיקתהתיעודהאלקטרונישבוצעה )1(
בבדיקהבמסמכיםשבוצעהלגביו או )א( משנה כאמורבפסקת לגביו

כאמורבפסקתמשנה)ב(נמצאסממןשלמדינהזרה;

חשבוןקייםשליחידאשרבבדיקתהתיעודהאלקטרונישבוצעה )2(
)א(אובבדיקתהמסמכיםשבוצעהלגביו לגביוכאמורבפסקתמשנה
כאמורבפסקתמשנה)ב(לאנמצאסממןשלמדינהזרהמסוימת,אךלאחר
מכןחללגביושינויבנסיבותכךשהתיעודהאלקטרונילגביוכוללסממן

שלאותהמדינהזרה;

חשבוןקייםשליחידאשרלמנהלקשריהלקוחותישידיעהבפועל )3(
כיבעלהחשבוןהואתושבמדינהזרה;

פיננסיישראלי מוסד ,)3( )1(עד בפסקאותמשנה האמור עלאף )4(
מדווחלאיסווגכחשבוןשלתושבמדינהזרהבמדינהזרהמסוימתחשבון
המפורטבפסקאותמשנה)1(עד)3(,אםקיבלמבעלהחשבוןתיעודעצמי
לגבייחיד,ובלבדשאותהמדינהזרהמסוימתאינהנמניתעםהמדינות
המצוינותבתיעודהעצמיכמדינותשבהןהואתושבלצורכימס,וכןקיבל
ראיהתיעודיתשהונפקהבמדינההנמניתעםהמדינותהמצוינותבתיעוד

העצמיכמדינותשבהןהואתושבלצורכימסו

לגביחשבוןבעלערךגבוהשבבדיקותהמפורטותבפסקאותמשנה)א( )ח(
2)ו( III,סעיףב',סעיףקטן )ג(נמצאסממןמהסממניםהמפורטיםבחלק עד
לתקן,ואיןמעןאחראוסממןמהסממניםהאחריםהמפורטיםבחלקIII,סעיףב',

מבעל יקבל המדווח הישראלי הפיננסי המוסד לתקן, )ה( עד 2)א( קטן סעיף
החשבוןתיעודעצמילגבייחידאוראיהתיעודיתלקביעתתושבותבעלהחשבון

לצורכימסויסווגאתהחשבוןכאחדמאלה:

חשבוןשלתושבהמדינההזרהבמדינההזרהשבעלהחשבוןהצהיר )1(
בתיעודהעצמיכיהואתושבבהלצורכימסאושנמצאכיבעלהחשבון

הואתושבבהעלפיהראיההתיעודית;

חשבוןלאמתועד,אםהמוסדהפיננסילאקיבלתיעודעצמיאוראיה )2(
תיעודיתמבעלהחשבון;

לגביפתיחתחשבוןחדששליחידיבצעהמוסדהפיננסיהישראליהמדווחאת )3(
שניאלה:

בעתפתיחתהחשבוןהואיקבלתיעודעצמילגבייחידמבעלהחשבון )א(
ויאמתאתסבירותהתיעודלפיהאמורבחלקIV,סעיףאלתקן;עלאףהאמור,
אםקייםברשותהמוסדהפיננסיתיעודעצמישלאותובעלחשבון,רשאיהמוסד
הפיננסילאלדרושתיעודעצמיחדש,אםלאחלשינויבנסיבותהחשבוןכך
שהואיודעאושישלוסיבהלדעתכיהתיעודהעצמישברשותושגויאולא

אמין;

יסווגחשבוןחדששליחידאשרעלפיתיעודעצמישלבעלהחשבון )ב(
זרהמסוימת, תושבמדינה הוא נקבעכי )א( משנה בפסקת כאמור ואימותו

כחשבוןשלתושבמדינהזרהבאותהמדינהזרהו
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הליכיםחלופיים
לחשבונות

פיננסייםשל
מוטביםיחידים

ההליכים4ו את להחיל רשאי מדווח ישראלי פיננסי מוסד ,3 בתקנה האמור אף על
החלופייםהקבועיםבחלקVII,סעיףבלתקן,עלחשבונותפיננסייםהמוחזקיםבידי
יחידיםשהםמוטביםיחידיםבחוזהביטוחבעלערךפדיוןאוחוזהאנונה,בהתקיים

התנאיםהקבועיםבחלקVII,סעיףבלתקןו

בדיקותנאותות
לחשבוןפיננסישל
ישותוסיווגחשבון
כחשבוןשלתושב

מדינהזרה

מוסדפיננסיישראלימדווחיערוךבדיקותלישותשהיאבעלתחשבוןפיננסיהמוחזקץו
אצלוויסווגחשבוןפיננסישלישותשאינהנמניתעםהישויותהמפורטותבפסקאות
)1(עד)7(שבהגדרה"תושבמדינהזרה"בתקנה1)א(,כחשבוןשלתושבמדינהזרה,

כמפורטלהלן:

לגביחשבוןקייםשלישות- )1(

אםהואחשבוןהכפוףלבדיקהלפיחלקV,סעיףב'לתקן,המוסדהפיננסי )א(
הישראליהמדווחיערוךבדיקהלזיהויחשבוןשלישותתושבתמדינהזרהושל
ישותפסיביתשבעלשליטהאחדאויותרבההואתושבמדינהזרהלצורכימס,

לפיההליכיםהקבועיםבחלקV,סעיףדלתקן,במועדיםאלה:

אםביוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמברק201(החשבוןהיהבעל )1(
יתרההגבוההמ־0,000ץ2דולר-עדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר

;)2020

אםביוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמברק201(היתרהבחשבוןהיתה )2(
0,000ץ2דולראופחות,ואולםביום31בדצמברבשנהכלשהישלאחרמכן
היתרהבועלתהעל0,000ץ2דולר-עדשניםעשרחודשיםמתוםהשנה

שבההיתרהב־31בדצמברעלתהעל0,000ץ2דולר;

מוסדפיננסיישראלימדווחיסווגכחשבוןשלתושבמדינהזרהבמדינה )ב(
זרהמסוימת-

חשבוןקייםשלישותאשרנבדקכאמורבפסקתמשנה)א(,ולפי )1(
הבדיקהישלראותאתהישותבעלתהחשבוןכתושבתמדינהזרהבאותה

מדינה;

)א(ולפי חשבוןקייםשלישותאשרנבדקכאמורבפסקתמשנה )2(
הבדיקהישלראותאתהישותבעלתהחשבוןכישותפסיביתשבעלשליטה

אחדאויותרבההואתושבמדינהזרהבאותהמדינה;

חייב שאינו לתקן, א סעיף ,V חלק שלפי ישות של קיים חשבון )3(
בבדיקה,זיהויודיווח,אםישבידיהמוסדהפיננסימידעהמעידעלכך
שהישותבעלתהחשבוןהיאתושבתמדינהזרהבאותהמדינהאושקיים
מידעכיבעלהשליטהבההואתושבמדינהזרהבאותהמדינהוהתעורר
אצלוחששממשיכינעשתהבחשבוןפעילותשמטרתהלעקוףאתחובות

הזיהויוהדיווחשנקבעובתקנותאלה;

מוסדפיננסיישראלימדווחשאינויכוללקבועאתמעמדושלבעל)ג( )1(
חשבוןכישותאקטיביתאוכמוסדפיננסי,יסווגאותוכישותפסיבית;

של מעמדו את לקבוע יכול שאינו מדווח ישראלי פיננסי מוסד )2(
בעלשליטהבישותפסיבית,יערוךלגביואתבדיקתהתיעודהאלקטרוני

כמפורטבתקנה3)1()א(;
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עלאףהאמורבפסקאותמשנה)ב(ו–)ג(,מוסדפיננסיישראלימדווחלא )ד(
יסווגחשבוןקייםשלישותכחשבוןשלתושבמדינהזרהבמדינהזרהמסוימת

בכלאחדמאלה:

כאשררואיםאתהישותכתושבתשלמדינהזרהמסוימתאםהיא )1(
מדינהזרהמסוימת ובלבדשאותה לגביישות, המציאהתיעודעצמי
אינהנמניתעםהמדינותהמצוינותבתיעודהעצמיכמדינותשבהןהיא
תושבתלצורכימס,אואםהמוסדהפיננסיקבע,בהתבססעלמידעהנמצא
ברשותואועלמידעזמיןלציבור,כיבעלהחשבוןאינותושבמדינהזרה

במדינההזרההמסוימת;

כאשררואיםאתהישותכישותפסיביתשישלהבעלשליטהאחד )2(
אויותרשרואיםאותוכתושבשלמדינהזרהמסוימת,אםהתקייםאחד

מאלה,לפיהעניין:

הישותהמציאהתיעודעצמילגביישותשמבססאתמעמדה )א(
שלהישותכישותאקטיבית,אושהמוסדהפיננסיקבע,בהתבסס
עלמידעהנמצאברשותואועלמידעזמיןלציבור,כיבעלהחשבון
הואישותאקטיביתאושהואמוסדפיננסישאינוישותהשקעות
המתוארתבחלקVIII,סעיףא,סעיףקטן6וב(לתקןשאינהמוסד

פיננסישלמדינהמשתתפת;

התקבללגביכלאחדמבעליהשליטהבישותתיעודעצמילגבי )ב(
יחיד,ובלבדשאותהמדינהזרהמסוימתאינהנמניתעםהמדינות
המצוינותבתיעודהעצמיכמדינותשבהןבעלהשליטההואתושב
לצורכימס,וכןהתקבלהראיהתיעודיתשהונפקהבמדינההנמנית
עםהמדינותהמצוינותבתיעודהעצמיכמדינותשבהןהואתושב

לצורכימס;

בעתפתיחתחשבוןחדששלישות- )2(

המוסדהפיננסיהישראליהמדווחיקבלתיעודעצמילגביישותויקבעהאם )א(
החשבוןהואחשבוןשלישותתושבתמדינהזרהאושלישותפסיביתשבעל
שליטהאחדאויותרבההואתושבמדינהזרה,לפיההליכיםהקבועיםבחלק
VI,סעיףאלתקן;עלאףהאמור,רשאיהמוסדהפיננסישלאלדרושתיעודעצמי
חדשמבעלהחשבוןאומבעלשליטהבישותבעלתהחשבון,אםקייםברשותו
תיעודעצמישלאותובעלחשבוןאושלבעלהשליטהבישותבעלתהחשבון,
ובלבדשלאחלשינויבנסיבותהחשבוןכךשהואיודעאושישלוסיבהלדעת

כיהתיעודהעצמישברשותושגויאולאאמין;

מוסדפיננסיישראלימדווחיסווגכחשבוןשלתושבמדינהזרהבמדינה )ב(
זרהמסוימתכלאחדמאלה:

חשבוןחדששלישותשהמוסדהפיננסיקבעלפיפסקתמשנה)א( )1(
כיהואחשבוןשלישותתושבתמדינהזרהבאותהמדינהזרהמסוימת;

חשבוןחדששבבעלותישותפסיביתשבעלשליטהאחדאויותרבה )2(
הואתושבמדינהזרהבאותהמדינהזרהמסוימתו

דוחותעל
חשבונותבנידיווח

אועלהיעדרם

מוסדפיננסיישראלימדווחימסורלמנהלדוחלגביחשבוןברדיווחשיכלולאת6ו )א(
המידעהמפורטבחלקI,סעיףאלתקן,בכפוףלהוראותחלקI,סעיפיםבעדולתקןו

עלאףהאמורבפסקאותמשנה)ב(ו–)ג(,מוסדפיננסיישראלימדווחלא )ד(
יסווגחשבוןקייםשלישותכחשבוןשלתושבמדינהזרהבמדינהזרהמסוימת

בכלאחדמאלה:

כאשררואיםאתהישותכתושבתשלמדינהזרהמסוימתאםהיא )1(
זרהמסוימת מדינה ובלבדשאותה לגביישות, המציאהתיעודעצמי
אינהנמניתעםהמדינותהמצוינותבתיעודהעצמיכמדינותשבהןהיא
תושבתלצורכימס,אואםהמוסדהפיננסיקבע,בהתבססעלמידעהנמצא
ברשותואועלמידעזמיןלציבור,כיבעלהחשבוןאינותושבמדינהזרה

במדינההזרההמסוימת;

כאשררואיםאתהישותכישותפסיביתשישלהבעלשליטהאחד )2(
אויותרשרואיםאותוכתושבשלמדינהזרהמסוימת,אםהתקייםאחד

מאלה,לפיהעניין:

הישותהמציאהתיעודעצמילגביישותשמבססאתמעמדה )א(
שלהישותכישותאקטיבית,אושהמוסדהפיננסיקבע,בהתבסס
עלמידעהנמצאברשותואועלמידעזמיןלציבור,כיבעלהחשבון
הואישותאקטיביתאושהואמוסדפיננסישאינוישותהשקעות
המתוארתבחלקVIII,סעיףא,סעיףקטן6וב(לתקןשאינהמוסד

פיננסישלמדינהמשתתפת;

התקבללגביכלאחדמבעליהשליטהבישותתיעודעצמילגבי )ב(
יחיד,ובלבדשאותהמדינהזרהמסוימתאינהנמניתעםהמדינות
המצוינותבתיעודהעצמיכמדינותשבהןבעלהשליטההואתושב
לצורכימס,וכןהתקבלהראיהתיעודיתשהונפקהבמדינההנמנית
עםהמדינותהמצוינותבתיעודהעצמיכמדינותשבהןהואתושב

לצורכימס;

בעתפתיחתחשבוןחדששלישות- )2(

המוסדהפיננסיהישראליהמדווחיקבלתיעודעצמילגביישותויקבעהאם )א(
החשבוןהואחשבוןשלישותתושבתמדינהזרהאושלישותפסיביתשבעל
שליטהאחדאויותרבההואתושבמדינהזרה,לפיההליכיםהקבועיםבחלק
VI,סעיףאלתקן;עלאףהאמור,רשאיהמוסדהפיננסישלאלדרושתיעודעצמי
חדשמבעלהחשבוןאומבעלשליטהבישותבעלתהחשבון,אםקייםברשותו
תיעודעצמישלאותובעלחשבוןאושלבעלהשליטהבישותבעלתהחשבון,
ובלבדשלאחלשינויבנסיבותהחשבוןכךשהואיודעאושישלוסיבהלדעת

כיהתיעודהעצמישברשותושגויאולאאמין;

מוסדפיננסיישראלימדווחיסווגכחשבוןשלתושבמדינהזרהבמדינה )ב(
זרהמסוימתכלאחדמאלה:

חשבוןחדששלישותשהמוסדהפיננסיקבעלפיפסקתמשנה)א( )1(
כיהואחשבוןשלישותתושבתמדינהזרהבאותהמדינהזרהמסוימת;

חשבוןחדששבבעלותישותפסיביתשבעלשליטהאחדאויותרבה )2(
הואתושבמדינהזרהבאותהמדינהזרהמסוימתו

מוסדפיננסיישראלימדווחימסורלמנהלדוחלגביחשבוןברדיווחשיכלולאת6ו )א(
המידעהמפורטבחלקI,סעיףאלתקן,בכפוףלהוראותחלקI,סעיפיםבעדולתקןו

דוחותעל
חשבונותבנידיווח

אועלהיעדרם
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המוסדהפיננסיהישראליהמדווחיעביראתהדוחהאמורבתקנתמשנה)א(לגבי )ב(
השנהשבההחשבוןסווגכחשבוןברדיווחובכלשנהשלאחרמכן,זולתאםהחשבון
חדללהיותחשבוןשלתושבמדינהזרהמסוימתכמפורטבתקנה10)ב(והואאינומסווג
עודכחשבוןשלתושבמדינהזרהשהיאמדינהבתדיווח;לענייןזה,השנהשבהסווג
חשבוןכחשבוןברדיווחלמדינהזרהמסוימת,היאהשנהשבהסווגהחשבוןכחשבון
שלתושבמדינהזרהבאותהמדינהזרהאוהשנהשבהנכרתהסכםעםאותהמדינה
זרהשבונקבעהחובהלמסוראתהמידעהמפורטבחלקIלתקן)להלן-ההסכם(,לפי

המאוחרמביניהםו

הדוחיימסרלמנהלבמועדיםאלה: )ג(

לאיאוחרמיוםקבספטמברבכלשנה,החלמשנת2020,לגביהשנההקודמת; )1(

לגבידיווחלראשונהעלחשבונותתושבימדינהזרהבמדינהבתדיווח )2(
מסוימתשעמהנכרתהסכםלאחרתחילתןשלתקנותאלה-

אםההסכםעםאותהמדינהנכרתלפנייום30באוקטוברבשנה )א(
מסוימת-לאיאוחרמיוםקבספטמברבשנהשאחריה,לגביהשנהשבה

נכרתההסכם;

אםההסכםעםאותהמדינהנכרתלאחריום30באוקטוברבשנה )ב(
מסוימת-לאיאוחרמיוםקבספטמברבשנההשנייהשלאחריה,לגבי

השנהשלאחרהשנהשבהנכרתההסכם;

להעברת יותר מאוחר מועד מדינה אותה עם בהסכם נקבע אם )ג(
המידעלאותהמדינהמהמועדיםשנקבעובפסקתמשנה)א(או)ב(,לפי
העניין-לאיאוחרמיוםקבספטמברבשנהשבהישלהעביראתהמידע

לראשונהלפיההסכםו

מוסדפיננסיישראלימדווחשאיןלוחשבונותבנידיווחבשנהמסוימתיגיש )ד(
למנהל,במועדיםהקבועיםבתקנתמשנה)ג(,דוחלגביאותהשנהשבויצהירכילא

היולוחשבונותבנידיווחבאותהשנהו

הדוחותהאמוריםבתקנותמשנה)א(ו–)ד(יוגשובדרךהקבועהבתוספתהשלישיתו )ה(

הודעהללקוח
בדברהעברת
מידעלמנהל

וממנולמדינה
הזרה

מוסדפיננסיישראלימדווחישלחהודעהבדברהעברתמידעכאמורבתקנת7ו )א(
משנה)ב(לכלאחדמאלה:

יחידשהואבעלחשבוןשהמוסדהפיננסיסיווגחשבוןשבבעלותוכחשבון )1(
שלתושבמדינהזרהבמדינהבתדיווח;

שבבעלותה חשבון סיווג הפיננסי שהמוסד חשבון בעלת שהיא ישות )2(
כחשבוןשלתושבמדינהזרהבמדינהבתדיווח;

יחידשהואבעלשליטהבישותשהיאבעלתחשבוןשסווגהכישותפסיבית, )3(
אשרהמוסדהפיננסיזיההאותוכתושבמדינהזרהבמדינהבתדיווחו

ההודעהתצייןכימידעלגביבעלהחשבוןכאמורבתקנתמשנה)א(,ולגביחשבון )ב(
פיננסישבבעלותואושבבעלותישותשבשליטתו,צפוילהיותמועברבאמצעותהמנהל
למדינההזרהבתהדיווחשהמוסדהפיננסיסיווגאותוכתושבבה,במועדשנקבע
בהסכםעםאותהמדינהזרה;כמוכןתצייןההודעהכיבעלהחשבוןרשאילהגיש
השגהבכתבלמוסדהפיננסיעלהסיווגשעשה,שתכלולהצהרותומסמכיםהמעידים
עלכךשהואאינותושבמדינהזרהבמדינההאמורה,לפיהקבועבתקנות3)1()ג(,3)2(

)ז()4(,ץ)1()ד(או10)ב(,לפיהענייןו
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המוסדהפיננסיישלחאתההודעהלמעןהדואראולכתובתהדוארהאלקטרוני )ג(
המעודכניםשלבעלהחשבוןהקייםברשומותיו;היההחשבוןהפיננסיחשבוןהמוחזק
לטובתושלאחר,תישלחההודעהלמחזיקהרשוםבספריהמוסדהפיננסי;הודעהליחיד
שהואבעלהשליטהבישותכאמורבתקנתמשנה)א()3(תישלחגםלמעןהדואראו
לכתובתהדוארהאלקטרוניהמעודכניםשלהיחידבעלהשליטהאםמעןאוכתובת
כאמורקיימיםברשומותשלהמוסדהפיננסי;לאקיימיםמעןאוכתובתכאמור,תכלול
ההודעהלבעלהחשבוןדרישהלהעבירהלבעלהשליטה;המוסדהפיננסיינהלרישום

שלמשלוחההודעהשיכלולאתאופןהמשלוחותאריךהמשלוחו

ההודעהתישלחלכלנמעןכאמורבתקנתמשנה)א(עדיוםץ1בפברוארבשנה )ד(
שבהישלהעבירמידעלגביולראשונה,ולגביחשבוןפיננסישנפתחבאמצעותסוכן
ביטוחכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-1ק1319-עדיום
ץ1באפרילבשנהשבהישלהעבירמידעלגביולראשונה;לאחרמכןתישלחההודעה

אחתלשנתייםו

הוגשההשגהבכתבלמוסדהפיננסיהישראליהמדווחכאמורבתקנתמשנה)ב( )ה(
בתוך3קימיםמיוםשליחתההודעהבידיהמוסדהפיננסיאועדיוםקבמאיבשנה
מסוימת,לפיהמאוחרמביניהם,ישיבהמוסדהפיננסיעלההשגהלאיאוחרמיוםק
באוגוסטבאותהשנה;הוגשההשגהכאמורלאחר3קימיםמיוםשליחתההודעהאו
לאחריוםקבמאיבשנהמסוימת,לפיהמאוחרמביניהם,רשאיהמוסדהפיננסילהשיב
עלההשגהכאמורלאחרהעברתהמידעבאותהשנה,ולאיאוחרמשישהחודשיםמיום
קבלתההשגה;דחהמוסדפיננסיישראליאתההשגה,יכלולהמוסדהפיננסיהישראלי

אתהסיבותלהחלטתוובכללזהבהתייחסלטענותשהעלהבעלהחשבוןבהשגהו

החובהלהשיג
תאריךלידהאו

מספרזיהוי
לצורכימס

מוסדפיננסיישראלימדווחאשרסיווגחשבוןקייםכחשבוןשלתושבמדינהזרה,קו )א(
ובעתהסיווגלאהיהקייםברשומותיומספרה–TINבמדינההזרהאותאריךהלידה
שלבעלהחשבוןאושלבעלהשליטהבישותפסיביתבעלתהחשבון,יפנהלבעל
TIN–החשבוןויבקשממנוכיימציאלמוסדהפיננסיאתתאריךהלידהאואתמספרה
אםהמוסדהפיננסיאינופטורמדיווחעלמספרה–TINלפיחלקI,סעיףדלתקן,לפי

הענייןו

מוסדפיננסיישראלימדווחיקבלתיעודעצמילגבייחידאותיעודעצמילגבי )ב(
ישותאףאםהתיעודהעצמיאינוכוללאתמספרה–TINשלבעלהחשבוןאושלבעל
השליטהבישותפסיביתבעלתהחשבון,לפיהעניין,במדינהזרהמסוימתשהואהצהיר

בתיעודהעצמישהואתושבבה,אםהתקייםאחדמאלה:

בעלהחשבוןאובעלהשליטהבישותפסיביתבעלתהחשבון,לפיהעניין, )1(
הצהירבתיעודהעצמישלוכילאהונפקלומספרTINבמדינההזרההמסוימת,

;TINובלבדשלאלכלהתושביםבאותהמדינהמונפקמספר

אולבעלהשליטהבישות החשבון לבעל מספרה–TINשהונפק הצגת )2(
פסיביתבעלתהחשבון,לפיהעניין,עלידיהמדינההזרההמסוימתאינהנדרשת

לפידיניה;

בעלהחשבוןהואיחידוהמדינההזרההמסוימתהיאמדינתאריתריאה, )3(
הרפובליקהשלסודאןאוהרפובליקהשלדרוםסודאן,ובלבדשאינהמדינהבת

דיווח;

המוסדהפיננסיישלחאתההודעהלמעןהדואראולכתובתהדוארהאלקטרוני )ג(
המעודכניםשלבעלהחשבוןהקייםברשומותיו;היההחשבוןהפיננסיחשבוןהמוחזק
לטובתושלאחר,תישלחההודעהלמחזיקהרשוםבספריהמוסדהפיננסי;הודעהליחיד
שהואבעלהשליטהבישותכאמורבתקנתמשנה)א()3(תישלחגםלמעןהדואראו
לכתובתהדוארהאלקטרוניהמעודכניםשלהיחידבעלהשליטהאםמעןאוכתובת
כאמורקיימיםברשומותשלהמוסדהפיננסי;לאקיימיםמעןאוכתובתכאמור,תכלול
ההודעהלבעלהחשבוןדרישהלהעבירהלבעלהשליטה;המוסדהפיננסיינהלרישום

שלמשלוחההודעהשיכלולאתאופןהמשלוחותאריךהמשלוחו

ההודעהתישלחלכלנמעןכאמורבתקנתמשנה)א(עדיוםץ1בפברוארבשנה )ד(
שבהישלהעבירמידעלגביולראשונה,ולגביחשבוןפיננסישנפתחבאמצעותסוכן
ביטוחכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-1ק1319-עדיום
ץ1באפרילבשנהשבהישלהעבירמידעלגביולראשונה;לאחרמכןתישלחההודעה

אחתלשנתייםו

הוגשההשגהבכתבלמוסדהפיננסיהישראליהמדווחכאמורבתקנתמשנה)ב( )ה(
בתוך3קימיםמיוםשליחתההודעהבידיהמוסדהפיננסיאועדיוםקבמאיבשנה
מסוימת,לפיהמאוחרמביניהם,ישיבהמוסדהפיננסיעלההשגהלאיאוחרמיוםק
באוגוסטבאותהשנה;הוגשההשגהכאמורלאחר3קימיםמיוםשליחתההודעהאו
לאחריוםקבמאיבשנהמסוימת,לפיהמאוחרמביניהם,רשאיהמוסדהפיננסילהשיב
עלההשגהכאמורלאחרהעברתהמידעבאותהשנה,ולאיאוחרמשישהחודשיםמיום
קבלתההשגה;דחהמוסדפיננסיישראליאתההשגה,יכלולהמוסדהפיננסיהישראלי

אתהסיבותלהחלטתוובכללזהבהתייחסלטענותשהעלהבעלהחשבוןבהשגהו

מוסדפיננסיישראלימדווחאשרסיווגחשבוןקייםכחשבוןשלתושבמדינהזרה,קו )א(
ובעתהסיווגלאהיהקייםברשומותיומספרה–TINבמדינההזרהאותאריךהלידה
שלבעלהחשבוןאושלבעלהשליטהבישותפסיביתבעלתהחשבון,יפנהלבעל
TIN–החשבוןויבקשממנוכיימציאלמוסדהפיננסיאתתאריךהלידהאואתמספרה
אםהמוסדהפיננסיאינופטורמדיווחעלמספרה–TINלפיחלקI,סעיףדלתקן,לפי

הענייןו

החובהלהשיג
תאריךלידהאו

מספרזיהוי
לצורכימס

מוסדפיננסיישראלימדווחיקבלתיעודעצמילגבייחידאותיעודעצמילגבי )ב(
ישותאףאםהתיעודהעצמיאינוכוללאתמספרה–TINשלבעלהחשבוןאושלבעל
השליטהבישותפסיביתבעלתהחשבון,לפיהעניין,במדינהזרהמסוימתשהואהצהיר

בתיעודהעצמישהואתושבבה,אםהתקייםאחדמאלה:

בעלהחשבוןאובעלהשליטהבישותפסיביתבעלתהחשבון,לפיהעניין, )1(
הצהירבתיעודהעצמישלוכילאהונפקלומספרTINבמדינההזרההמסוימת,

;TINובלבדשלאלכלהתושביםבאותהמדינהמונפקמספר

השליטהבישות לבעל או החשבון שהונפקלבעל TIN–מספרה הצגת )2(
פסיביתבעלתהחשבון,לפיהעניין,עלידיהמדינההזרההמסוימתאינהנדרשת

לפידיניה;

בעלהחשבוןהואיחידוהמדינההזרההמסוימתהיאמדינתאריתריאה, )3(
הרפובליקהשלסודאןאוהרפובליקהשלדרוםסודאן,ובלבדשאינהמדינהבת

דיווח;

ס"חהתשמ"א,עמ'ק20ו 13
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בעלהחשבוןמחזיקבאשרהורישיוןישיבהמסוגב/1לפיתקנותהכניסה )4(
לישראל,התשל"ד-141974,ובלבדשהמדינההמסוימתאינהמדינהבתדיווח;

בעלהחשבוןמחזיקברישיוןבתוקףלפיסעיף2)א()ץ(לחוקהכניסהלישראל, )ץ(
התשי"ב-2ץ19ץ1ו

TINקיבלהמוסדהפיננסיהישראליהמדווחתיעודעצמישאינוכוללמספר )ג(
מכיווןשהתקייםאחדמהתנאיםהמפורטיםבתקנתמשנה)ב(,וחדללהתקייםהתנאי
האמור,יפנההמוסדהפיננסילבעלהחשבוןויבקשממנוכיימציאלואתמספרה–TINו

לגביחשבוןברדיווח,פנייהכאמורבתקנותמשנה)א(ו–)ג(תיעשהאחתלשנה )ד(
לפחות,ולגביחשבוןשלתושבמדינהזרהשאינוחשבוןבר־דיווח-אחתלשלוששנים;
הפנייהתהיהבכתבותישלחלמעןהדואראולכתובתהדוארהאלקטרוניהמעודכנים
שלבעלהחשבוןהקייםברשומותיושלהמוסדהפיננסיהישראליהמדווח;אםהחשבון
הפיננסיהואחשבוןהמוחזקלטובתושלאחר,תישלחהפנייהלמעןהדואראולכתובת

הדוארהאלקטרונישלהמחזיקהרשוםבספריהמוסדהפיננסיו

תיעודעצמילגבייחידהואהצהרהשלהיחיד,שנחתמהבידואושאושרהבידו9ותיעודעצמי )א(
בדרךאחרת,הכוללתאתתאריךהחתימהאוהאישורשלהיחיד,וכןפרטיםאלה:השם
המלאשלהיחיד,מענו,תאריךלידתו,כלהמדינותשבהןהואתושבלצורכימס,ובכפוף
להוראותתקנהק-גםאתמספרה–TINשלובכלמדינהשבההואתושבלצורכימס;

תיעודעצמילגבייחידלאיכלולפרטיםעלאזרחותושלהיחידבמדינהזרהו

תיעודעצמילגביישותהואכלאחדמאלה:)ב( )1(

אםהישותהיאישותכאמורבאחתמןהפסקאות)1(עד)7(בהגדרה )א(
"תושבמדינהזרה"שבתקנה1)א(-הצהרתהעלכךוכןהפרטיםהמפורטים

בפסקאותמשנה)ב()1(עד)4(;

אםהישותאינהנמניתעםהישויותהמפורטותבפסקאות)1(עד)7( )ב(
בהגדרה"תושבמדינהזרה"שבתקנה1)א(-הצהרהשלהישותשתכלול

פרטיםאלה:

השםהמלאשלהישות; )1(

המעןשלהישות; )2(

כלהמדינותשבהןהישותהיאתושבתלצורכימסומספר )3(
ה–TINשלהבכלמדינהכאמורבכפוףלהוראותתקנהק;

אםהישותמצהירהכיאיןלהתושבותלצורכימס-מקום )4(
הניהולהממשישלהאוהמקוםשבונמצאהמשרדהראשישלה;

הצהרתהישותעלהיותהישותאקטיביתאופסיבית,לפיהעניין; )ץ(

אםהישותהיאישותאקטיבית-הצהרתהישותאילותנאים )6(
מהתנאיםהמפורטיםבחלקVIII,סעיףד,סעיפיםקטנים9וא(עד

9וח(שבהגדרתישותאקטיביתשבתקןמתקיימיםבה;

אםהישותהיאישותפסיבית-הצהרתהישותאםישלה )7(
בעלישליטהשהםתושבימדינהזרה;

בעלי לה יש כי שהצהירה פסיבית ישות היא הישות אם )ק(
שליטהשהםתושבימדינהזרה-תיעודעצמילגבייחידשלכל

אחדמבעליהשליטהבישותהפסיביתשהואתושבמדינהזרה;

ק"תהתשל"ד,עמ'17ץ1ו 14

ס"חתשי"ב,עמ'4ץ3ו ץ1
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תיעודעצמילגביישותכאמורבפסקה)1(יימסרבהצהרתמורשההחתימה )2(
בחשבוןשלהישותאוהמורשהלחתוםבשםהישות,שנחתמהבידואושאושרה
בידובדרךאחרת,הכוללתאתתאריךהחתימהאוהאישור;תיעודעצמילגבי
יחידשלבעלשליטהכאמורבפסקה)1()ב()ק(יימסרבהצהרתבעלהשליטהאו
מורשההחתימהבחשבוןאובישותאומישהסמיכובעלהשליטה,שנחתמה

בידואושאושרהבידובדרךאחרתהכוללתאתתאריךהחתימהאוהאישורו

בתיעודעצמילגבייחידובתיעודעצמילגביישותיצויןכיהתיעודהעצמינועד )ג(
לצורךהקביעהאםבעלהחשבוןאובעלשליטהבישותפסיביתבעלתהחשבון,לפי
העניין,הואתושבמדינהזרה;וכןיצויןכיאםאותהמדינהזרההיאמדינהבתדיווח,
יועברלאותהמדינהזרהמידעעלבעלהחשבוןאועלבעלהשליטהכאמור,לפיהענייןו

מוסדפיננסיישראלימדווחיטמיענהליםהמבטיחיםזיהוישלכלשינויבנסיבות10והוראותכלליות )א(
החשבוןשישבוכדילהשפיעעלסיווגושלהחשבוןלענייןתקנותאלה,ולגביחשבונות
בעליערךגבוהיטמיענהליםהמבטיחיםשמנהלקשרילקוחותיזההכלשינויבנסיבות

החשבוןכאמורו

מוסדפיננסיישראלימדווחיסווגחשבוןפיננסיכחשבוןשלתושבמדינהזרה )ב(
במדינהמסוימתכמפורטבתקנות3עדץ,בשנהשבהזוההכחשבוןשלתושבמדינה
זרהבמדינההאמורהובכלשנהשלאחרמכן,זולתאםהחשבוןחדללהיותחשבוןשל
תושבמדינהזרהבמדינההאמורה;לענייןזה,יראואתהחשבוןכחשבוןשחדללהיות

חשבוןשלתושבמדינהזרהבמדינהמסוימת,אםהתקייםאחדמאלה:

בעלהחשבוןחדללהיותתושבמדינהזרהבמדינההמסוימת;לענייןזה )1(
יראואתבעלהחשבוןכמישחדללהיותתושבמדינהזרהבמדינהמסוימת-

לגבייחיד,אםהואהמציאתיעודעצמילגבייחיד,ואותהמדינה )א(
זרהמסוימתאינהנמניתעםהמדינותהמצוינותבתיעודהעצמיכמדינות
שבהןהואתושבלצורכימס,וכןהמציאראיהתיעודיתשהונפקהבמדינה
הנמניתעםהמדינותהמצוינותבתיעודהעצמיכמדינותשבהןהואתושב

לצורכימס;

לגביישות- )ב(

במקרהשבוהמוסדהפיננסיראהאתהישותכתושבתשל )1(
מדינהזרהמסוימת,אםהיאהמציאהתיעודעצמילגביישות,
המדינותהמצוינות עם מסוימתאינהנמנית מדינהזרה ואותה

בתיעודהעצמיכמדינותשבהןהיאתושבתלצורכימס;

במקרהשבוהמוסדהפיננסיראהאתהישותכישותפסיבית )2(
שישלהבעלשליטהאחדאויותרשרואיםאותוכתושבשלמדינה

זרהמסוימת,אםהתקייםאחדמאלה,לפיהעניין:

הישותהמציאהתיעודעצמילגביישותשמבססאת )א(
מעמדהשלהישותכישותאקטיבית;

התקבללגביכלאחדמבעליהשליטהבישותתיעוד )ב(
עצמילגבייחיד,ואותהמדינהזרהמסוימתאינהנמניתעם
בעלי שבהן כמדינות העצמי בתיעוד המצוינות המדינות
השליטההםתושביםלצורכימס,וכןהתקבלהראיהתיעודית
שהונפקהבמדינההנמניתעםהמדינותהמצוינותבתיעוד

העצמיכמדינותשבהןהואתושבלצורכימס;

תיעודעצמילגביישותכאמורבפסקה)1(יימסרבהצהרתמורשההחתימה )2(
בחשבוןשלהישותאוהמורשהלחתוםבשםהישות,שנחתמהבידואושאושרה
בידובדרךאחרת,הכוללתאתתאריךהחתימהאוהאישור;תיעודעצמילגבי
יחידשלבעלשליטהכאמורבפסקה)1()ב()ק(יימסרבהצהרתבעלהשליטהאו
מורשההחתימהבחשבוןאובישותאומישהסמיכובעלהשליטה,שנחתמה

בידואושאושרהבידובדרךאחרתהכוללתאתתאריךהחתימהאוהאישורו

בתיעודעצמילגבייחידובתיעודעצמילגביישותיצויןכיהתיעודהעצמינועד )ג(
לצורךהקביעהאםבעלהחשבוןאובעלשליטהבישותפסיביתבעלתהחשבון,לפי
העניין,הואתושבמדינהזרה;וכןיצויןכיאםאותהמדינהזרההיאמדינהבתדיווח,
יועברלאותהמדינהזרהמידעעלבעלהחשבוןאועלבעלהשליטהכאמור,לפיהענייןו

מוסדפיננסיישראלימדווחיטמיענהליםהמבטיחיםזיהוישלכלשינויבנסיבות10ו )א(
החשבוןשישבוכדילהשפיעעלסיווגושלהחשבוןלענייןתקנותאלה,ולגביחשבונות
בעליערךגבוהיטמיענהליםהמבטיחיםשמנהלקשרילקוחותיזההכלשינויבנסיבות

החשבוןכאמורו

הוראותכלליות

מוסדפיננסיישראלימדווחיסווגחשבוןפיננסיכחשבוןשלתושבמדינהזרה )ב(
במדינהמסוימתכמפורטבתקנות3עדץ,בשנהשבהזוההכחשבוןשלתושבמדינה
זרהבמדינההאמורהובכלשנהשלאחרמכן,זולתאםהחשבוןחדללהיותחשבוןשל
תושבמדינהזרהבמדינההאמורה;לענייןזה,יראואתהחשבוןכחשבוןשחדללהיות

חשבוןשלתושבמדינהזרהבמדינהמסוימת,אםהתקייםאחדמאלה:

בעלהחשבוןחדללהיותתושבמדינהזרהבמדינההמסוימת;לענייןזה )1(
יראואתבעלהחשבוןכמישחדללהיותתושבמדינהזרהבמדינהמסוימת-

לגבייחיד,אםהואהמציאתיעודעצמילגבייחיד,ואותהמדינה )א(
זרהמסוימתאינהנמניתעםהמדינותהמצוינותבתיעודהעצמיכמדינות
שבהןהואתושבלצורכימס,וכןהמציאראיהתיעודיתשהונפקהבמדינה
הנמניתעםהמדינותהמצוינותבתיעודהעצמיכמדינותשבהןהואתושב

לצורכימס;

לגביישות- )ב(

במקרהשבוהמוסדהפיננסיראהאתהישותכתושבתשל )1(
מדינהזרהמסוימת,אםהיאהמציאהתיעודעצמילגביישות,
המדינותהמצוינות עם מסוימתאינהנמנית מדינהזרה ואותה

בתיעודהעצמיכמדינותשבהןהיאתושבתלצורכימס;

במקרהשבוהמוסדהפיננסיראהאתהישותכישותפסיבית )2(
שישלהבעלשליטהאחדאויותרשרואיםאותוכתושבשלמדינה

זרהמסוימת,אםהתקייםאחדמאלה,לפיהעניין:

הישותהמציאהתיעודעצמילגביישותשמבססאת )א(
מעמדהשלהישותכישותאקטיבית;

התקבללגביכלאחדמבעליהשליטהבישותתיעוד )ב(
עצמילגבייחיד,ואותהמדינהזרהמסוימתאינהנמניתעם
בעלי שבהן כמדינות העצמי בתיעוד המצוינות המדינות
השליטההםתושביםלצורכימס,וכןהתקבלהראיהתיעודית
שהונפקהבמדינההנמניתעםהמדינותהמצוינותבתיעוד

העצמיכמדינותשבהןהואתושבלצורכימס;
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החשבוןהפךלהיותחשבוןמוחרג; )2(

החשבוןנסגראוהועברבמלואו,ובלבדשאםהמדינההזרההיאמדינהבת )3(
דיווח,סגירתהחשבוןאוהעברתוידווחולאותהמדינהזרהלגביהשנהשבה

החשבוןנסגראוהועברבמלואוו

קיבלהמוסדהפיננסיהישראליהמדווחמבעלהחשבוןתיעודעצמיאוראיה )ג(
תיעודית,המעידיםעלכךשבעלהחשבוןאובעלשליטהבבעלהחשבון,לפיהעניין,
הואתושבמדינהזרהבמדינהזרהמסוימת,ועדמועדקבלתםהמוסדהפיננסילאראה
אותוכתושבמדינהזרהבמדינההזרההאמורה,יסווגאתהחשבוןכחשבוןשלתושב

מדינהזרהבמדינההזרהשהתקבללגביהתיעודעצמיאוראיהתיעודיתכאמורו

מוסדפיננסיישראלימדווחלאיסתמךעלתיעודעצמיאועלראיהתיעודית )ד(
אםהואיודעאוישלוסיבהלדעתכיהםשגוייםאולאאמינים,ואםהמוסדהפיננסי
הסתמךעלתיעודאועלראיהכאמורבעתבדיקתהחשבוןכאמורבתקנות3עדץ,
עליולבדוקמחדשאתמעמדהחשבון;לענייןזה,מוסדפיננסיישראלימדווחלאיידרש

לבחוןדינימסשלמדינהזרהכדילקבועאםתיעודעצמיהואשגויאובלתיאמיןו

מוסדפיננסיישראלימדווחלאיראהאזרחותשליחידבמדינהזרהמסוימת )ה(
כסממןשלאותהמדינהזרה;

לצורךחישוביתרה,ערךאויתרהמצרפית,מוסדפיננסיישראלימדווחייחסלכל )ו(
אחדמבעליחשבוןפיננסיהמוחזקבבעלותמשותפתאתהיתרההכוללתאואתהערך
הכוללבחשבון,ולצורךהקביעהאםחשבוןהואחשבוןבעלערךגבוה,יבדוקהמוסד
הפיננסיאםמנהלקשרילקוחותיודעכיחשבוןפיננסיאחר,שאינוחשבוןלטובתושל
אחר,נמצא,במישריןאובעקיפין,בבעלותאובשליטהשלבעלהחשבוןאונוצרבידוו

הסכומיםהנקוביםבמטבעחוץבתקנותאלהיחושבו,ליוםכלשהו,לפישערו )ז(
היציגשלמטבעהחוץ,בשקליםחדשים,כפישפרסםבנקישראלבאותויום,ואםלא

פרסםשערבאותויום-לפיהשערהאחרוןשפרסםלפניאותויוםו

לצורךדיווחעלחשבוןברדיווחכאמורבתקנה6- )ח(

הדיווחייעשהבאחדמןהמטבעותשבהםמנוהלהחשבוןאובדולריםאו )1(
בשקליםחדשים,ויצויןסוגהמטבעכאמור;

הסכוםוהאפיוןשלתשלומיםשנעשולגביחשבוןברדיווחיהיולפידיני )2(
המסבישראלו

המנהליפרסםבהודעהברשומותובאתרהאינטרנטשלרשותהמסיםאתהמדינות )ט(
בנותהדיווחשעמןנעשוהסכמיםאשרלפיהםקיימתהתחייבותלמסוראתהמידע

המפורטבחלקIלתקן,ולגביכלאחתמהן,אתהמידעהמפורטלהלן:

מועדעשייתההסכם; )1(

להעביר המדווחים הישראליים הפיננסיים המוסדות על שבו המועד )2(
לראשונהלמנהלמידעלפיתקנה6לגביחשבונותבנידיווחשסווגוכחשבונות

שלתושביאותהמדינה;

מועדהעברתהמידעלראשונהלמדינהבתהדיווח; )3(

ציוןאםהמדינהבתהדיווחמנפיקהמספרTINלכלתושבבה,אולא )4(
מנפיקהמספרTINכללאומנפיקהמספרTINלחלקמתושביה;
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ציוןאםהצגתמספרה–TINשהמדינההזרההנפיקהאינהנדרשתלפי )ץ(
דיניה;

מידעכאמורלגבימדינהזרהשעמהנעשההסכםיפורסםבידיהמנהלבתוך30ימים
מיוםעשייתההסכםו

לצורךביצועתקנותאלהמוסדפיננסיישראלימדווחיכירבישותכמוסדציבורי )י(
אםהציגהלפניותעודתהתאגדותואישורשלרואהחשבוןעלהגשתדוחשנתילרשות

המסיםלפיסעיף9)2()ב(לפקודהו

אםמוסדפיננסיישראלימדווחלאפירטבהודעהששלחלפיתקנה7)א(מהו )יא(
הסממןאומהיהסיבהשבשלהםסווגחשבוןכחשבוןשלתושבמדינהזרה,והמוסד
הפיננסיהתבקש,בכתב,בידיבעלהחשבוןאובידיבעלשליטהבישותפסיביתבעלת
החשבון,לפיהעניין,לפרטמהוהסממןאומהיהסיבהשבשלהםסווגחשבוןכחשבון
שלתושבמדינהזרה,ימסורהמוסדהפיננסיאתהתשובהובהייכללוהסממןאוהסיבה

כאמורבתוך30ימיםמיוםקבלתהבקשהו

תחילהוהוראות
מעבר

תחילתהשלתקנה9)ג(תהיהביוםכ"חבאיירהתשע"ט)2ביוני2019(ו11ו )א(

עלאףהאמורבתקנות3)1(ו–)2(,מוסדפיננסיישראלימדווחשלפנייוםכ"גבטבת )ב(
התשע"ט)31בדצמברק201(סיווגחשבוןקייםשליחידהכפוףלבדיקהלפיהתקנות
האמורותכחשבוןשלתושבמדינהזרה,בהתבססעלהצהרתהיחיד,לאיערוךאת
הבדיקותלפיהתקנותהאמורותויסתמךעלהסיווגשערךכאמור,למעטאםידועלו
אושישלוסיבהלדעתכיהצהרתהיחידשברשותושגויהאולאאמינה;לענייןזה,
"הצהרתהיחיד"-הצהרהשבהצוינוהמדינותשבהןהיחידהואתושבלצורכימס,
ביןאםניתנהבקשרלאותוחשבוןוביןאםניתנהבקשרלחשבוןאחר,אוכהצהרהשל
בעלשליטהבישותבעלתחשבוןבחשבוןאחר,ובלבדשנחתמהבידיהיחידאושאושרה

בידובדרךאחרתו

עלאףהאמורבתקנהץ)1(,מוסדפיננסיישראלימדווחשלפנייוםכ"גבטבת )ג(
ק201(סיווגחשבוןקייםשלישותכחשבוןשלתושבמדינה )31בדצמבר התשע"ט
זרה,בהתבססעלהצהרתהישותשבהצוינוהמדינותשבהןהיאתושבתלצורכימס,
שנחתמהבידימורשההחתימהבחשבוןשלהישותאושאושרהבידובדרךאחרת,לא
יערוךאתהבדיקותלפיחלקV,סעיףדו1לתקןויסתמךעלהסיווגשערךכאמור,למעט
אםידועלואושישלוסיבהלדעתכיהצהרתהישותשברשותושגויהאולאאמינהו

עלאףהאמורבתקנה6)ג(,מוסדפיננסיישראלימדווחימסורלמנהל,לאיאוחר )ד(
מיוםכ'בסיווןהתשע"ט)23ביוני2019(,דוחכאמורבתקנה6)א(לגבישנת2017,לגבי
תקנות לפי )2017 בדצמבר 31( התשע"ח בטבת י"ג יום עד שסווג דיווח בר חשבון

משנה)ב(או)ג(למעטחשבוןכאמורשלישותשהיתרהבולאעלתהעל0,000ץ2דולר
ביוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(,ובלבדשבעלהחשבוןלאהגישהשגה
כאמורבתקנה7)ב(עדלמועדהקבועלענייןזהבפסקה)2(,ואםהוגשההשגהכאמור
-המוסדהפיננסיהשיבעלההשגהעדיוםכ"ובאיירהתשע"ט)31במאי2019(;השיב
המוסדהפיננסיעלההשגהאחרייוםכ"ובאיירהתשע"ט)31במאי2019(,ימסורהמוסד
הפיננסילמנהלדוחלגביאותוחשבוןברדיווחלגבישנתק201במועדשנקבעלכך

בתקנתמשנה)ה(;לענייןדוחכאמורבתקנתמשנהזו-

ציוןאםהצגתמספרה–TINשהמדינההזרההנפיקהאינהנדרשתלפי )ץ(
דיניה;

מידעכאמורלגבימדינהזרהשעמהנעשההסכםיפורסםבידיהמנהלבתוך30ימים
מיוםעשייתההסכםו

לצורךביצועתקנותאלהמוסדפיננסיישראלימדווחיכירבישותכמוסדציבורי )י(
אםהציגהלפניותעודתהתאגדותואישורשלרואהחשבוןעלהגשתדוחשנתילרשות

המסיםלפיסעיף9)2()ב(לפקודהו

אםמוסדפיננסיישראלימדווחלאפירטבהודעהששלחלפיתקנה7)א(מהו )יא(
הסממןאומהיהסיבהשבשלהםסווגחשבוןכחשבוןשלתושבמדינהזרה,והמוסד
הפיננסיהתבקש,בכתב,בידיבעלהחשבוןאובידיבעלשליטהבישותפסיביתבעלת
החשבון,לפיהעניין,לפרטמהוהסממןאומהיהסיבהשבשלהםסווגחשבוןכחשבון
שלתושבמדינהזרה,ימסורהמוסדהפיננסיאתהתשובהובהייכללוהסממןאוהסיבה

כאמורבתוך30ימיםמיוםקבלתהבקשהו

תחילתהשלתקנה9)ג(תהיהביוםכ"חבאיירהתשע"ט)2ביוני2019(ו11ו תחילהוהוראות)א(
מעבר

עלאףהאמורבתקנות3)1(ו–)2(,מוסדפיננסיישראלימדווחשלפנייוםכ"גבטבת )ב(
התשע"ט)31בדצמברק201(סיווגחשבוןקייםשליחידהכפוףלבדיקהלפיהתקנות
האמורותכחשבוןשלתושבמדינהזרה,בהתבססעלהצהרתהיחיד,לאיערוךאת
הבדיקותלפיהתקנותהאמורותויסתמךעלהסיווגשערךכאמור,למעטאםידועלו
אושישלוסיבהלדעתכיהצהרתהיחידשברשותושגויהאולאאמינה;לענייןזה,
"הצהרתהיחיד"-הצהרהשבהצוינוהמדינותשבהןהיחידהואתושבלצורכימס,
ביןאםניתנהבקשרלאותוחשבוןוביןאםניתנהבקשרלחשבוןאחר,אוכהצהרהשל
בעלשליטהבישותבעלתחשבוןבחשבוןאחר,ובלבדשנחתמהבידיהיחידאושאושרה

בידובדרךאחרתו

עלאףהאמורבתקנהץ)1(,מוסדפיננסיישראלימדווחשלפנייוםכ"גבטבת )ג(
ק201(סיווגחשבוןקייםשלישותכחשבוןשלתושבמדינה )31בדצמבר התשע"ט
זרה,בהתבססעלהצהרתהישותשבהצוינוהמדינותשבהןהיאתושבתלצורכימס,
שנחתמהבידימורשההחתימהבחשבוןשלהישותאושאושרהבידובדרךאחרת,לא
יערוךאתהבדיקותלפיחלקV,סעיףדו1לתקןויסתמךעלהסיווגשערךכאמור,למעט
אםידועלואושישלוסיבהלדעתכיהצהרתהישותשברשותושגויהאולאאמינהו

עלאףהאמורבתקנה6)ג(,מוסדפיננסיישראלימדווחימסורלמנהל,לאיאוחר )ד(
מיוםכ'בסיווןהתשע"ט)23ביוני2019(,דוחכאמורבתקנה6)א(לגבישנת2017,לגבי
תקנות לפי )2017 בדצמבר 31( התשע"ח בטבת י"ג יום עד שסווג דיווח בר חשבון

משנה)ב(או)ג(למעטחשבוןכאמורשלישותשהיתרהבולאעלתהעל0,000ץ2דולר
ביוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(,ובלבדשבעלהחשבוןלאהגישהשגה
כאמורבתקנה7)ב(עדלמועדהקבועלענייןזהבפסקה)2(,ואםהוגשההשגהכאמור
-המוסדהפיננסיהשיבעלההשגהעדיוםכ"ובאיירהתשע"ט)31במאי2019(;השיב
המוסדהפיננסיעלההשגהאחרייוםכ"ובאיירהתשע"ט)31במאי2019(,ימסורהמוסד
הפיננסילמנהלדוחלגביאותוחשבוןברדיווחלגבישנתק201במועדשנקבעלכך

בתקנתמשנה)ה(;לענייןדוחכאמורבתקנתמשנהזו-
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בתקנה7)ד(,במקום"ץ1בפברואר"יקראו"ק2בפברואר"; )1(

במקום ימים", "ק2 יקראו ימים" "3ק במקום 7)ה(, בתקנה מקום בכל )2(
"קבמאיבשנהמסוימת"יקראו"כ"אבאדרב'התשע"ט)ק2במרס2019("ובמקום

"קבאוגוסטבאותהשנה"יקראו"י"חבסיוןהתשע"ט)ק2ביוני2019("ו

לענייןדוחכאמורבתקנה6)א(לגבישנתק201- )ה(

באלול ח' מיום יאוחר לא למנהל, ימסור מדווח ישראלי פיננסי מוסד )1(
התשע"ט)קבספטמבר2019(,דוחכמפורטבתקנה6)א(,לגביחשבוןברדיווח

שסווגעדליוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמברק201(לפיתקנתמשנה)ב(או)ג(,
למעטחשבוןכאמורשלישותשהיתרהבולאעלתהעל0,000ץ2דולרביוםכ"ג

בטבתהתשע"ט)31בדצמברק201(;

בתקנה7)ד(,במקום"ץ1בפברואר"יקראו"1באפריל"; )2(

בכלמקוםבתקנה7)ה(,במקום"3קימים"יקראו"3ץימים",במקום"קבמאי )3(
בשנהמסוימת"יקראו"י"חבאיירהתשע"ט)23במאי2019("ובמקום"קבאוגוסט

בשנהמסוימת"יקראו"י"דבאבהתשע"ט)ץ1באוגוסט2019("ו

לענייןדוחכאמורבתקנה6)א(לגביהשנים2017ו־ק201- )ו(

הסיפההחלבמילים"דחהמוסדפיננסי"שבתקנה7)ה(לאתיקרא; )1(

אםמוסדפיננסיישראלימדווחלאפירטבתשובהששלחלפיתקנה7)ה(את )2(
הסיבהלדחייתההשגה,והואהתבקש,בכתב,בידיבעלחשבוןאובעלשליטה
בישותפסיביתבעלתהחשבון,לפיהעניין,לפרטמהיהסיבהכאמור,ימסוראת

הסיבהלדחייתההשגהבתוך30ימיםמיוםקבלתהבקשהו

נוסףעלהאמורבתקנה10)ט(,המנהליפרסםבתוך30ימיםמיוםפרסומןשלתקנות )ז(
אלהבהודעהברשומותובאתרהאינטרנטשלרשותהמסיםאתרשימתהמדינותהזרות

שעמןנעשוהסכמיםלפניתחילתןשלתקנותאלהו

תוספת ראשונה
)ההגדרה"התקן"בתקנה1(

תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים

חלק I: דרישות דיווח כלליות

בכפוףלסעיפיםגעדו,כלמוסדפיננסימדווחחייבלדווחאתהמידעהבאביחסלכל או
חשבוןברדיווחשלמוסדפיננסימדווחכאמור:

השם,המען,סמכות)יות(השיפוטשלהתושבות,ה–TINותאריךומקוםהלידה 1ו
)במקרהשליחיד(,שלכלאדםברדיווחשהואבעלחשבוןשלהחשבון,ובמקרהשל
כלישותשהיאבעלתחשבוןואשר,אחריהחלתההליכיםשלבדיקותהנאותותבקנה
אחדעםחלקיםV,VIו–VII,מזוההכמישישלהבעלשליטהאחדאויותרשהוא
אדםברדיווח-השם,המען,סמכות)יות(השיפוטשלהתושבותוה–TINשלהישות
והשם,המען,סמכות)יות(השיפוטשלהתושבות,ה–TINותאריךומקוםהלידהשל

כלאדםברדיווח;

מספרהחשבון)אושווהערךפונקציונליבהעדרמספרחשבון(; 2ו

השםוהמספרהמזהה)אםישכאלה(שלהמוסדהפיננסיהמדווח; 3ו
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היתרהאוהערךבחשבון)לרבות,במקרהשלחוזהביטוחבעלערךפדיוןאוחוזה 4ו
אנונה,ערךהפדיוןאוערךהסילוק(נכוןלסוףשנתהלוחהנוגעתבדבראותקופת
דיווחמתאימהאחרתאו,אםהחשבוןהיהסגורבמהלךשנהאותקופהכאמור,סגירת

החשבון;

לגביחשבוןלמשמורת: ץו

הסכוםהכוללברוטושלריבית,הסכוםהכוללברוטושלדיבידנד,והסכום )א(
הכוללברוטושלהכנסותאחרותשנוצרוביחסלנכסיםהמוחזקיםבחשבון,בכל
מקרהששולמולחשבוןאושנזקפולזכותו)אוביחסלחשבון(במהלךשנתהלוח

אותקופתהדיווחהמתאימההאחרת;וכן

ההכנסההכוללתברוטומהמכירהאוהפדיוןשלנכסיםפיננסייםששולמו )ב(
לחשבוןאונזקפולזכותובמהלךשנתהלוחאותקופתדיווחמתאימהאחרת
שביחסאליהןהמוסדהפיננסיהמדווחשימשמשמורן,מתווך,ממונהאובכל

דרךאחרתכסוכןבעבורבעלחשבון;

לגביחשבוןפיקדון,הסכוםהכוללברוטושלריביתששולמהלחשבוןאושנזקפה 6ו
לזכותובמהלךשנתהלוחאותקופתהדיווחהמתאימההאחרת;וכן

ששולם ברוטו הכולל הסכום ,6 או אוץ קטן בסעיף מתואר שאינו חשבון לגבי 7ו
לבעלהחשבוןאושנזקףלזכותוביחסלחשבוןבמהלךשנתהלוחאותקופתדיווח
החייב, או הנושה הוא המדווח הפיננסי המוסד אליהן ביחס אשר אחרת מתאימה
לרבותהסכוםהמצטברשלכלתשלומיפדיוןלבעלהחשבוןבמהלךשנתהלוחאו

תקופתדיווחמתאימהאחרתו

המידעהמדווחחייבלצייןאתהמטבעשבונקובכלסכוםו בו

עלאףהאמורבסעיףקטןאו1,לגביכלחשבוןבר־דיווחשהואחשבוןקיים,איןצורך גו
לדווחעלה–TINאועלתאריךהלידהאםה–TINאותאריךהלידהכאמוראינםברשומות
המוסדהפיננסיהמדווחוהמוסדהפיננסיהמדווחהאמוראינונדרשלאסוףאותםלענייןאחר
לפיהדיןהפנימיועםזאת,מוסדפיננסימדווחנדרשלנקוטמאמציםסביריםכדילהשיגאת
ה–TINואתתאריךהלידהלגביחשבונותקיימיםעדסוףשנתהלוחהשנייהשאחריהשנה

שבהחשבונותכאמורזוהוכחשבונותבנידיווחו

עלאףהאמורבסעיףקטןאו1,איןצורךלדווחעלה–TINאם)TIN)iלאהונפקעלידי דו
סמכותהשיפוטבתהדיווחהנוגעתבדבראו)ii(הדיןהמקומישלסמכותהשיפוטבתהדיווח

הנוגעתבדבראינודורשאיסוףTINשהנפיקהסמכותשיפוטבתדיווחכאמורו

עלאףהאמורבסעיףקטןאו1,איןצורךלדווחעלמקוםהלידהאלאאםכןהמוסד הו
הפיננסיהמדווחנדרשלענייןאחרלקבלוולדווחעליולפיהדיןהפנימיוהואזמיןבנתונים

הניתניםלחיפושאלקטרוניהמוחזקיםעלידיהמוסדהפיננסיהמדווחו

המתואר המידע הוא ]XXXX[–ל ביחס המדווח המידע א, בסעיף האמור אף על וו
בסעיףהאמור,למעטביחסלהכנסותברוטוהמתואריםבתת־סעיףקטןאוץוב(ו

חלק II: דרישות כלליות לבדיקת נאותות

חשבוןייראהכחשבוןברדיווחהחלבתאריךזיהויוככזהלפיהליכיבדיקתהנאותות או
שבחלקיםIIעדVIIוישלדווחעלמידעביחסלחשבוןברדיווח,אלאאםכןנקבעאחרת,

מדישנה,בשנתהלוחשאחריהשנהשאליההמידעמתייחסו

היתרהאוהערךשלחשבוןנקבעיםנכוןליוםהאחרוןשלשנתהלוחאותקופתדיווח בו
מתאימהאחרתו

היתרהאוהערךבחשבון)לרבות,במקרהשלחוזהביטוחבעלערךפדיוןאוחוזה 4ו
אנונה,ערךהפדיוןאוערךהסילוק(נכוןלסוףשנתהלוחהנוגעתבדבראותקופת
דיווחמתאימהאחרתאו,אםהחשבוןהיהסגורבמהלךשנהאותקופהכאמור,סגירת

החשבון;

לגביחשבוןלמשמורת: ץו

הסכוםהכוללברוטושלריבית,הסכוםהכוללברוטושלדיבידנד,והסכום )א(
הכוללברוטושלהכנסותאחרותשנוצרוביחסלנכסיםהמוחזקיםבחשבון,בכל
מקרהששולמולחשבוןאושנזקפולזכותו)אוביחסלחשבון(במהלךשנתהלוח

אותקופתהדיווחהמתאימההאחרת;וכן

ההכנסההכוללתברוטומהמכירהאוהפדיוןשלנכסיםפיננסייםששולמו )ב(
לחשבוןאונזקפולזכותובמהלךשנתהלוחאותקופתדיווחמתאימהאחרת
שביחסאליהןהמוסדהפיננסיהמדווחשימשמשמורן,מתווך,ממונהאובכל

דרךאחרתכסוכןבעבורבעלחשבון;

לגביחשבוןפיקדון,הסכוםהכוללברוטושלריביתששולמהלחשבוןאושנזקפה 6ו
לזכותובמהלךשנתהלוחאותקופתהדיווחהמתאימההאחרת;וכן

ששולם ברוטו הכולל הסכום ,6 או אוץ קטן בסעיף מתואר שאינו חשבון לגבי 7ו
לבעלהחשבוןאושנזקףלזכותוביחסלחשבוןבמהלךשנתהלוחאותקופתדיווח
החייב, או הנושה הוא המדווח הפיננסי המוסד אליהן ביחס אשר אחרת מתאימה
לרבותהסכוםהמצטברשלכלתשלומיפדיוןלבעלהחשבוןבמהלךשנתהלוחאו

תקופתדיווחמתאימהאחרתו

המידעהמדווחחייבלצייןאתהמטבעשבונקובכלסכוםו בו

עלאףהאמורבסעיףקטןאו1,לגביכלחשבוןבר־דיווחשהואחשבוןקיים,איןצורך גו
לדווחעלה–TINאועלתאריךהלידהאםה–TINאותאריךהלידהכאמוראינםברשומות
המוסדהפיננסיהמדווח,והמוסדהפיננסיהמדווחהאמוראינונדרשלאסוףאותםלעניין
אחרלפיהדיןהפנימיועםזאת,מוסדפיננסימדווחנדרשלנקוטמאמציםסביריםכדילהשיג
אתה–TINואתתאריךהלידהלגביחשבונותקיימיםעדסוףשנתהלוחהשנייהשאחרי

השנהשבהחשבונותכאמורזוהוכחשבונותבנידיווחו

עלאףהאמורבסעיףקטןאו1,איןצורךלדווחעלה–TINאם)TIN)iלאהונפקעלידי דו
סמכותהשיפוטבתהדיווחהנוגעתבדבראו)ii(הדיןהמקומישלסמכותהשיפוטבתהדיווח

הנוגעתבדבראינודורשאיסוףTINשהנפיקהסמכותשיפוטבתדיווחכאמורו

עלאףהאמורבסעיףקטןאו1,איןצורךלדווחעלמקוםהלידהאלאאםכןהמוסד הו
הפיננסיהמדווחנדרשלענייןאחרלקבלוולדווחעליולפיהדיןהפנימיוהואזמיןבנתונים

הניתניםלחיפושאלקטרוניהמוחזקיםעלידיהמוסדהפיננסיהמדווחו

המתואר המידע הוא ]XXXX[–ל ביחס המדווח המידע א, בסעיף האמור אף על וו
בסעיףהאמור,למעטביחסלהכנסותברוטוהמתואריםבתת־סעיףקטןאוץוב(ו

חלק II: דרישות כלליות לבדיקת נאותות

חשבוןייראהכחשבוןברדיווחהחלבתאריךזיהויוככזהלפיהליכיבדיקתהנאותות או
שבחלקיםIIעדVIIוישלדווחעלמידעביחסלחשבוןברדיווח,אלאאםכןנקבעאחרת,

מדישנה,בשנתהלוחשאחריהשנהשאליההמידעמתייחסו

היתרהאוהערךשלחשבוןנקבעיםנכוןליוםהאחרוןשלשנתהלוחאותקופתדיווח בו
מתאימהאחרתו
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מקוםשיתרהאוערךסףייקבעוביוםהאחרוןשלשנתלוח,ישלקבועאתהיתרהאו גו
הערךהנוגעיםבדברנכוןליוםהאחרוןשלתקופתהדיווחהמסתיימתעםאותהשנתלוחאו

בתוכהו

כלסמכותשיפוטרשאיתלאפשרלמוסדותפיננסייםמדווחיםלהשתמשבספקישירותים דו
כדילעמודבהתחייבויותהדיווחובבדיקתהנאותותהמוטלותעלמוסדותפיננסייםמדווחים
הפיננסיים המוסדות באחריות יישארו אלה התחייבויות אבל הפנימי, הדין לפי כאמור,

המדווחיםו

כלסמכותשיפוטרשאיתלאפשרלמוסדותפיננסייםמדווחיםלהחילהליכיבדיקת הו
נאותותלחשבונותחדשיםעלחשבונותקיימים,ואתהליכיבדיקתהנאותותלחשבונותבעלי
ערךגבוהעלחשבונותבעליערךנמוךומקוםשסמכותשיפוטמאפשרתשימושבהליכיבדיקת
נאותותלחשבונותחדשיםעלחשבונותקיימים,הכלליםהאחריםהחליםעלחשבונותקיימים

ימשיכולחולו

חלק III: בדיקת נאותות לחשבונות קיימים של יחידים

ההליכיםהאלהחליםלצורךזיהויחשבונותבנידיווחמביןחשבונותקיימיםשליחידיםו

חשבונות שאינם חייבים בבדיקה, בזיהוי או בדיווח. או

חייב אינו אנונה חוזה או פדיון ערך בעל ביטוח חוזה שהוא יחיד של קיים חשבון
בבדיקה,בזיהויאובדיווח,ובלבדשהמוסדהפיננסיהמדווחמנועבפועלעלפיחוק
ממכירהשלחוזהביטוחבעלערךפדיוןאוחוזהאנונהכאמורלתושביסמכותשיפוט

בתדיווחו

חשבונות בעלי ערך נמוךוההליכיםשלהלןחליםביחסלחשבונותבעליערךנמוךו בו

מעןמגוריםואםהמוסדהפיננסיהמדווחמחזיקברשומותיומעןמגוריםעדכני 1ו
שלהיחידבעלהחשבוןבהתבססעלראיותתיעודיות,המוסדהפיננסיהמדווחרשאי
לראותביחידבעלהחשבוןכתושבלצורכימסשלסמכותהשיפוטשבהנמצאהמען

לצורךקביעהאםיחידבעלחשבוןכאמורהואאדםברדיווחו

חיפוש תיעוד אלקטרוניואםהמוסדהפיננסיהמדווחאינומסתמךעלמעןמגורים 2ו
קטן בסעיף כמפורט תיעודיות ראיות על בהתבסס החשבון בעל היחיד של עדכני
בו1,המוסדהפיננסיהמדווחחייבלבדוקנתוניםבניחיפושאלקטרוניהמוחזקיםעל
סעיף את ולהחיל שלהלן מהסממנים אחד לכל ביחס המדווח הפיננסי המוסד ידי

קטןבו3עד6:

זיהוישלבעלהחשבוןכתושבסמכותשיפוטבתדיווח; )א(

מעןעדכנילדואראולמגורים)כוללתיבתדואר(בסמכותשיפוטבתדיווח; )ב(

טלפון מספר ואין דיווח בת שיפוט בסמכות יותר או אחד טלפון מספר )ג(
בסמכותהשיפוטשלהמוסדהפיננסי;

הוראותקבע)שאינןביחסלחשבוןפיקדון(להעברתכספיםלחשבוןהמוחזק )ד(
בסמכותשיפוטבתדיווח;

ייפויכוחעדכניבתוקףאוזכותחתימהשניתנהלאדםשישלומעןבסמכות )ה(
שיפוטבתדיווח;או

אם דיווח בת שיפוט בסמכות "אצל" של מען או דואר" "שמירת הוראת )ו(
למוסדהפיננסיהמדווחאיןכלמעןרשוםאחרשלבעלהחשבון;
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אםאףאחדמהסממניםהרשומיםבסעיףקטןבו2לאהתגלהבחיפושהאלקטרוני, 3ו
כיאזלאנדרשתכלפעולהנוספתעדשיהיהשינויבנסיבותשתוצאתוהיאסממן

אחדאויותרהמשויךלחשבון,אושהחשבוןהופךלחשבוןבעלערךגבוהו

בחיפוש התגלה ה( עד א( בו2ו קטן בתת־סעיף המפורט כלשהו סממן אם 4ו
האלקטרוני,אואםחלשינויבנסיבותשתוצאתוהיאשיוךשלסממןאחדאויותר
לחשבון,אזיהמוסדהפיננסיהמדווחחייבלראותאתבעלהחשבוןכתושבלצורכי
מסשלכלסמכותשיפוטבתדיווחשביחסאליהמזוההסממן,אלאאםכןהואבוחר

להחילאתסעיףקטןבו6ואחדהחריגיםבסעיףהקטןהאמורחלביחסלאותוחשבוןו

אםהוראת"שמירתדואר"אומעןשל"אצל"נמצאובחיפושאלקטרוניואיןמען ץו
אחראוסממןמהסממניםהאחריםהרשומיםבתת־סעיףקטןבו2וא(עדה(המזוהים
לנסיבות, ביותר המתאים בסדר חייב, המדווח הפיננסי המוסד החשבון, בעל עם
להחילאתחיפושתיעודהניירהמתוארבסעיףקטןגו2,אולבקשלקבלמבעלהחשבון
בעל של מס לצורכי התושבות מקום)ות( לקביעת תיעודית ראיה או עצמי תיעוד
החשבוןהאמורואםחיפושתיעודהניירלאהניבמידעוהניסיוןלקבלתיעודעצמי
אוראיהתיעודיתלאהצליח,המוסדהפיננסיהמדווחחייבלדווחעלהחשבוןכעל

חשבוןלאמתועדו

עלאףמציאתסממןלפיסעיףקטןבו2,מוסדפיננסימדווחאינונדרשלראותבעל 6ו
חשבוןכתושבסמכותשיפוטבתדיווחאם-

המידעעלבעלהחשבוןכוללמעןעדכנילדואראולמגוריםבסמכותהשיפוט )א(
בתהדיווח,אומספרטלפוןאחדאויותרבסמכותשיפוטבתהדיווח)ואיןמספר
לחשבון )ביחס קבע הוראות או הפיננסי( המוסד של השיפוט בסמכות טלפון
פיננסישאינוחשבוןפיקדון(להעברתכספיםלחשבוןהמוחזקבסמכותשיפוטבת

דיווח,והמוסדהפיננסיהמדווחמקבל,אובדקבעברומחזיקתיעודשל:

תיעודעצמימבעלהחשבוןלגביסמכות)יות(השיפוטשבעלהחשבון )i(
האמורתושבבה)ן(,שאינוכוללאתסמכותהשיפוטבתהדיווחכאמור;וכן

ראיותתיעודיותהמבססותאתמעמדושלבעלהחשבוןכמישאינו )ii(
ברדיווחו

חתימה זכות או בתוקף עדכני כוח ייפוי מכיל החשבון בעל על המידע )ב(
שהוענקהלאדםעםמעןבסמכותבשיפוטבתבדיווח,המוסדהפיננסיהמדווח

מקבל,אובדקבעברומחזיק,תיעודשל-

תיעודעצמימבעלהחשבוןלגביסמכות)יות(השיפוטשבעלהחשבון )i(
האמורתושבבה)ן(,שאינוכוללאתסמכותהשיפוטבתהדיווחכאמור;או

ראיותתיעודיותהמבססותאתמעמדושלבעלהחשבוןכמישאינו )ii(
ברדיווחו

הליכי בדיקה מוגברים לחשבונות בעלי ערך גבוהוהליכיהבדיקההמוגבריםהמפורטים גו
להלןיחולוביחסלחשבונותבעליערךגבוהו

הפיננסי המוסד גבוה, ערך בעלי לחשבונות ביחס אלקטרוניו תיעוד  חיפוש  1ו
המוסד בידי המוחזקים אלקטרוני לחיפוש הניתנים נתונים לבדוק חייב המדווח

הפיננסיהמדווחביחסלכלאחדמהסממניםהמתואריםבסעיףקטןבו2ו

אםאףאחדמהסממניםהרשומיםבסעיףקטןבו2לאהתגלהבחיפושהאלקטרוני, 3ו
כיאזלאנדרשתכלפעולהנוספתעדשיהיהשינויבנסיבותשתוצאתוהיאסממן

אחדאויותרהמשויךלחשבון,אושהחשבוןהופךלחשבוןבעלערךגבוהו

בחיפוש התגלה ה( עד א( בו2ו קטן בתת־סעיף המפורט כלשהו סממן אם 4ו
האלקטרוני,אואםחלשינויבנסיבותשתוצאתוהיאשיוךשלסממןאחדאויותר
לחשבון,אזיהמוסדהפיננסיהמדווחחייבלראותאתבעלהחשבוןכתושבלצורכי
מסשלכלסמכותשיפוטבתדיווחשביחסאליהמזוההסממן,אלאאםכןהואבוחר

להחילאתסעיףקטןבו6ואחדהחריגיםבסעיףהקטןהאמורחלביחסלאותוחשבוןו

אםהוראת"שמירתדואר"אומעןשל"אצל"נמצאובחיפושאלקטרוניואיןמען ץו
אחראוסממןמהסממניםהאחריםהרשומיםבתת־סעיףקטןבו2וא(עדה(המזוהים
לנסיבות, ביותר המתאים בסדר חייב, המדווח הפיננסי המוסד החשבון, בעל עם
להחילאתחיפושתיעודהניירהמתוארבסעיףקטןגו2,אולבקשלקבלמבעלהחשבון
בעל של מס לצורכי התושבות מקום)ות( לקביעת תיעודית ראיה או עצמי תיעוד
החשבוןהאמורואםחיפושתיעודהניירלאהניבמידעוהניסיוןלקבלתיעודעצמי
אוראיהתיעודיתלאהצליח,המוסדהפיננסיהמדווחחייבלדווחעלהחשבוןכעל

חשבוןלאמתועדו

עלאףמציאתסממןלפיסעיףקטןבו2,מוסדפיננסימדווחאינונדרשלראותבעל 6ו
חשבוןכתושבסמכותשיפוטבתדיווחאם-

המידעעלבעלהחשבוןכוללמעןעדכנילדואראולמגוריםבסמכותהשיפוט )א(
בתהדיווח,אומספרטלפוןאחדאויותרבסמכותשיפוטבתהדיווח)ואיןמספר
לחשבון )ביחס קבע הוראות או הפיננסי( המוסד של השיפוט בסמכות טלפון
פיננסישאינוחשבוןפיקדון(להעברתכספיםלחשבוןהמוחזקבסמכותשיפוטבת

דיווח,והמוסדהפיננסיהמדווחמקבל,אובדקבעברומחזיקתיעודשל:

תיעודעצמימבעלהחשבוןלגביסמכות)יות(השיפוטשבעלהחשבון )i(
האמורתושבבה)ן(,שאינוכוללאתסמכותהשיפוטבתהדיווחכאמור;וכן

ראיותתיעודיותהמבססותאתמעמדושלבעלהחשבוןכמישאינו )ii(
ברדיווחו

חתימה זכות או בתוקף עדכני כוח ייפוי מכיל החשבון בעל על המידע )ב(
שהוענקהלאדםעםמעןבסמכותבשיפוטבתבדיווח,המוסדהפיננסיהמדווח

מקבל,אובדקבעברומחזיק,תיעודשל-

תיעודעצמימבעלהחשבוןלגביסמכות)יות(השיפוטשבעלהחשבון )i(
האמורתושבבה)ן(,שאינוכוללאתסמכותהשיפוטבתהדיווחכאמור;או

ראיותתיעודיותהמבססותאתמעמדושלבעלהחשבוןכמישאינו )ii(
ברדיווחו

הליכי בדיקה מוגברים לחשבונות בעלי ערך גבוהוהליכיהבדיקההמוגבריםהמפורטים גו
להלןיחולוביחסלחשבונותבעליערךגבוהו

הפיננסי המוסד גבוה, ערך בעלי לחשבונות ביחס אלקטרוניו תיעוד  חיפוש  1ו
המוסד בידי המוחזקים אלקטרוני לחיפוש הניתנים נתונים לבדוק חייב המדווח

הפיננסיהמדווחביחסלכלאחדמהסממניםהמתואריםבסעיףקטןבו2ו
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המוסד של אלקטרוני לחיפוש הניתנים המידע מאגרי אם ניירו תיעוד  חיפוש  2ו
הפיננסיהמדווחכולליםשדות,ומכיליםאתכלהמידעהמתוארבסעיףקטןגו3,כי
אזאיןצורךבחיפושתיעודניירנוסףואםמאגריהמידעהאלקטרונייםאינםמכילים
המדווח הפיננסי המוסד גבוה, ערך בעל לחשבון ביחס אז כי הזה, המידע כל את
חייבלבדוקגםאתקובץהאבהעדכנישלהלקוחות,ואםהמידעאינוכלולבקובץ
האבהעדכנישלהלקוחות,לבדוקאתהמסמכיםהמפורטיםלהלןהמקושריםלחשבון,
אשרהתקבלועלידיהמוסדהפיננסיהמדווחבחמשהשניםהאחרונותביחסלכל

אחדמהסממניםהמתואריםבסעיףקטןבו2:

הראיותהתיעודיותהאחרונותשנאספוביחסלחשבון; )א(

חוזההפתיחהאוהתיעודהעדכניביותרשלהחשבון; )ב(

נוהלי לפי המדווח הפיננסי המוסד שקיבל ביותר העדכני התיעוד )ג(
AML/KYCאולמטרותרגולטוריותאחרות;

כלטופסייפויכוחאוסמכותחתימהשבתוקף;וכן )ד(

כספים להעברת פיקדון( לחשבון ביחס )שאיננה עדכנית קבע הוראת כל )ה(
שבתוקףו

חריג כאשר מאגרי מידע מכילים מידע מספיקומוסדפיננסימדווחאינונדרש 3ו
לבצעאתחיפושתיעודהניירהמתוארבסעיףקטןגו2במידהשהמידעהניתןלחיפוש

אלקטרונישלהמוסדהפיננסיהמדווחכוללאתהאמורלהלן:

מעמדהתושבותשלבעלהחשבון1; )א(

מעןמגוריםעדכניוכתובתלמשלוחדוארשלבעלהחשבון,הרשומיםאצל )ב(
המוסדהפיננסיהמדווח;

אצל שמורים כאלה, יש אם החשבון, בעל של עדכני)ים( טלפון מספר)י( )ג(
המוסדהפיננסיהמדווח;

במקרהשלחשבונותפיננסייםשאינםחשבונותפיקדון,אםקיימותהוראות )ד(
קבעלהעברתכספיםבחשבוןלחשבוןאחר)כוללחשבוןבסניףאחרשלהמוסד

הפיננסיהמדווחאובמוסדפיננסיאחר(;

אםקייםמעןעדכנישל"אצל"אוהוראת"שמירתדואר"שלבעלהחשבון; )ה(
וכן

אםקיימיםייפוייכוחעדכנייםבתוקףאוזכותחתימהבחשבוןו )ו(

ברשומות החיפוש על נוסף בפועלו לידיעה  לקוחות  קשרי  מנהל  של  תשאול  4ו
לראות צריך המדווח הפיננסי המוסד לעיל, שתוארו נייר ובתיעוד אלקטרוניות
כחשבוןברדיווחכלחשבוןבעלערךגבוההמשויךלמנהלקשרילקוחות)כוללכל
קשרי למנהל אם כאמור( גבוה ערך בעל לחשבון המצורפים הפיננסיים החשבונות

לקוחותישידיעהבפועלכיבעלהחשבוןהואאדםבדדיווחו

השפעת מציאת סממן ץו

התגלה זה לחלק בו2 קטן בסעיף המופיעים מהסממנים אחד לא אף אם )א(
בבדיקההמוגברתשלחשבונותבעליערךגבוההמתואריםלעיל,והחשבוןאינו
כל נדרשת לא אז כי זה, לחלק גו4 בס"ק דיווח בר אדם בידי כמוחזק מזוהה
פעולהנוספתעדשיהיהשינויבנסיבותשתוצאתוהיאשיוךסממןאחדאויותר

לחשבוןו
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ה( עד א( בו2ו קטן בתת־סעיף המופיעים מהסממנים כלשהו סממן אם )ב(
התגלהבבדיקההמוגברתשלחשבונותבעליערךגבוההמתואריםלעיל,אואם
חלשינויבנסיבותשתוצאתוהיאשיוךסממןאחדאויותרלחשבון,אזיהמוסד
הפיננסיהמדווחחייבלראותאתהחשבוןכחשבוןברדיווחביחסלכלסמכות
שיפוטבתדיווחשביחסאליהמזוההסממן,אלאאםכןהואבוחרלהחילאת

ס"קבו6ואחדהחריגיםבסעיףהקטןהאמורחלביחסלאותוחשבוןו

אםהוראת"שמירתדואר"אומעןשל"אצל"נמצאובבדיקההמוגברתשל )ג(
חשבונותבעליערךגבוההמתוארתלעיל,ואיןמעןאחראוסממןמהסממנים
החשבון, בעל עם המזוהים ה( עד א( בו2ו קטן בתת־סעיף הרשומים האחרים
ראיה או עצמי תיעוד החשבון מבעל לקבל חייב המדווח הפיננסי המוסד
תיעודיתלקביעתמקום)ות(התושבותלצורכימסשלבעלהחשבוןואםהמוסד
הפיננסיהמדווחאינויכוללקבלתיעודעצמיאוראיהתיעודיתכאמור,הוא

חייבלדווחעלהחשבוןכעלחשבוןלאמתועדו

,]XXXX[אםחשבוןקייםשליחידאיננוחשבוןבעלערךגבוהב־31בדצמבר 6ו
אבלהופךלחשבוןבעלערךגבוהביוםהאחרוןשלשנתלוחכלשהישלאחרמכן,
המתוארים המוגברים הבדיקה הליכי את להשלים חייב המדווח הפיננסי המוסד
הופך החשבון שבה השנה שאחרי הלוח שנת בתוך כאמור לחשבון ביחס ג בסעיף
בר כחשבון מזוהה כאמור חשבון כאמור בחינה על בהתבסס אם גבוהו ערך לבעל
דיווח,המוסדהפיננסיהמדווחחייבלדווחעלהמידעהנדרשבנוגעלחשבוןכאמור
ביחסלשנהשבההואמזוההכחשבוןברדיווחובשניםשלאחרמכןעלבסיסשנתי,

אלאאםכןבעלהחשבוןחדללהיותאדםברדיווחו

המתוארים המוגברת הבדיקה הליכי את מחיל מדווח פיננסי שמוסד ברגע 7ו
בסעיףגלחשבונותבעליערךגבוה,המוסדהפיננסיהמדווחאינונדרשלהחילמחדש
הליכיםכאמור,חוץמאשרתשאולשלמנהלקשרילקוחותהמתוארבסעיףקטןגו4,
עלאותוחשבוןבעלערךגבוהבכלשנהשלאחרמכןאלאאםכןהחשבוןאינומתועד
ואזעלהמוסדהפיננסיהמדווחלהחילאותםמחדשמדישנהעדשחשבוןכאמור

חדללהיותבלתימתועדו

אםחלשינויבנסיבותביחסלחשבוןבעלערךגבוהשתוצאתוהיאשיוךסממן קו
אחדאויותרהמתואריםבסעיףקטןבו2לחשבון,אזיהמוסדהפיננסיהמדווחחייב
אליה שביחס דיווח בת שיפוט סמכות לכל דיווח בר כחשבון החשבון את לראות
מזוההסממן,אלאאםכןהואבוחרלהחילאתסעיףקטןבו6ואחדהחריגיםבסעיף

הקטןהאמורחלביחסלאותוחשבוןו

מוסדפיננסימדווחחייבליישםהליכיםכדילהבטיחשמנהלקשרילקוחותיזהה 9ו
כלשינויבנסיבותהחשבוןולדוגמה,אםמנהלקשרילקוחותמקבלהודעהשלבעל
המדווח הפיננסי המוסד דיווח, בת שיפוט בסמכות חדש דואר מען יש החשבון
סעיף את להחיל בוחר הוא ואם בנסיבות, כשינוי החדש המען את לראות נדרש

קטןבו6,הואנדרשלקבלאתהתיעודהמתאיםמבעלהחשבוןו

בדיקתחשבונותקיימיםשליחידיםישלהשליםעד]xx/xx/xxxx[ו דו

כלחשבוןקייםשליחידשזוההכחשבוןברדיווחלפיחלקזה,ייראהכחשבוןברדיווח הו
בכלהשניםשלאחרמכן,אלאאםכןבעלהחשבוןחדללהיותאדםברדיווחו

ה( עד א( בו2ו קטן בתת־סעיף המופיעים מהסממנים כלשהו סממן אם )ב(
התגלהבבדיקההמוגברתשלחשבונותבעליערךגבוההמתואריםלעיל,אואם
חלשינויבנסיבותשתוצאתוהיאשיוךסממןאחדאויותרלחשבון,אזיהמוסד
הפיננסיהמדווחחייבלראותאתהחשבוןכחשבוןברדיווחביחסלכלסמכות
שיפוטבתדיווחשביחסאליהמזוההסממן,אלאאםכןהואבוחרלהחילאת

ס"קבו6ואחדהחריגיםבסעיףהקטןהאמורחלביחסלאותוחשבוןו

אםהוראת"שמירתדואר"אומעןשל"אצל"נמצאובבדיקההמוגברתשל )ג(
חשבונותבעליערךגבוההמתוארתלעיל,ואיןמעןאחראוסממןמהסממנים
החשבון, בעל עם המזוהים ה( עד א( בו2ו קטן בתת־סעיף הרשומים האחרים
ראיה או עצמי תיעוד החשבון מבעל לקבל חייב המדווח הפיננסי המוסד
תיעודיתלקביעתמקום)ות(התושבותלצורכימסשלבעלהחשבוןואםהמוסד
הפיננסיהמדווחאינויכוללקבלתיעודעצמיאוראיהתיעודיתכאמור,הוא

חייבלדווחעלהחשבוןכעלחשבוןלאמתועדו

,]XXXX[אםחשבוןקייםשליחידאיננוחשבוןבעלערךגבוהב־31בדצמבר 6ו
אבלהופךלחשבוןבעלערךגבוהביוםהאחרוןשלשנתלוחכלשהישלאחרמכן,
המתוארים המוגברים הבדיקה הליכי את להשלים חייב המדווח הפיננסי המוסד
הופך החשבון שבה השנה שאחרי הלוח שנת בתוך כאמור לחשבון ביחס ג בסעיף
בר כחשבון מזוהה כאמור חשבון כאמור בחינה על בהתבסס אם גבוהו ערך לבעל
דיווח,המוסדהפיננסיהמדווחחייבלדווחעלהמידעהנדרשבנוגעלחשבוןכאמור
ביחסלשנהשבההואמזוההכחשבוןברדיווחובשניםשלאחרמכןעלבסיסשנתי,

אלאאםכןבעלהחשבוןחדללהיותאדםברדיווחו

המתוארים המוגברת הבדיקה הליכי את מחיל מדווח פיננסי שמוסד ברגע 7ו
בסעיףגלחשבונותבעליערךגבוה,המוסדהפיננסיהמדווחאינונדרשלהחילמחדש
הליכיםכאמור,חוץמאשרתשאולשלמנהלקשרילקוחותהמתוארבסעיףקטןגו4,
עלאותוחשבוןבעלערךגבוהבכלשנהשלאחרמכןאלאאםכןהחשבוןאינומתועד
ואזעלהמוסדהפיננסיהמדווחלהחילאותםמחדשמדישנהעדשחשבוןכאמור

חדללהיותבלתימתועדו

אםחלשינויבנסיבותביחסלחשבוןבעלערךגבוהשתוצאתוהיאשיוךסממן קו
אחדאויותרהמתואריםבסעיףקטןבו2לחשבון,אזיהמוסדהפיננסיהמדווחחייב
אליה שביחס דיווח בת שיפוט סמכות לכל דיווח בר כחשבון החשבון את לראות
מזוההסממן,אלאאםכןהואבוחרלהחילאתסעיףקטןבו6ואחדהחריגיםבסעיף

הקטןהאמורחלביחסלאותוחשבוןו

מוסדפיננסימדווחחייבליישםהליכיםכדילהבטיחשמנהלקשרילקוחותיזהה 9ו
כלשינויבנסיבותהחשבוןולדוגמה,אםמנהלקשרילקוחותמקבלהודעהשלבעל
המדווח הפיננסי המוסד דיווח, בת שיפוט בסמכות חדש דואר מען יש החשבון
סעיף את להחיל בוחר הוא ואם בנסיבות, כשינוי החדש המען את לראות נדרש

קטןבו6,הואנדרשלקבלאתהתיעודהמתאיםמבעלהחשבוןו

בדיקתחשבונותקיימיםשליחידיםישלהשליםעד]xx/xx/xxxx[ו דו

כלחשבוןקייםשליחידשזוההכחשבוןברדיווחלפיחלקזה,ייראהכחשבוןברדיווח הו
בכלהשניםשלאחרמכן,אלאאםכןבעלהחשבוןחדללהיותאדםברדיווחו
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חלק IV: בדיקת נאותות לחשבונות חדשים של יחידים

ההליכיםהאלהחליםלצורךזיהויחשבונותבנידיווחמביןחשבונותחדשיםשליחידים:

ביחסלחשבונותחדשיםשליחידים,עםפתיחתחשבוןהמוסדהפיננסיהמדווחחייב או
לקבלתיעודעצמי,אשרעשוילהיותחלקמתיעודפתיחתהחשבון,שיאפשרלמוסדהפיננסי
המדווחלקבועאתמקום)ות(התושבותשלבעלהחשבוןלצורכימסולאמתאתסבירותושל
תיעודעצמיכזהבהתבססעלהמידעשקיבלהמוסדהפיננסיהמדווחבקשרלפתיחתהחשבון,

כוללכלתיעודשנאסףעלפינוהליAML/KYCו

אםהתיעודהעצמיקובעכיבעלהחשבוןהואתושבלצורכימסבסמכותשיפוטבת בו
דיווח,המוסדהפיננסיהמדווחחייבלראותאתהחשבוןכחשבוןברדיווחוהתיעודהעצמי
חייבלכלולגםאתה–TINשלבעלהחשבוןביחסלסמכותשיפוטבתדיווחכאמור)בכפוף

לסעיףדלחלקI(ותאריךלידהו

אםיששינוינסיבותביחסלחשבוןחדששליחידשגורםלמוסדהפיננסיהמדווחלדעת, גו
אושישלוסיבהלדעת,כיהתיעודהעצמיהמקוריהואשגויאולאאמין,המוסדהפיננסי
המדווחאינויכוללהסתמךעלהתיעודהעצמיהמקוריועליולקבלתיעודעצמיתקףהקובע

אתמקום)ות(התושבותשלבעלהחשבוןלצורכימס

חלק V: בדיקת נאותות לחשבונות קיימים של ישות

ההליכיםהאלהחליםלצורךזיהויחשבונותבנידיווחמביןהחשבונותהקיימיםשלישויות:

חשבונות של ישות שאינם חייבים בבדיקה, זיהוי או דיווחולאבחרהמוסדהפיננסי או
המדווחאחרת,ביחסלכלהחשבונותהקיימיםשלישויות,אובנפרד,ביחסלכלקבוצהמזוהה
בבירורשלחשבונותכאמור,חשבוןקייםשלישותעםיתרתחשבוןאוערךמצטבריםשאינם
עוליםעל0,000$ץ2נכוןל־31בדצמבר]XXXX[,אינוחייבבבדיקה,זיהויאודיווחכחשבון
ברדיווחעדשיתרתהחשבוןאוהערךהמצטבריםעוליםעל0,000$ץ2ביוםהאחרוןשלשנת

לוחעתידיתכלשהיו

חשבונות של ישות הכפופים לבדיקהוחשבוןקייםשלישותעםיתרתחשבוןאוערך בו
מצטבריםהעוליםעל0,000$ץ2נכוןל־31בדצמבר]XXXX[,וחשבוןקייםשלישותשאינו
עולהעל0,000$ץ2נכוןל־31בדצמבר]XXXX[,אךיתרתהחשבוןאוהערךהמצטבריםעולים
על0,000$ץ2נכוןליוםהאחרוןשלשנתלוחכלשהישלאחרמכן,חייבלהיבדקלפיההליכים

המפורטיםבסעיףדו

חשבונות של ישות שביחס אליהם נדרש דיווחוביחסלחשבונותקיימיםשלישותהמתוארים גו
NFEsבסעיףב,רקחשבונותהמוחזקיםבידיישותאחתאויותרשהןאדםברדיווח,אובידי

פסיבייםעםבעלשליטהאחדאויותרשהםאדםברדיווח,ייראוכחשבונותבנידיווחו

הליכי בדיקה לזיהוי חשבונות של ישות שביחס אליהם נדרש דיווחולגביחשבונות דו
קיימיםשלישותשתוארובסעיףב,המוסדהפיננסיהמדווחחייבלהחילאתהליכיהבדיקה
NFEsהבאיםכדילקבועאםהחשבוןמוחזקבידיאדםברדיווחאחדאויותר,אובידי

פסיבייםעםבעלשליטהאחדאויותרשהםאדםברדיווח:

קביעה אם הישות היא אדם בר דיווחו 1ו

בדיקתמידעהנשמרלמטרותרגולציהאוקשרילקוחות)כוללמידעשנאסף )א(
עלפינוהליAML/KYC(,כדילקבועאםהמידעמצביעעלכךשבעלהחשבון
שבעל כך על המצביע מידע זו, למטרה דיווחו בת שיפוט סמכות תושב הוא
החשבוןהואתושבסמכותשיפוטבתדיווחכוללמקוםהתאגדותאוהתארגנות,

אומעןבסמכותשיפוטבתדיווחו
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בת שיפוט סמכות תושב הוא החשבון שבעל כך על מצביע המידע אם )ב(
דיווח,המוסדהפיננסיהמדווחחייבלראותאתהחשבוןכחשבוןברדיווחאלא
אםכןהואמקבלתיעודעצמימבעלהחשבון,אוקובעבאופןסבירבהתבססעל
מידעהנמצאברשותואועלמידעזמיןלציבור,כיבעלהחשבוןאיננואדםבר

דיווחו

קביעה אם הישות היא NFE פסיבי עם בעל שליטה אחד או יותר שהם אדם בר  2ו
דיווחובהתייחסלבעלחשבוןשלחשבוןקייםשלישות)לרבותישותשהיאאדםבר
דיווח(,המוסדהפיננסיהמדווחחייבלקבועאםבעלהחשבוןהואNFEפסיביעם
NFE–בעלשליטהאחדאויותרשהםבניאדםבנידיווחואםמימבעליהשליטהב
פסיביהואאדםברדיווח,כיאזישלראותבחשבוןחשבוןברדיווחובערכוקביעות
אלההמוסדהפיננסיהמדווחחייבלנהוגלפיההנחיותשבתת–סעיףקטןדו2וא(עדג(

בסדרהמתאיםביותרלאורהנסיבותו

קביעה אם בעל החשבון הוא NFE פסיביולצורךקביעהאםבעלהחשבון )א(
מבעל עצמי תיעוד לקבל חייב המדווח הפיננסי המוסד פסיבי, NFE הוא
החשבוןכדילקבועאתמעמדו,אלאאםכןישמידעברשותואומידעהזמין
לציבור,אשרבהתבססעליוהואיכוללקבועבאופןסבירכיבעלהחשבוןהוא
NFEאקטיביאומוסדפיננסישאינוישותהשקעותהמתוארתבתת–סעיףקטן

א6וב(לחלקVIIIשאיננהמוסדפיננסישלסמכותשיפוטמשתתפתו

בבעל השליטה בעלי קביעת לצורך חשבוןו בבעל  השליטה  בעלי  קביעת  )ב(
חשבון,מוסדפיננסימדווחרשאילהסתמךעלהמידענאסףונשמרלפינוהלי

AML/KYCו

קביעה אם בעל השליטה ב–NFE פסיבי הוא אדם בר דיווחולצורךהקביעה )ג(
אםבעלהשליטהב–NFEפסיביהואאדםברדיווח,מוסדפיננסימדווחרשאי

להסתמךעל-

מידעשנאסףונשמרלפינוהליAML/KYCבמקרהשלחשבוןקייםשל )i(
ישותהמוחזקבידיNFEאחדאויותרעםיתרתחשבוןאוערךמצטברים

שאינםעוליםעל1000,000דולר;או

תיעודעצמימבעלחשבוןאומבעלשליטהכאמורלגביסמכות)יות( )ii(
השיפוטשבה)ן(בעלהשליטההואתושבלצורכימסו

עיתוי של בדיקות והליכים נוספים החלים על חשבונות קיימים של ישותו הו

העולים מצטברים ערך או יתרה עם ישות של קיימים חשבונות של בדיקה 1ו
בדצמבר 31 יום עד להסתיים חייבת ]XXXX[ בדצמבר 31 ליום דולר 0,000ץ2 על

]XXXX[ו

בדיקהשלחשבונותקיימיםשלישותעםיתרתחשבוןאוערךמצטבריםשאינם 2ו
עוליםעל0,000ץ2דולרביום31בדצמבר]XXXX[אבלעוליםעל0,000ץ2דולרביום
שאחרי הלוח שנת בתוך להסתיים חייבת מכן, שלאחר כלשהי בשנה בדצמבר 31

השנהשבההיתרההמצטברתאוהערךשלהחשבוןעוליםעל0,000ץ2דולרו

הפיננסי למוסד הגורם ישות של קיים לחשבון ביחס בנסיבות שינוי יש אם 3ו
הקשור אחר תיעוד או העצמי התיעוד כי לדעת, סיבה לו שיש או לדעת, המדווח
לחשבוןהואשגויאולאאמין,המוסדהפיננסיהמדווחחייבלקבועמחדשאתמעמד

החשבוןלפיההליכיםהמפורטיםבסעיףדו

בת שיפוט סמכות תושב הוא החשבון שבעל כך על מצביע המידע אם )ב(
דיווח,המוסדהפיננסיהמדווחחייבלראותאתהחשבוןכחשבוןברדיווחאלא
אםכןהואמקבלתיעודעצמימבעלהחשבון,אוקובעבאופןסבירבהתבססעל
מידעהנמצאברשותואועלמידעזמיןלציבור,כיבעלהחשבוןאיננואדםבר

דיווחו

קביעה אם הישות היא NFE פסיבי עם בעל שליטה אחד או יותר שהם אדם בר  2ו
דיווחובהתייחסלבעלחשבוןשלחשבוןקייםשלישות)לרבותישותשהיאאדםבר
דיווח(,המוסדהפיננסיהמדווחחייבלקבועאםבעלהחשבוןהואNFEפסיביעם
NFE–בעלשליטהאחדאויותרשהםבניאדםבנידיווחואםמימבעליהשליטהב
פסיביהואאדםברדיווח,כיאזישלראותבחשבוןחשבוןברדיווחובערכוקביעות
אלההמוסדהפיננסיהמדווחחייבלנהוגלפיההנחיותשבתת–סעיףקטןדו2וא(עדג(

בסדרהמתאיםביותרלאורהנסיבותו

קביעה אם בעל החשבון הוא NFE פסיביולצורךקביעהאםבעלהחשבון )א(
מבעל עצמי תיעוד לקבל חייב המדווח הפיננסי המוסד פסיבי, NFE הוא
החשבוןכדילקבועאתמעמדו,אלאאםכןישמידעברשותואומידעהזמין
לציבור,אשרבהתבססעליוהואיכוללקבועבאופןסבירכיבעלהחשבוןהוא
NFEאקטיביאומוסדפיננסישאינוישותהשקעותהמתוארתבתת–סעיףקטן

א6וב(לחלקVIIIשאיננהמוסדפיננסישלסמכותשיפוטמשתתפתו

בבעל השליטה בעלי קביעת לצורך חשבוןו בבעל  השליטה  בעלי  קביעת  )ב(
חשבון,מוסדפיננסימדווחרשאילהסתמךעלהמידענאסףונשמרלפינוהלי

AML/KYCו

קביעה אם בעל השליטה ב–NFE פסיבי הוא אדם בר דיווחולצורךהקביעה )ג(
אםבעלהשליטהב–NFEפסיביהואאדםברדיווח,מוסדפיננסימדווחרשאי

להסתמךעל-

מידעשנאסףונשמרלפינוהליAML/KYCבמקרהשלחשבוןקייםשל )i(
ישותהמוחזקבידיNFEאחדאויותרעםיתרתחשבוןאוערךמצטברים

שאינםעוליםעל1000,000דולר;או

תיעודעצמימבעלחשבוןאומבעלשליטהכאמורלגביסמכות)יות( )ii(
השיפוטשבה)ן(בעלהשליטההואתושבלצורכימסו

עיתוי של בדיקות והליכים נוספים החלים על חשבונות קיימים של ישותו הו

העולים מצטברים ערך או יתרה עם ישות של קיימים חשבונות של בדיקה 1ו
בדצמבר 31 יום עד להסתיים חייבת ]XXXX[ בדצמבר 31 ליום דולר 0,000ץ2 על

]XXXX[ו

בדיקהשלחשבונותקיימיםשלישותעםיתרתחשבוןאוערךמצטבריםשאינם 2ו
עוליםעל0,000ץ2דולרביום31בדצמבר]XXXX[אבלעוליםעל0,000ץ2דולרביום
שאחרי הלוח שנת בתוך להסתיים חייבת מכן, שלאחר כלשהי בשנה בדצמבר 31

השנהשבההיתרההמצטברתאוהערךשלהחשבוןעוליםעל0,000ץ2דולרו

הפיננסי למוסד הגורם ישות של קיים לחשבון ביחס בנסיבות שינוי יש אם 3ו
הקשור אחר תיעוד או העצמי התיעוד כי לדעת, סיבה לו שיש או לדעת, המדווח
לחשבוןהואשגויאולאאמין,המוסדהפיננסיהמדווחחייבלקבועמחדשאתמעמד

החשבוןלפיההליכיםהמפורטיםבסעיףדו
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סעיף VI: בדיקת נאותות לחשבונות חדשים של ישות

ההליכיםהאלהחליםלצורךזיהויחשבונותבנידיווחמביןחשבונותחדשיםשלישויות:

הליכי בדיקה לזיהוי חשבונות של ישות שביחס אליהם נדרש דיווחולגביחשבונות או
חדשיםשלישות,המוסדהפיננסיהמדווחחייבלהחילאתהליכיהבדיקההבאיםכדילקבוע
אםהחשבוןמוחזקבידיאדםבדדיווחאחדאויותר,אובידיNFEsפסיבייםעםבעלשליטה

אחדאויותרשהםאדםברדיווח;

קביעה אם הישות היא אדם בר דיווחו 1ו

קבלתתיעודעצמי,אשרעשוילהיותחלקמתיעודפתיחתהחשבון,שיאפשר )א(
למוסדהפיננסיהמדווחלקבועאתמקום)ות(התושבותשלבעלהחשבוןלצורכי
מסולאמתאתסבירותושלתיעודעצמיכזהבהתבססעלהמידעשקיבלהמוסד
הפיננסיהמדווחבקשרלפתיחתהחשבון,כוללכלתיעודשנאסףעלפינוהלי
המוסד מס, לצורכי מושב מקום לה אין כי מצהירה הישות אם AML/KYCו
הפיננסיהמדווחרשאילהסתמךעלמענושלהמשרדהראשישלהישותכדי

לקבועאתמקוםהתושבותשלבעלהחשבוןו

בת שיפוט סמכות תושב הוא החשבון בעל כי קובע העצמי התיעוד אם )ב(
דיווח,המוסדהפיננסיהמדווחחייבלראותאתהחשבוןכחשבוןברדיווחאלא
אםכןהואקובעבאופןסבירבהתבססעלמידעהנמצאברשותואועלמידע
זמיןלציבור,כיבעלהחשבוןאינואדםברדיווחביחסלסמכותשיפוטבתדיווח

כאמורו

קביעה אם הישות היא NFE פסיבי עם בעל שליטה אחד או יותר שהם אדם בר  2ו
דיווחובהתייחסלבעלחשבוןשלחשבוןחדששלישות)לרבותישותשהיאאדםבר
דיווח(,המוסדהפיננסיהמדווחחייבלקבועאםבעלהחשבוןהואNFEפסיביעם
בעלשליטהאחדאויותרשהםאדםברדיווחואםמימבעליהשליטהב–NFEפסיבי
הואאדםברדיווח,כיאזישלראותבחשבוןחשבוןברדיווחובערכוקביעותאלה
המוסדהפיננסיהמדווחחייבלנהוגלפיההנחיהבתת־סעיףקטןאו2וא(עדג(בסדר

המתאיםביותרלפיהנסיבותו

קביעה אם בעל החשבון הוא NFF פסיביולצורךקביעהאםבעלהחשבון )א(
הואNFFפסיביוהמוסדהפיננסיהמדווחחייבלהסתמךעלתיעודעצמימבעל
החשבוןלקביעתמעמדו,אלאאםכןקייםמידעהנמצאברשותואומידעהזמין
NFEלציבור,שבהתבססעליוהואיכוללקבועבאופןסבירכיבעלהחשבוןהוא
אקטיביאומוסדפיננסישאינוישותהשקעותהמתוארתבתת–סעיףקטןאו6(ב(

לחלקVIIIשאיננהמוסדפיננסישלסמכותשיפוטמשתתפתו

של השליטה בעלי קביעת לצורך חשבוןו בעל  של  השליטה  בעלי  קביעת  )ב(
בעלחשבוןומוסדפיננסימדווחעשוילהסתמךעלמידעשנאסףונשמרבהתאם

לנהליAML/KYCו

קביעה אם בעל שליטה ב–NFE פסיבי הוא אדם בר דיווחולצורךהקביעה )ג(
אםבעלשליטהב–NFEפסיביהואאדםברדיווח,מוסדפיננסימדווחרשאי

להסתמךעלתיעודעצמימבעלהחשבוןאומבעלשליטהכאמורו
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חלק VII: כללים מיוחדים לבדיקות נאותות

הכלליםהנוספיםהאלהיחולובישוםהליכיבדיקותהנאותותשתוארולעיל:

הסתמכות על תיעוד עצמי וראיה תיעודיתומוסדפיננסימדווחאינויכוללהסתמךעל או
תיעודעצמיאועלראיהתיעודיתאםהמוסדהפיננסיהמדווחיודעאוישלוסיבהלדעת

כיהתיעודהעצמיאוהראיההתיעודיתהםשגוייםאולאאמיניםו

הליכים חלופיים לחשבונות פיננסיים שמחזיקים מוטבים יחידים של חוזה ביטוח בעל  בו
ערך פדיון או חוזה אנונהומוסדפיננסימדווחרשאילהניחכימוטביחיד)מלבדהבעלים(של
חוזהביטוחבעלערךפדיוןאוחוזהאנונההמקבלהטבתפטירהאינואדםברדיווחורשאי
לנהוגבחשבוןפיננסיכאמורלאכבחשבוןברדיווח,אלאאםכןלמוסדהפיננסיהמדווחיש
ידיעהבפועל,אוסיבהלדעת,כיהמוטבהואאדםברדיווחולמוסדפיננסימדווחישסיבה
לדעתכיהמוטבשלחוזהביטוחבעלערךפדיוןאוחוזהאנונההואאדםברדיווח,אםהמידע
שנאסףעלידיהמוסדהפיננסיהמדווחוקשורלמוטבכוללסממניםכמתוארבסעיףבלחלק
IIIואםלמוסדפיננסימדווחישידיעהבפועל,אוסיבהלדעת,כיהמוטבהואאדםברדיווח,

עלהמוסדהפיננסיהמדווחלפעוללפיהנהליםשבסעיףבלחלקIIIו

צירוף יתרות חשבון וכללי מטבעו גו

של מצטברים ערך או יתרה קביעת לצורך יחידיםו של  חשבונות  של  צירוף  1ו
כל את לצרף נדרש מדווח פיננסי מוסד יחיד, בידי המוחזקים פיננסיים חשבונות
החשבונותהפיננסייםהמוחזקיםבמוסדהפיננסיהמדווח,אובישותקשורה,אבלרק
במידהשהמערכותהממוחשבותשלהמוסדהפיננסיהמדווחמקשרותאתהחשבונות
הפיננסייםבהתייחסלנתוניםכגוןמספרלקוחאוTIN,ומאפשרותצירוףשליתרות
או היתרה ייוחסו משותפת בבעלות פיננסי חשבון בעל לכל ערכיםו של או חשבון
הערךהכולליםשלהחשבוןהפיננסיבבעלותמשותפתלצורךהחלתדרישותהצירוף

המתוארותבסעיףקטןזהו

חשבונות של ערך או מצטברת יתרה קביעת לצורך ישותו חשבונות  של  צירוף  2ו
כל את בחשבון להביא נדרש מדווח פיננסי מוסד ישות, בידי המוחזקים פיננסיים
החשבונותהפיננסייםהמוחזקיםבמוסדהפיננסיהמדווח,אובישותקשורה,אבלרק
במידהשהמערכותהממוחשבותשלהמוסדהפיננסיהמדווחמקשרותאתהחשבונות
הפיננסייםבהתייחסלנתוניםכגוןמספרלקוחאוTIN,ומאפשרותצירוףשליתרות
או היתרה ייוחסו משותפת בבעלות פיננסי חשבון בעל לכל ערכיםו של או חשבון
הערךהכולליםשלהחשבוןהפיננסיבבעלותמשותפתלצורךהחלתדרישותהצירוף

המתוארותבסעיףקטןזהו

כלל צירוף מיוחד החל על מנהלי קשרי לקוחותולצורךקביעתיתרהמצרפיתאו 3ו
ערךשלחשבונותפיננסייםהמוחזקיםבידיאדםכדילקבועאםחשבוןפיננסיהוא
חשבוןבעלערךגבוה,מוסדפיננסימדווחנדרשגם,במקרהשלחשבונותפיננסיים
או במישרין נמצאים, הם כי לדעת, סיבה לו יש או יודע, לקוחות קשרי שמנהל
בעקיפין,בבעלותאובשליטהשלאותואדם,אוהוקמו)למעטמתוקףנאמנות(עלידי

אותואדם,לצרףאתכלהחשבונותכאמורו

סכומים הנחשבים ככוללים שווה ערך במטבעות אחריםוכלהסכומיםהנקובים 4ו
בדולרהינםבדולרארה"בוייחשבוככולליםסכומיםשוויערךבמטבעותאחרים,כפי

שייקבעבדיןהמקומיו

חלק VII: כללים מיוחדים לבדיקות נאותות

הכלליםהנוספיםהאלהיחולובישוםהליכיבדיקותהנאותותשתוארולעיל:

הסתמכות על תיעוד עצמי וראיה תיעודיתומוסדפיננסימדווחאינויכוללהסתמךעל או
תיעודעצמיאועלראיהתיעודיתאםהמוסדהפיננסיהמדווחיודעאוישלוסיבהלדעת

כיהתיעודהעצמיאוהראיההתיעודיתהםשגוייםאולאאמיניםו

הליכים חלופיים לחשבונות פיננסיים שמחזיקים מוטבים יחידים של חוזה ביטוח בעל  בו
ערך פדיון או חוזה אנונהומוסדפיננסימדווחרשאילהניחכימוטביחיד)מלבדהבעלים(של
חוזהביטוחבעלערךפדיוןאוחוזהאנונההמקבלהטבתפטירהאינואדםברדיווחורשאי
לנהוגבחשבוןפיננסיכאמורלאכבחשבוןברדיווח,אלאאםכןלמוסדהפיננסיהמדווחיש
ידיעהבפועל,אוסיבהלדעת,כיהמוטבהואאדםברדיווחולמוסדפיננסימדווחישסיבה
לדעתכיהמוטבשלחוזהביטוחבעלערךפדיוןאוחוזהאנונההואאדםברדיווח,אםהמידע
שנאסףעלידיהמוסדהפיננסיהמדווחוקשורלמוטבכוללסממניםכמתוארבסעיףבלחלק
IIIואםלמוסדפיננסימדווחישידיעהבפועל,אוסיבהלדעת,כיהמוטבהואאדםברדיווח,

עלהמוסדהפיננסיהמדווחלפעוללפיהנהליםשבסעיףבלחלקIIIו

צירוף יתרות חשבון וכללי מטבעו גו

של מצטברים ערך או יתרה קביעת לצורך יחידיםו של  חשבונות  של  צירוף  1ו
כל את לצרף נדרש מדווח פיננסי מוסד יחיד, בידי המוחזקים פיננסיים חשבונות
החשבונותהפיננסייםהמוחזקיםבמוסדהפיננסיהמדווח,אובישותקשורה,אבלרק
במידהשהמערכותהממוחשבותשלהמוסדהפיננסיהמדווחמקשרותאתהחשבונות
הפיננסייםבהתייחסלנתוניםכגוןמספרלקוחאוTIN,ומאפשרותצירוףשליתרות
או היתרה ייוחסו משותפת בבעלות פיננסי חשבון בעל לכל ערכיםו של או חשבון
הערךהכולליםשלהחשבוןהפיננסיבבעלותמשותפתלצורךהחלתדרישותהצירוף

המתוארותבסעיףקטןזהו

חשבונות של ערך או מצטברת יתרה קביעת לצורך ישותו חשבונות  של  צירוף  2ו
כל את בחשבון להביא נדרש מדווח פיננסי מוסד ישות, בידי המוחזקים פיננסיים
החשבונותהפיננסייםהמוחזקיםבמוסדהפיננסיהמדווח,אובישותקשורה,אבלרק
במידהשהמערכותהממוחשבותשלהמוסדהפיננסיהמדווחמקשרותאתהחשבונות
הפיננסייםבהתייחסלנתוניםכגוןמספרלקוחאוTIN,ומאפשרותצירוףשליתרות
או היתרה ייוחסו משותפת בבעלות פיננסי חשבון בעל לכל ערכיםו של או חשבון
הערךהכולליםשלהחשבוןהפיננסיבבעלותמשותפתלצורךהחלתדרישותהצירוף

המתוארותבסעיףקטןזהו

כלל צירוף מיוחד החל על מנהלי קשרי לקוחותולצורךקביעתיתרהמצרפיתאו 3ו
ערךשלחשבונותפיננסייםהמוחזקיםבידיאדםכדילקבועאםחשבוןפיננסיהוא
חשבוןבעלערךגבוה,מוסדפיננסימדווחנדרשגם,במקרהשלחשבונותפיננסיים
או במישרין נמצאים, הם כי לדעת, סיבה לו יש או יודע, לקוחות קשרי שמנהל
בעקיפין,בבעלותאובשליטהשלאותואדם,אוהוקמו)למעטמתוקףנאמנות(עלידי

אותואדם,לצרףאתכלהחשבונותכאמורו

סכומים הנחשבים ככוללים שווה ערך במטבעות אחריםוכלהסכומיםהנקובים 4ו
בדולרהינםבדולרארה"בוייחשבוככולליםסכומיםשוויערךבמטבעותאחרים,כפי

שייקבעבדיןהמקומיו
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חלק VIII: מונחים מוגדרים

למונחיםהאלההמשמעותהמפורטתלהלן:

מוסד פיננסי מדווח או

המונח"מוסד פיננסי מדווח"פירושוכלמוסדפיננסישלסמכותשיפוטמשתתפת 1ו
שאינומוסדפיננסישאינומדווחו

המונח"מוסד פיננסי של סמכות שיפוט משתתפת"פירושו)i(כלמוסדפיננסישהוא 2ו
תושבסמכותשיפוטמשתתפת,אךאינוכוללכלסניףשלאותומוסדפיננסיהשוכן
מחוץלאותהסמכותשיפוטמשתתפת,וכן)ii(כלסניףשלמוסדפיננסישאינותושב

שלסמכותשיפוטמשתתפת,אםאותוסניףשוכןבסמכותשיפוטמשתתפתכאמורו

המונח"מוסד פיננסי"פירושומוסדלמשמורת,מוסדלפיקדונות,ישותהשקעות 3ו
אוחברתביטוחמסוימתו

מעסקיה, מהותי כחלק המחזיקה, ישות כל פירושו למשמורת" "מוסד  המונח 4ו
נכסיםפיננסייםבשבילאחריםוישותמחזיקהבנכסיםפיננסייםבשבילאחריםכחלק
מהותימעסקיה,אםההכנסהברוטושלהישותהמיוחסתלהחזקהבנכסיםהפיננסיים
ושירותיםפיננסייםנלוויםשווהאועולהעל20אחוזיםמההכנסהברוטושלהישות
במהלךתקופההקצרהמבין:)i(תקופתשלושהשניםהמסתיימתביום31בדצמבר
)אוביוםהאחרוןשלתקופהחשבונאיתשאינהשנתלוח(לפניהשנהשבהנעשית

הקביעה;או)ii(התקופהשבההישותקיימתו

המונח"מוסד לפיקדונות"פירושוכלישותהמקבלתפיקדונותבמהלךהרגילשל ץו
עסקיבנקאותאועסקיםדומים;

המונח"ישות השקעות"פירושוכלישות: 6ו

בעיקרמנהלתכעסקאחתאויותרמהפעילויותאוהפעולותהאלהלמען )א(
לקוחאומטעמו:

סחרבמכשיריםבשוקההון)שיקים,שטרות,תעודותפיקדון,נגזרים, )i(
וכדומה(;מטבעחוץ;מכשיריחליפין,מכשירישיעורריביתומדד;ניירותערך

הניתניםלהעברה;אוסחרבחוזיםעתידייםלסחורות;

ניהולתיקהשקעותאישיותיקהשקעותקבוצתי;או )ii(

אחרת בדרך פיננסיים נכסים או כספים ניהול או ניהול, השקעה, )iii(
מטעםאחרים;או

או מחדש, השקעה להשקעה, בעיקר מיוחסת שלה הברוטו שהכנסת )ב(
מסחרבנכסיםפיננסיים,אםהישותמנוהלתעלידיישותאחרתשהיאמוסד
לפיקדונות,מוסדלמשמורת,חברתביטוחמסוימתאוישותהשקעותהמתוארת

בתת־סעיףקטןאו6וא(ו

ישותתיראהכאילוהיאבעיקרמנהלתכעסקאחתאויותרמהפעילויותהמתוארות
בתת־סעיףקטןאו6וא(,אוההכנסהברוטושלישותניתנתלייחוסבעיקרלהשקעה,
השקעהמחדש,אומסחרבנכסיםפיננסייםלמטרותתת־סעיףקטןאו6וב(,אםההכנסה
יותר או ל־0%ץ שווה בדבר הנוגעות לפעילויות לייחוס הניתנת הישות של ברוטו
מההכנסהברוטושלהישותבמהלךהתקופההקצרהמבין:)i(תקופתשלושהשנים
או נעשית; הקביעה שבה לשנה הקודמת השנה של בדצמבר 31 ביום המסתיימת
NFEתקופתקיומהשלהישותוהמונח"ישותהשקעות"אינוכוללישותשהיא)ii(

אקטיביכיהיאעונהעלאמתמידהמאלההמפורטותבתת־סעיףקטןדו9וד(עדז(ו
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סעיףקטןזהיפורשבאופןהעולהבקנהאחדעםלשוןדומהכמפורטבהגדרת"מוסד
פיננסי"שלהמלצותכוחהמשימהלפעולהפיננסיתו

בעלות או שותפות בתאגיד; מניה )למשל, ערך נייר כולל פיננסי" "נכס  המונח 7ו
שטר, בציבור; הנסחרת או רחבה בבעלות בנאמנות או בשותפות שביושר זכות על
אג"ח,שטרחוב,אוראיהאחרתלחוב(,זכותבשותפות,סחורה,חוזההחלף)למשל,
החלפישיעוריריבית,החלפימטבע,החלפיבסיס,תקרותריבית,רצפותריבית,החלפי
חוזה דומים(, והסכמים הוניות זכויות מדד החלפי הוניות, זכויות החלפי סחורות,
ביטוחאוחוזהאנונה,אוכלזכות)כוללחוזיםעתידייםאוחוזיאקדמהאואופציות(
בניירערך,זכותבשותפות,סחורה,חוזיהחלף,חוזהביטוחאוחוזהאנונהוהמונח

"נכספיננסי"אינוכוללזכותישירהבמקרקעיןשאינהחובו

המונח"חברת ביטוח מסוימת"פירושוכלישותשהיאחברתביטוח)אוחברת קו
ההחזקותשלחברתביטוח(המנפיקה,אומחויבתלבצעתשלומיםביחסלחוזהביטוח

בעלערךפדיוןאוחוזהאנונהו

מוסד פיננסי שאינו מדווח בו

המונח"מוסד פיננסי שאינו מדווח"פירושוכלמוסדפיננסישהוא- 1ו

לתשלום ביחס למעט מרכזי, בנק או בין־לאומי ארגון ממשלתית, ישות )א(
הנגזרמהתחייבותהמוחזקתבקשרלפעילותפיננסיתמסחריתמהסוגשעוסקים

בוחברתביטוחמסוימת,מוסדלמשמורתאומוסדלפיקדונות;

פנסיה קרן לפרישה; משתתפים מעוטת קרן לפרישה; משתתפים רבת קרן )ב(
שלישותממשלתית,ארגוןבין־לאומיאובנקמרכזי;אומנפיקכרטיסיאשראי

מוסמך;

כלישותאחרתהמהווהסיכוןנמוךלכךשיעשובהשימושכדילהעלים )ג(
מס,בעלתמאפייניםדומיםבמהותםלאלהשלכלאחתמהישויותהמתוארות
שאינו פיננסי כמוסד הפנימי בדין מוגדרת והיא ו־ב(, בו1וא( קטן בתת־סעיף
מדווח,ובלבדשמעמדהשלישותכאמורכמוסדפיננסישאינומדווחלאיסכל

אתמטרותיושלהתקןהאחידלדיווחו

כליהשקעותקולקטיביפטור;או )ד(

נאמנותאםהנאמןבנאמנותהואמוסדפיננסימדווחוהואמדווחעלכל )ה(
המידעהחייבבדיווחלפיחלקIביחסלכלהחשבונותבניהדיווחשלהנאמנותו

המונח"ישות ממשלתית"פירושוהממשלהשלסמכותשיפוט,וכליחידתמשנה 2ו
מדיניתשלסמכותשיפוט)אשר,למעןהסרספק,כוללתמדינה,מחוז,ארץאורשות
מקומית(,אוכלסוכנותאוגוףבבעלותמלאהשלסמכותשיפוטשלכלאחדאויותר
מהאמוריםלעיל)כלאחד,"ישותממשלתית"(וקטגוריהזומורכבתמהחלקיםהבלתי

נפרדים,הישויותשבשליטה,ויחידותהמשנההמדיניותשלסמכותשיפוטו

סוכנות, ארגון, אדם, כל פירושו שיפוט סמכות של נפרד" בלתי "חלק )א(
לשכה,קרן,גוףסטטוטוריאוגוףאחר,ולאמשנהמהייעודו,שהואבעלסמכות
שלטוניתשלסמכותשיפוטואתהרווחהנקישלהסמכותהשלטוניתכאמוריש
לזקוףלזכותהחשבוןשלהאולחשבונותאחריםשלסמכותהשיפוט,בלישחלק
ישמשלטובתאדםפרטיכלשהווחלקבלתינפרדאינוכוללכליחידשהואריבון,

פקיד,אומנהלןהפועלמתוקףמעמדפרטיאואישיו

סעיףקטןזהיפורשבאופןהעולהבקנהאחדעםלשוןדומהכמפורטבהגדרת"מוסד
פיננסי"שלהמלצותכוחהמשימהלפעולהפיננסיתו

בעלות או שותפות בתאגיד; מניה )למשל, ערך נייר כולל פיננסי" "נכס  המונח 7ו
שטר, בציבור; הנסחרת או רחבה בבעלות בנאמנות או בשותפות שביושר זכות על
אג"ח,שטרחוב,אוראיהאחרתלחוב(,זכותבשותפות,סחורה,חוזההחלף)למשל,
החלפישיעוריריבית,החלפימטבע,החלפיבסיס,תקרותריבית,רצפותריבית,החלפי
חוזה דומים(, והסכמים הוניות זכויות מדד החלפי הוניות, זכויות החלפי סחורות,
ביטוחאוחוזהאנונה,אוכלזכות)כוללחוזיםעתידייםאוחוזיאקדמהאואופציות(
בניירערך,זכותבשותפות,סחורה,חוזיהחלף,חוזהביטוחאוחוזהאנונהוהמונח

"נכספיננסי"אינוכוללזכותישירהבמקרקעיןשאינהחובו

המונח"חברת ביטוח מסוימת"פירושוכלישותשהיאחברתביטוח)אוחברת קו
ההחזקותשלחברתביטוח(המנפיקה,אומחויבתלבצעתשלומיםביחסלחוזהביטוח

בעלערךפדיוןאוחוזהאנונהו

מוסד פיננסי שאינו מדווח בו

המונח"מוסד פיננסי שאינו מדווח"פירושוכלמוסדפיננסישהוא- 1ו

לתשלום ביחס למעט מרכזי, בנק או בין־לאומי ארגון ממשלתית, ישות )א(
הנגזרמהתחייבותהמוחזקתבקשרלפעילותפיננסיתמסחריתמהסוגשעוסקים

בוחברתביטוחמסוימת,מוסדלמשמורתאומוסדלפיקדונות;

פנסיה קרן לפרישה; משתתפים מעוטת קרן לפרישה; משתתפים רבת קרן )ב(
שלישותממשלתית,ארגוןבין־לאומיאובנקמרכזי;אומנפיקכרטיסיאשראי

מוסמך;

כלישותאחרתהמהווהסיכוןנמוךלכךשיעשובהשימושכדילהעלים )ג(
מס,בעלתמאפייניםדומיםבמהותםלאלהשלכלאחתמהישויותהמתוארות
שאינו פיננסי כמוסד הפנימי בדין מוגדרת והיא ו־ב(, בו1וא( קטן בתת־סעיף
מדווח,ובלבדשמעמדהשלישותכאמורכמוסדפיננסישאינומדווחלאיסכל

אתמטרותיושלהתקןהאחידלדיווחו

כליהשקעותקולקטיביפטור;או )ד(

נאמנותאםהנאמןבנאמנותהואמוסדפיננסימדווחוהואמדווחעלכל )ה(
המידעהחייבבדיווחלפיחלקIביחסלכלהחשבונותבניהדיווחשלהנאמנותו

המונח"ישות ממשלתית"פירושוהממשלהשלסמכותשיפוט,וכליחידתמשנה 2ו
מדיניתשלסמכותשיפוט)אשר,למעןהסרספק,כוללתמדינה,מחוז,ארץאורשות
מקומית(,אוכלסוכנותאוגוףבבעלותמלאהשלסמכותשיפוטשלכלאחדאויותר
מהאמוריםלעיל)כלאחד,"ישותממשלתית"(וקטגוריהזומורכבתמהחלקיםהבלתי

נפרדים,הישויותשבשליטה,ויחידותהמשנההמדיניותשלסמכותשיפוטו

סוכנות, ארגון, אדם, כל פירושו שיפוט סמכות של נפרד" בלתי "חלק )א(
לשכה,קרן,גוףסטטוטוריאוגוףאחר,ולאמשנהמהייעודו,שהואבעלסמכות
שלטוניתשלסמכותשיפוטואתהרווחהנקישלהסמכותהשלטוניתכאמוריש
לזקוףלזכותהחשבוןשלהאולחשבונותאחריםשלסמכותהשיפוט,בלישחלק
ישמשלטובתאדםפרטיכלשהווחלקבלתינפרדאינוכוללכליחידשהואריבון,

פקיד,אומנהלןהפועלמתוקףמעמדפרטיאואישיו
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ישותנשלטתפירושוישותשהיאנפרדתבמבנהשלהמסמכותשיפוטאו )ב(
מהווהבדרךאחרתישותמשפטיתנפרדת,ובלבד:

שהישותהיאבבעלותובשליטהמלאהשלישותממשלתיתאחתאו )i(
יותר,באופןישיראובאמצעותישותנשלטתאחתאויותר;

שהרווחהנקישלהישותנזקףלזכותהחשבוןשלהאולזכותחשבונות )ii(
אדםפרטי לטובת בלישחלקישמש ישותממשלתיתאחתאויותר, של

כלשהו;וכן

שנכסיהישותיועברולישותממשלתיתאחתאויותרעםהפירוקו )iii(

הכנסותלאישמשולטובתאדםפרטי,אםאדםכאמורהואהמוטבהמיועד ג(
שלתכניתממשלתית,ופעילויותהתכניתמבוצעותלמעןהציבורהרחבביחס
לרווחההמשותפתאומתייחסותלניהולשלבכלשהושלהממשלוואולםעל
אףהאמורלעיל,הכנסהנחשבתכמשמשתלטובתושלאדםפרטיאםההכנסה
בנקאות עסק כגון מסחרי, עסק לניהול ממשלתית בישות מהשימוש נובעת

מסחריתהמספקשירותיםפיננסייםלאדםפרטיו

המונח"ארגון בין־לאומי"פירושוכלארגוןבין־לאומיאוסוכנותאוגוףשהם 3ו
על־ ארגון )כולל בין־ממשלתי ארגון כל נכללים זו בקטגוריה שלוו מלאה בבעלות

דומים הסכמים או מטה הסכמי לו שיש )2( מממשלות; בעיקר המורכב )1( לאומי(
אדם לטובת משמשת איננה שהכנסתו ו–)3( השיפוט; סמכות עם בתוקף במהותם

פרטיו

המונח"בנק מרכזי"פירושומוסדשעלפיחוקאוהחלטתממשלההואהסמכות 4ו
העיקרית,מלבדממשלתסמכותהשיפוטעצמה,להנפיקמכשיריםשנועדולהפצה
בין השיפוט, סמכות מממשלת נפרד שהוא גוף לכלול עשוי כאמור מוסד כמטבעו

בבעלותמלאהאוחלקיתשלסמכותהשיפוטוביןאםלאוו

הטבות לספק כדי שהוקמה קרן פירושו לפרישה" רבת משתתפים  "קרן  המונח ץו
פרישה,נכות,אומוות,אוכלשילובשלהן,למוטביםשהםעובדיםבהווהאובעבר
)אולאדםהמיועדעלידיעובדיםכאמור(שלמעסיקאחדאויותרבתמורהלשירותים

שניתנו,ובלבדשהקרן:

איןלהמוטביחידבעלזכותליותרמחמישהאחוזיםמנכסיהקרן; )א(

כפופהלהסדרהממשלתיתומוסרתדיווחשלמידעלרשויותהמס;וכן )ב(

עומדתבאחתמהדרישותהאלהלפחות: )ג(

הקרןבדרךכללפטורהממסעלהכנסותמהשקעות,אושמיסויעל )i(
הכנסהנדחהאוממוסהבשיעורנמוךיותר,בשלמעמדהכתכניתפרישה

אופנסיה;

0ץאחוזיםלפחותמההפרשותהכוללותשלה)למעט הקרןמקבלת )ii(
העברותנכסיםמתכניותאחרותהמתוארותבסעיףקטןבץעד7אומחשבונות

פרישהופנסיההמתואריםבתת־סעיףקטןגו7וא(מהמעסיקיםהמממנים;

אירועים התרחשות עם רק מותרות מהקרן משיכות או חלוקות )iii(
מפורטיםהקשוריםלפרישה,נכותאומוות)להוציאחלוקותשהןהעברה
7אוחשבונותפרישה לתכניותפרישהאחרותהמתוארותבס"קבוץעד
ופנסיההמתואריםבתת־סעיףקטןגו17וא(,אושקנסותחליםעלחלוקותאו

משיכותשנעשולפניהאירועיםהמפורטיםכאמור;או
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)vi(הפרשות)מלבדהפרשותהשלמהמותרותמסוימות(שלעובדיםלקרן
מוגבלותביחסלהכנסתהעבודהשלהעובדאולאיעלועל0,000ץדולרים
בשנה,בהחלתהכלליםהמפורטיםבסעיףגלחלקVIIלגביצירוףחשבונות

ותרגוםמטבעו

המונח"קרן מעוטת משתתפים לפרישה"פירושוקרןשהוקמהכדילספקהטבות 6ו
פרישה,נכות,אומוות,למוטביםשהםעובדיםבהווהאובעבר)אואדםהמיועדעל

ידיעובדיםכאמור(שלמעסיקאחדאויותרבתמורהלשירותיםשניתנו,ובלבד:

שבקרןישפחותמ־0ץמשתתפים; )א(

או השקעה ישויות שאינם יותר או אחד ממעסיק מימון מקבלת שהקרן )ב(
NFEsפסיביים;

הפרשותהעובדוהמעסיקלקרן)שאינןהעברותנכסיםמחשבונותפרישה )ג(
ופנסיההמתואריםבתת־סעיףקטןגו17וא((מוגבלותעלידיהתייחסותלהכנסות

העבודהולפיצוייםשלהעובד,בהתאמה;

משתתפיםשאינםתושביסמכותהשיפוטשבהמוקמתהקרןאינםזכאים )ד(
ליותרמ־20אחוזיםמנכסיהקרן;וכן

הקרןכפופהלאסדרהממשלתיתומוסרתדיווחשלמידעלרשויותהמסו )ה(

המונח"קרן פנסיה של ישות ממשלתית, ארגון בין־לאומי או בנק מרכזי"פירושו 7ו
להעניק כדי מרכזי בנק או בין־לאומי ארגון ממשלתית, ישות ידי על שהוקמה קרן
הטבותפרישה,נכות,אופטירהלנהניםאולמשתתפיםשהםאושהיובעברעובדים
)אועובדיםשהועידאדםכאמור(,אושאינםעובדיםבהווהאובעבר,אםההטבות
שבוצעו אישיים לשירותים בתמורה הן כאמור למשתתפים או לנהנים הניתנות

בעבורהישותהממשלתית,הארגוןהבין־לאומיאוהבנקהמרכזיו

המונח"מנפיקמוסמךשלכרטיסיאשראי"פירושומוסדפיננסיהעומדבדרישות קו
האלה:

המוסדהפיננסיהואמוסדפיננסיאךורקמפנישהואמנפיקכרטיסיאשראי, )א(
המגיעה היתרה על העולה תשלום מבצע לקוח כאשר רק פיקדונות המקבל

ביחסלכרטיסותשלוםהיתראינומוחזרבאופןמיידיללקוח;וכן

מדיניות מיישם הפיננסי המוסד זה, יום לפני או ]xx/xx/xxxx[–מ החל )ב(
ונהליםכדילמנועמלקוחלבצעתשלוםיתרבסכוםהעולהעל0,000ץדולרים,
דולרים 0,000ץ העולה בסכום לקוח של יתר תשלום כל כי להבטיח כדי או
המפורטים הכללים החלת בתוך מקרה בכל ימים, 60 בתוך ללקוח יוחזר

בסעיףגלחלקVIIלצירוףחשבונותולתרגוםמטבעולמטרהזו,תשלוםיתרשל
לקוחאינומתייחסליתרותאשראיבהקשרשלחיוביםשנוייםבמחלוקת,אךכן

כולליתרותאשראיכתוצאהמהחזריסחורהו

ככלי המוסדרת השקעות ישות פירושו פטור" קולקטיבי  השקעות  "כלי  המונח 9ו
השקעותקולקטיבי,ובלבדשכלהזכויותבכליההשקעותהקולקטיבימוחזקותבידי
עם פסיבי NFE להוציא באמצעותם, או דיווח בר אדם שאינם ישויות או יחידים

בעלישליטהשהםאדםברדיווחו

ישותהשקעותהמוסדרתככליהשקעותקולקטיביאיננהנחשבתכמישאיננהעומדת
בדרישותסעיףקטןבו9ככליהשקעותקולקטיביפטור,אךורקמשוםשכליההשקעות

הקולקטיביהנפיקמניותפיזיותבצורתניירותלמוכ"ז,ובלבד:

)vi(הפרשות)מלבדהפרשותהשלמהמותרותמסוימות(שלעובדיםלקרן
מוגבלותביחסלהכנסתהעבודהשלהעובדאולאיעלועל0,000ץדולרים
בשנה,בהחלתהכלליםהמפורטיםבסעיףגלחלקVIIלגביצירוףחשבונות

ותרגוםמטבעו

המונח"קרן מעוטת משתתפים לפרישה"פירושוקרןשהוקמהכדילספקהטבות 6ו
פרישה,נכות,אומוות,למוטביםשהםעובדיםבהווהאובעבר)אואדםהמיועדעל

ידיעובדיםכאמור(שלמעסיקאחדאויותרבתמורהלשירותיםשניתנו,ובלבד:

שבקרןישפחותמ־0ץמשתתפים; )א(

או השקעה ישויות שאינם יותר או אחד ממעסיק מימון מקבלת שהקרן )ב(
NFEsפסיביים;

הפרשותהעובדוהמעסיקלקרן)שאינןהעברותנכסיםמחשבונותפרישה )ג(
ופנסיההמתואריםבתת־סעיףקטןגו17וא((מוגבלותעלידיהתייחסותלהכנסות

העבודהולפיצוייםשלהעובד,בהתאמה;

משתתפיםשאינםתושביסמכותהשיפוטשבהמוקמתהקרןאינםזכאים )ד(
ליותרמ־20אחוזיםמנכסיהקרן;וכן

הקרןכפופהלאסדרהממשלתיתומוסרתדיווחשלמידעלרשויותהמסו )ה(

המונח"קרן פנסיה של ישות ממשלתית, ארגון בין־לאומי או בנק מרכזי"פירושו 7ו
להעניק כדי מרכזי בנק או בין־לאומי ארגון ממשלתית, ישות ידי על שהוקמה קרן
הטבותפרישה,נכות,אופטירהלנהניםאולמשתתפיםשהםאושהיובעברעובדים
)אועובדיםשהועידאדםכאמור(,אושאינםעובדיםבהווהאובעבר,אםההטבות
שבוצעו אישיים לשירותים בתמורה הן כאמור למשתתפים או לנהנים הניתנות

בעבורהישותהממשלתית,הארגוןהבין־לאומיאוהבנקהמרכזיו

המונח"מנפיקמוסמךשלכרטיסיאשראי"פירושומוסדפיננסיהעומדבדרישות קו
האלה:

המוסדהפיננסיהואמוסדפיננסיאךורקמפנישהואמנפיקכרטיסיאשראי, )א(
המגיעה היתרה על העולה תשלום מבצע לקוח כאשר רק פיקדונות המקבל

ביחסלכרטיסותשלוםהיתראינומוחזרבאופןמיידיללקוח;וכן

מדיניות מיישם הפיננסי המוסד זה, יום לפני או ]xx/xx/xxxx[–מ החל )ב(
ונהליםכדילמנועמלקוחלבצעתשלוםיתרבסכוםהעולהעל0,000ץדולרים,
דולרים 0,000ץ העולה בסכום לקוח של יתר תשלום כל כי להבטיח כדי או
המפורטים הכללים החלת בתוך מקרה בכל ימים, 60 בתוך ללקוח יוחזר

בסעיףגלחלקVIIלצירוףחשבונותולתרגוםמטבעולמטרהזו,תשלוםיתרשל
לקוחאינומתייחסליתרותאשראיבהקשרשלחיוביםשנוייםבמחלוקת,אךכן

כולליתרותאשראיכתוצאהמהחזריסחורהו

ככלי המוסדרת השקעות ישות פירושו פטור" קולקטיבי  השקעות  "כלי  המונח 9ו
השקעותקולקטיבי,ובלבדשכלהזכויותבכליההשקעותהקולקטיבימוחזקותבידי
עם פסיבי NFE להוציא באמצעותם, או דיווח בר אדם שאינם ישויות או יחידים

בעלישליטהשהםאדםברדיווחו

ישותהשקעותהמוסדרתככליהשקעותקולקטיביאיננהנחשבתכמישאיננהעומדת
בדרישותסעיףקטןבו9ככליהשקעותקולקטיביפטור,אךורקמשוםשכליההשקעות

הקולקטיביהנפיקמניותפיזיותבצורתניירותלמוכ"ז,ובלבד:
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שכליההשקעותהקולקטיבילאהנפיק,ולאינפיק,כלמניותפיזיותבצורת )א(
;]xx/xx/xxxx[ניירותלמוכ"זאחרי

עם כאמור מניה כל שימוש מכלל מוציא הקולקטיבי ההשקעות שכלי )ב(
המסירה;

שנקבעו הנאותות בדיקת הליכי את מבצע הקולקטיבי ההשקעות שכלי )ג(
בחלקיםIIעדVIIומדווחעלכלמידעשדיווחונדרשביחסלכלמניהכאמור,

כאשרמניותאלהמוצגותלפדיוןאולתשלוםאחר;וכן

להבטיח שלכליההשקעותהקולקטיבימדיניותונהליםקיימיםשמטרתם )ד(
xx/xx/[כימניותאלהנפדותאומוקפאותבהקדםהאפשרי,ובכלמקרהלפני

xxxx[ו

חשבון פיננסי גו

המונח"חשבון פיננסי"פירושוחשבוןהמוחזקבמוסדפיננסי,וכוללחשבוןפיקדון, 1ו
חשבוןלמשמורתוכן:

במקרהשלישותהשקעות,כלזכותבהוןאוזכותבחובבמוסדהפיננסיו )א(
עלאףהאמורלעיל,המונח"חשבוןפיננסי"אינוכוללכלזכותבהוןאוזכות
בחובבמוסדפיננסישהואישותהשקעותאךורקמשוםשהוא)i(מעניקייעוץ
השקעותל,ופועלבשם,או)ii(מנהלתיקיםלמען,ופועלבשם,לקוחלמטרות
פיננסי מוסד אצל הלקוח בשם שהופקדו פיננסיים נכסים ניהול או השקעה

שאיננוישותכאמור;

במקרהשלמוסדפיננסישאינומתוארבתת־סעיףקטןג1וא(,כלזכותבהון )ב(
לפי מדיווח להימנע במטרה נקבע הזכויות סוג אם הפיננסי, במוסד בחוב או

חלקI;וכן

כלחוזהביטוחבעלערךפדיוןוכלחוזהאנונההמונפקעלידימוסדפיננסי )ג(
אומוחזקבו,למעטאנונהלחייםמיידיתשאינהניתנתלהעברהואיננהקשורה
להשקעה,שניתנהליחידומממנתהטבתפנסיהאונכותהניתנתמחשבוןשהוא

חשבוןמוחרגו

המונח"חשבוןפיננסי"אינוכוללכלחשבוןשהואחשבוןמוחרגו

חיסכון או זמן, חיסכון, עו"ש, מסחרי, חשבון כל כולל פיקדון" "חשבון  המונח 2ו
תעודת משנה, חיסכון תעודת פיקדון, תעודת היא לו שהעדות חשבון או משנה,
הרגיל במהלך פיננסי במוסד המוחזק אחר דומה מכשיר או חוב, תעודות השקעה,
שלעסקיםבנקאייםאועסקיםדומיםוחשבוןפיקדוןכוללגםסכוםשמחזיקהחברת
ביטוחבהתאםלחוזההשקעהמובטחאוהסכםדומהאחרלתשלוםאולזקיפתריביתו

אנונה( חוזה או ביטוח חוזה )שאינו חשבון פירושו למשמורת" "חשבון  המונח 3ו
המחזיקבנכספיננסיאחדאויותרלטובתאדםאחרו

המונח"זכות בהון"פירושו,במקרהשלשותפותשהיאמוסדפיננסי,זכותבהוןאו 4ו
זכותלרווחיםבשותפותובמקרהשלנאמנותשהיאמוסדפיננסי,זכותבהוןנחשבת
כמוחזקתבידיכלאדםשרואיםאותוכיוצראוכנהנהשלהנאמנות,כולהאוחלקה,
אוכליחידאחרשישלושליטהמוחלטתבפועלעלהנאמנותויראואדםברדיווח
כנהנהשלנאמנות,אםלאדםברדיווחכאמורישזכותלקבלבמישריןאובעקיפין
בעקיפין, או במישרין לקבל, רשאי שהוא או חובה חלוקת נציג( באמצעות )למשל,

חלוקהלפישיקולדעתמהנאמנותו

DoCenter Id:801-02-2019-000125, received on -06/02/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ץ212 קובץהתקנותץ16ק,א'באדרא'התשע"ט,2019ו2ו6

מסכים המנפיק ולפיו אנונה( חוזה )למעט חוזה פירושו ביטוח" "חוזה  המונח ץו
לשלםסכוםעםהתרחשותאירועמסויםהכרוךבתמותה,תחלואה,תאונה,אחריות

אוסיכוןרכושו

המונח"חוזה אנונה"פירושוחוזהולפיוהמנפיקמסכיםלבצעתשלומיםלתקופת 6ו
יותרו או אחד יחיד של החיים לתוחלת ביחס בחלקה, או במלואה שנקבעה, הזמן
של לנוהג או לתקנות לחוק, בהתאם אנונה לחוזה הנחשב חוזה גם כולל המונח
סמכותהשיפוטשבההונפקהחוזה,ולפיוהמנפיקמסכיםלבצעתשלומיםלתקופה

שלשניםו

ביטוח חוזה )שאינו ביטוח חוזה פירושו פדיון" ערך  בעל  ביטוח  "חוזה  המונח 7ו
שיפויביןשתיחברותביטוח(בעלערךפדיוןו

לקבל זכאי הפוליסה שבעל הסכום )i( מבין הגדול פירושו פדיון" "ערך המונח קו
בעתויתורהחוזהאועםסיומו)נקבעבלאהפחתהשלדמיויתוראוהלוואתפוליסה(
אף על אליוו בהתייחס או החוזה לפי ללוות יכול הפוליסה שבעל הסכום )ii( וכן

האמורלעיל,המונח"ערךפדיון"אינוכוללסכוםלתשלוםלפיחוזהביטוח:

אךורקמטעמיפטירתושליחידהמבוטחבחוזהביטוחחיים; )א(

שלהטבהבגיןנזקיגוףאומחלהאוהטבהאחרתהמעניקהשיפויעלנזק )ב(
כלכלישנגרםבעתהתרחשותהאירועשמבוטחיםנגדו;

שלהחזרפרמיהששולמהבעבר)בניכויעלותדמיהביטוחביןאםהוטלו )ג(
בפועלוביןאםלאו(לפיחוזהביטוח)שאינוחוזהביטוחחייםהקשורלהשקעה
אוחוזהאנונה(בשלביטולאוסיוםשלפוליסה,ירידהבחשיפהלסיכוןבתקופה
הקבועהבחוזההביטוח,אוהנובעתמתיקוןטעותבשיבוץאוטעותדומהאחרת

ביחסלפרמיהשבחוזה;

השתתפות תשלום )למעט פוליסה לבעל ברווחים השתתפות תשלום של )ד(
לחוזה מתייחסת ברווחים שההשתתפות ובלבד הפוליסה( של סיום ברווחי

ביטוחולפיוההטבותלתשלוםהןאלההמתוארותבתת־סעיףקטןגוקוב(;או

שבעבורו ביטוח חוזה בגין פרמיה פיקדון או פרמיה מקדמת החזר של )ה(
הפרמיהחייבתבתשלוםמדישנהלפחותאםסכוםמקדמתהפרמיהאופיקדון
הפרמיהאינועולהעלהפרמיההשנתיתהבאהשתהיהחייבתבתשלוםעלפי

החוזהו

מדווח פיננסי מוסד בידי המוחזק פיננסי חשבון פירושו קיים" "חשבון  המונח 9ו
בתאריך]xx/xx/xxxx[ו

מדווח פיננסי מוסד בידי המוחזק פיננסי חשבון פירושו חדש" "חשבון  המונח 10ו
בתאריך]xx/xx/xxxx[אואחריוו

המונח"חשבון קיים של יחיד"פירושוחשבוןקייםהמוחזקבידייחידאחדאויותרו 11ו

המונח"חשבון חדש של יחיד"פירושוחשבוןחדשהמוחזקבידייחידאחדאויותרו 12ו

המונח"חשבון קיים של ישות"פירושוחשבוןקייםהמוחזקבידיישותאחתאויותרו 13ו

המונח"חשבון בעל ערך נמוך"פירושוחשבוןקייםשליחידעםיתרהאוערך 14ו
מצטבריםביום31בדצמבר]XXXX[שאינםעוליםעל1,000,000דולריםו

המונח"חשבון בעל ערך גבוה"פירושוחשבוןקייםשליחידעםיתרהאוערך ץ1ו
בדצמבר 31 או ]XXXX[ בדצמבר 31 ביום דולרים 1,000,000 על העולים מצטברים

בשנהכלשהישלאחרמכןו

מסכים המנפיק ולפיו אנונה( חוזה )למעט חוזה פירושו ביטוח" "חוזה  המונח ץו
לשלםסכוםעםהתרחשותאירועמסויםהכרוךבתמותה,תחלואה,תאונה,אחריות

אוסיכוןרכושו

המונח"חוזה אנונה"פירושוחוזהולפיוהמנפיקמסכיםלבצעתשלומיםלתקופת 6ו
יותרו או אחד יחיד של החיים לתוחלת ביחס בחלקה, או במלואה שנקבעה, הזמן
של לנוהג או לתקנות לחוק, בהתאם אנונה לחוזה הנחשב חוזה גם כולל המונח
סמכותהשיפוטשבההונפקהחוזה,ולפיוהמנפיקמסכיםלבצעתשלומיםלתקופה

שלשניםו

ביטוח חוזה )שאינו ביטוח חוזה פירושו פדיון" ערך  בעל  ביטוח  "חוזה  המונח 7ו
שיפויביןשתיחברותביטוח(בעלערךפדיוןו

לקבל זכאי הפוליסה שבעל הסכום )i( מבין הגדול פירושו פדיון" "ערך  המונח קו
בעתויתורהחוזהאועםסיומו)נקבעבלאהפחתהשלדמיויתוראוהלוואתפוליסה(
אף על אליוו בהתייחס או החוזה לפי ללוות יכול הפוליסה שבעל הסכום )ii( וכן

האמורלעיל,המונח"ערךפדיון"אינוכוללסכוםלתשלוםלפיחוזהביטוח:

אךורקמטעמיפטירתושליחידהמבוטחבחוזהביטוחחיים; )א(

שלהטבהבגיןנזקיגוףאומחלהאוהטבהאחרתהמעניקהשיפויעלנזק )ב(
כלכלישנגרםבעתהתרחשותהאירועשמבוטחיםנגדו;

שלהחזרפרמיהששולמהבעבר)בניכויעלותדמיהביטוחביןאםהוטלו )ג(
בפועלוביןאםלאו(לפיחוזהביטוח)שאינוחוזהביטוחחייםהקשורלהשקעה
אוחוזהאנונה(בשלביטולאוסיוםשלפוליסה,ירידהבחשיפהלסיכוןבתקופה
הקבועהבחוזההביטוח,אוהנובעתמתיקוןטעותבשיבוץאוטעותדומהאחרת

ביחסלפרמיהשבחוזה;

השתתפות תשלום )למעט פוליסה לבעל ברווחים השתתפות תשלום של )ד(
לחוזה מתייחסת ברווחים שההשתתפות ובלבד הפוליסה( של סיום ברווחי

ביטוחולפיוההטבותלתשלוםהןאלההמתוארותבתת־סעיףקטןגוקוב(;או

שבעבורו ביטוח חוזה בגין פרמיה פיקדון או פרמיה מקדמת החזר של )ה(
הפרמיהחייבתבתשלוםמדישנהלפחותאםסכוםמקדמתהפרמיהאופיקדון
הפרמיהאינועולהעלהפרמיההשנתיתהבאהשתהיהחייבתבתשלוםעלפי

החוזהו

מדווח פיננסי מוסד בידי המוחזק פיננסי חשבון פירושו קיים" "חשבון  המונח 9ו
בתאריך]xx/xx/xxxx[ו

מדווח פיננסי מוסד בידי המוחזק פיננסי חשבון פירושו חדש" "חשבון  המונח 10ו
בתאריך]xx/xx/xxxx[אואחריוו

המונח"חשבון קיים של יחיד"פירושוחשבוןקייםהמוחזקבידייחידאחדאויותרו 11ו

המונח"חשבון חדש של יחיד"פירושוחשבוןחדשהמוחזקבידייחידאחדאויותרו 12ו

המונח"חשבון קיים של ישות"פירושוחשבוןקייםהמוחזקבידיישותאחתאויותרו 13ו

המונח"חשבון בעל ערך נמוך"פירושוחשבוןקייםשליחידעםיתרהאוערך 14ו
מצטבריםביום31בדצמבר]XXXX[שאינםעוליםעל1,000,000דולריםו

המונח"חשבון בעל ערך גבוה"פירושוחשבוןקייםשליחידעםיתרהאוערך ץ1ו
בדצמבר 31 או ]XXXX[ בדצמבר 31 ביום דולרים 1,000,000 על העולים מצטברים

בשנהכלשהישלאחרמכןו
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המונח"חשבון חדש של ישות"פירושוחשבוןחדשהמוחזקבידיישותאחתאויותרו 16ו

המונח"חשבון מוחרג"פירושוכלאחדמהחשבונותהאלה: 17ו

חשבוןפרישהאופנסיההעומדבדרישותהאלה: )א(

החשבוןכפוףלאסדרהכחשבוןפרישהאישיאושהואחלקמתכנית )i(
פרישהאופנסיהרשומהאומוסדרתלמתןהטבותפרישהאופנסיה)כולל

הטבותנכותאומוות(;

החשבוןהואמועדףמס)כלומר,הפרשותלחשבוןשבנסיבותאחרות )ii(
מהכנסתוברוטושלבעל מותרותבניכויאומוחרגות כפופותלמס יהיו
החשבוןאומחויבותבמסבשיעורמופחת,אושהמיסוישלהכנסהמהשקעות

מהחשבוןנדחהאושההכנסהמחויבתבשיעורמסמופחת(;

נדרשדיווחמידעלרשויותהמסביחסלחשבון; )iii(

משיכותמותנותבהגעהלגילפרישהמוגדר,נכותאומוות,אושקנסות )iv(
מוטליםעלמשיכותשנעשולפניאירועיםשנקבעוכאמור;וכן

הפרשותשנתיותמוגבלותל־0,000ץדולריםאופחות,או)ii(יש )i( )v(
מגבלהלהפרשהמרביתלחשבוןלכלהחייםשל1,000,000דולריםאופחות,
כשבכלמקרהחליםהכלליםהמפורטיםבסעיףגלחלקVIIבקשרלצירוף

חשבונותותרגוםמטבעו

תת־סעיף של בדרישה אחרות בנסיבות העומד פיננסי חשבון
שחשבון מפני ורק אך כאמור בדרישה מעמידה יימנע לא )v)גו17וא קטן
פיננסיכאמורעשוילקבלנכסיםאוכספיםהמועבריםמחשבוןפיננסיאחד
אויותרהעומדיםבדרישותתת־סעיףקטןג17וא(אוב(אומקרןפנסיהאו
פרישהאחתאויותרהעומדותבדרישותאחדמהסעיפיםהקטניםבוץעד7ו

חשבוןהעומדבדרישותהאלה: )ב(

החשבוןכפוףלהסדרהככליהשקעהלמטרותאחרותשאינןלפרישה )i(
והואנסחרבאופןסדירבשוקניירותערךקיים,אושהחשבוןכפוףלהסדרה

ככליחיסכוןלמטרותשאינןלפרישהו

החשבוןהואמועדףמס)כלומר,הפרשותלחשבוןשבנסיבותאחרותהיו )ii(
כפופותלמסמותרותבניכויאומוחרגותמהכנסתוברוטושלבעלהחשבוןאו
מחויבותבמסבשיעורמופחת,אושהמיסוישלהכנסהמהשקעותמהחשבון

נדחהאושההכנסהמחויבתבשיעורמסמופחת(;

משיכותמותנותבעמידהבאמותמידהמוגדרותהקשורותלמטרות )iii(
חשבוןההשקעהאוהחיסכון)למשל,מתןהטבותחינוכיותאורפואיות(,
אושקנסותמוטליםעלמשיכותשנעשולפנישהתקיימואירועיםשנקבעו

כאמור;וכן

הפרשותשנתיותמוגבלותל־0,000ץדולריםאופחות,תוךהחלת )iv(
הכלליםהמפורטיםבסעיףגלחלקVIIלגביצירוףחשבונותותרגוםמטבעו

חשבוןפיננסיהעומדבנסיבותאחרותבדרישתתת־סעיףקטןגו17וב(iv(לא
יימנעמעמידהבדרישהכאמוראךורקמפנישחשבוןפיננסיכאמורעשוי
לקבלנכסיםאוכספיםהמועבריםמחשבוןפיננסיאחדאויותרהעומדים
בדרישותתת–סעיףקטןגו17וא(אוב(אומקרןפנסיהאופרישהאחתאו

יותרהעומדותבדרישותאחדמהסעיפיםהקטניםבוץעד7ו
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המבוטח של הגעתו לפני שתסתיים כיסוי תקופת עם חיים ביטוח חוזה )ג(
לגיל90,ובלבדשהחוזהעומדבדרישותהאלה:

פרמיותתקופתיות,שאינןפוחתותלאורךזמן,משתלמותלפחותפעם )i(
בשנהבתקופתקיומושלהחוזהאועדשהמבוטחמגיעלגיל90,לפיהתקופה

הקצרהיותר;

לחוזהאיןכלערךחוזהשלאדםכלשהוישגישהאליו)עלידימשיכה, )ii(
הלוואה,אובדרךאחרת(בלאסיוםהחוזה;

הסכום)שאינוהטבהבשלפטירה(שישולםבעתביטולאוסיוםהחוזה )iii(
אינויכוללעלותעלהפרמיותהמצטברותששולמובשלהחוזה,בניכויסכום
התמותה,התחלואה,וחיוביהוצאות)ביןאםהוטלובפועלוביןאםלאו(
לתקופהאולתקופותקיומושלהחוזהוכלסכוםששולםלפניביטולהחוזה

אוסיומו;וכן

החוזהאינומוחזקעלידימישקיבלאותובתמורהו )iv(

כולל כאמור חשבון של התיעוד אם עיזבון בידי ורק אך המוחזק חשבון )ד(
עותקשלהצוואהאושלתעודתהפטירהשלהנפטרו

חשבוןשנוצרבקשרעםאחדמאלה: )ה(

צוביתמשפטאופסקדיןו )i(

מכירה,החלפה,אוחכירהשלמקרקעיןאושלרכושאישי,ובלבד )ii(
שהחשבוןעונהעלהדרישותהאלה:

החשבוןממומןאךורקבמקדמה,כסףבתוםלב,הפקדהבסכוםמתאים )i(
להבטחתהתחייבותהקשורהישירותלעסקה,אותשלוםדומה,אוממומן
בנכספיננסיהמופקדבחשבוןבקשרלמכירה,החלפה,אוהחכרהשלהנכס;

החשבוןנוצרומשמשאךורקכדילהבטיחאתהמחויבותשלהרוכש )ii(
לשלםאתמחירהרכישהבעבורהנכס,שלהמוכרלשלםכלהתחייבות
תלויה,אושלהמחכיראוהחוכרלשלםעלכלנזקהמתייחסלנכסהמוחכר

כמוסכםבחוזההחכירה;

נכסיהחשבון,כוללההכנסותשנצמחומהם,ישולמואולחלופיןיחולקו )iii(
לטובתהרוכש,המוכר,המחכיראוהחוכר)כוללכדילעמודבהתחייבותו
שלאדםכאמור(,כאשרהנכסנמכר,מוחלף,אונמסר,אוכאשרהחכירה

מסתיימת;

החשבוןאינוחשבוןשוליים)margin(אוחשבוןדומהשנוצרבקשר )iv(
למכירהאולהחלפהשלנכספיננסי;וכן

החשבוןאינומשויךלחשבוןהמתוארבתת־סעיףקטןגו17וו(ו )v(

ידי על המובטחת הלוואה המשרתת פיננסי מוסד של התחייבות )iii(
מקרקעיןלהפרישחלקמהתשלוםאךורקכדילאפשראתתשלוםהמסים

אוהביטוחהקשוריםלמקרקעיןבמועדמאוחריותרו

התחייבותשלמוסדפיננסיאךורקכדילאפשראתתשלוםהמסים )iv(
במועדמאוחריותרו

המבוטח של הגעתו לפני שתסתיים כיסוי תקופת עם חיים ביטוח חוזה )ג(
לגיל90,ובלבדשהחוזהעומדבדרישותהאלה:

פרמיותתקופתיות,שאינןפוחתותלאורךזמן,משתלמותלפחותפעם )i(
בשנהבתקופתקיומושלהחוזהאועדשהמבוטחמגיעלגיל90,לפיהתקופה

הקצרהיותר;

לחוזהאיןכלערךחוזהשלאדםכלשהוישגישהאליו)עלידימשיכה, )ii(
הלוואה,אובדרךאחרת(בלאסיוםהחוזה;

הסכום)שאינוהטבהבשלפטירה(שישולםבעתביטולאוסיוםהחוזה )iii(
אינויכוללעלותעלהפרמיותהמצטברותששולמובשלהחוזה,בניכויסכום
התמותה,התחלואה,וחיוביהוצאות)ביןאםהוטלובפועלוביןאםלאו(
לתקופהאולתקופותקיומושלהחוזהוכלסכוםששולםלפניביטולהחוזה

אוסיומו;וכן

החוזהאינומוחזקעלידימישקיבלאותובתמורהו )iv(

כולל כאמור חשבון של התיעוד אם עיזבון בידי ורק אך המוחזק חשבון )ד(
עותקשלהצוואהאושלתעודתהפטירהשלהנפטרו

חשבוןשנוצרבקשרעםאחדמאלה: )ה(

צוביתמשפטאופסקדיןו )i(

מכירה,החלפה,אוחכירהשלמקרקעיןאושלרכושאישי,ובלבד )ii(
שהחשבוןעונהעלהדרישותהאלה:

החשבוןממומןאךורקבמקדמה,כסףבתוםלב,הפקדהבסכוםמתאים )i(
להבטחתהתחייבותהקשורהישירותלעסקה,אותשלוםדומה,אוממומן
בנכספיננסיהמופקדבחשבוןבקשרלמכירה,החלפה,אוהחכרהשלהנכס;

החשבוןנוצרומשמשאךורקכדילהבטיחאתהמחויבותשלהרוכש )ii(
לשלםאתמחירהרכישהבעבורהנכס,שלהמוכרלשלםכלהתחייבות
תלויה,אושלהמחכיראוהחוכרלשלםעלכלנזקהמתייחסלנכסהמוחכר

כמוסכםבחוזההחכירה;

נכסיהחשבון,כוללההכנסותשנצמחומהם,ישולמואולחלופיןיחולקו )iii(
לטובתהרוכש,המוכר,המחכיראוהחוכר)כוללכדילעמודבהתחייבותו
שלאדםכאמור(,כאשרהנכסנמכר,מוחלף,אונמסר,אוכאשרהחכירה

מסתיימת;

החשבוןאינוחשבוןשוליים)margin(אוחשבוןדומהשנוצרבקשר )iv(
למכירהאולהחלפהשלנכספיננסי;וכן

החשבוןאינומשויךלחשבוןהמתוארבתת־סעיףקטןגו17וו(ו )v(

ידי על המובטחת הלוואה המשרתת פיננסי מוסד של התחייבות )iii(
מקרקעיןלהפרישחלקמהתשלוםאךורקכדילאפשראתתשלוםהמסים

אוהביטוחהקשוריםלמקרקעיןבמועדמאוחריותרו

התחייבותשלמוסדפיננסיאךורקכדילאפשראתתשלוםהמסים )iv(
במועדמאוחריותרו
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חשבוןפיקדוןהעומדבדרישותהאלה: )ו(

החשבוןקייםאךורקמשוםשלקוחמבצעתשלוםהעולהעלהיתרה )i(
המגיעהביחסלכרטיסאשראיאולמסגרתאשראימתחדשתאחרתותשלום

היתראינומוחזרבאופןמיידיללקוח;וכן

החלמ–]xx/xx/xxxx[אולפנייוםזה,המוסדהפיננסימיישםמדיניות )ii
0,000ץ על העולה בסכום יתר תשלום לבצע מלקוח למנוע כדי ונהלים
דולרים,אוכדילהבטיחכיכלתשלוםיתרשללקוחבסכוםהעולה0,000ץ
דולריםיוחזרללקוחבתוך60ימים,בכלמקרהתוךהחלתהכלליםהמפורטים
בסעיףגלחלקVIIלגביצירוףחשבונותותרגוםמטבעולמטרהזו,תשלוםיתר
שללקוחאינומתייחסליתרותאשראיבהקשרשלחיוביםשנוייםבמחלוקת,

אךכןכולליתרותאשראיכתוצאהמהחזריסחורהו

לכלחשבוןאחרהמהווהסיכוןנמוךלכךשיעשובושימושכדילהעליםמס, )ז(
בעלמאפייניםדומיםבמהותםלאלהשלאחדמהחשבונותהמתואריםבתת־

סעיףקטןגו17וא(עדו(,והואמוגדרבדיןהפנימיכחשבומוחרג,ובלבדשמעמדו
שלחשבוןכאמורכחשבוןמוחרגלאיסכלאתמטרותיושלהתקןהאחידלדיווחו

חשבון בר דיווח דו

המונח"חשבון בר דיווח"פירושוחשבוןהמוחזקבידיאדםברדיווחאחדאויותר 1ו
אועלידיNFEפסיביעםבעלשליטהאחדאויותרשהםאדםברדיווח,ובלבדשהוא

זוההככזהעלפיהליכיבדיקותהנאותותהמתואריםבחלקיםIIעדVIIו

המונח"אדם בר דיווח"פירושואדםברדיווחשלסמכותשיפוטשאינו:)i(תאגיד 2ו
כל )ii( יותר; או אחד מוסדר ערך ניירות בשוק קבוע באופן נסחרות מניותיו אשר
תאגידשהואישותקשורהשלתאגידהמתוארתב–)iii(;)i(גוףממשלתי;)iv(ארגון

בין־לאומי;)v(בנקמרכזי;או)vi(מוסדפיננסיו

תושבי שהם ישות או יחיד פירושו דיווח של סמכות שיפוט" בר  "אדם  המונח 3ו
סמכותשיפוטבתדיווחלפידיניהמסשלסמכותשיפוטכאמור,אועזבוןשלמנוח
שהיהתושבסמכותשיפוטבתדיווחולענייןזה,ישותכגוןשותפות,שותפותבעירבון
כתושב ייראו מס לצורכי תושבות מקום להם שאין דומה משפטי הסדר או מוגבל

בסמכותהשיפוטשבונמצאמקוםהניהולהממשישלהםו

הסכם קיים שאתה )i( שיפוט סמכות פירושו "סמכות שיפוט בת דיווח" המונח 4ו
אשרלפיוישהתחייבותלמסוראתהמידעהמפורטבחלקI,וכן)ii(המזוההברשימה

שפורסמהו

)i(שאתהקייםהסכם המונח"סמכות שיפוט משתתפת"פירושוסמכותשיפוט ץו
ברשימה המזוהה )ii( וכן ,I בסעיף המפורט המידע את תמסור היא לפיו אשר

שפורסמהו

במקרה בישותו שליטה להם שיש היחידים פירושו שליטה" "בעלי  המונח 6ו
כאלה(, יש )אם המגן)ים( הנאמן)ים(, היוצר)ים(, פירושו כאמור מונח נאמנות, של
הנהנה)נים(אוסוג)ים(שלנהנים,וכליחידאחרשישלושליטהאפקטיביתמוחלטת
בנאמנות,ובמקרהשלהסדרמשפטיאחרשאינונאמנות,מונחכאמורפירושואדם
באופן יפורש שליטה" "בעלי המונח דומיםו או מקבילים בתפקידים יותר או אחד

FATFׁׁ(ו ׂׂ העולהבקנהאחדעם"המלצותכוחהמשימהלפעולהפיננסית"ׁ)
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המונח"NFE"פירושוכלישותשאיננהמוסדפיננסיו 7ו

המונח"NFEפסיבי"פירושוכל:i(NFE(שאיננוNFEאקטיבי;או)ii(ישותהשקעות קו
המתוארתבתת־סעיףקטןאו6וב(שאיננהמוסדפיננסישלסמכותשיפוטמשתתפתו

המונח"NFEאקטיבי"פירושוכלNFEהעומדבאחדמאמותהמידההאלה: 9ו

פחותמ־0ץאחוזיםמהכנסתוברוטושלה–NFEלשנתהלוחהקודמתאו )א(
לתקופתדיווחמתאימהאחרתהםהכנסהפסיביתופחותמ־0ץאחוזיםמהנכסים
שבידיה–NFEבמהלךשנתהלוחהקודמתאובמהלךתקופתדיווחמתאימה

אחרתהםנכסיםהמייצריםאוהמוחזקיםלשםייצורהכנסהפסיבית;

NFE–נסחרותבאופןקבועבשוקניירותערךמוסדראושהNFE–מניותה )ב(
הואישותקשורהשלישותשמניותיהנסחרותבאופןקבועבשוקניירותערך

מוסדר;

ישות או מרכזי, בנק בין־לאומי, ארגון ממשלתית, ישות הוא NFE–ה )ג(
בבעלותמלאהשלאחדאויותרמהנ"ל;

חלקית( או )מלאה מהחזקה מורכבות NFE–ה פעילויות כל מהותי באופן )ד(
שלהוןהמניותהנפרעבחברתבתאחתאויותר,העוסקתבמסחראובעסקים
שאינםעסקימוסדפיננסי,אוממתןמימוןושירותיםלחברהכאמור,אלאאם
כןהישותלאתהיהזכאיתלמעמדזהאםהישותפועלת)אומציגהאתעצמה(
כקרןהשקעות,כגוןקרןהוןפרטית,קרןהוןסיכון,קרןרכישהממונפת,אוכל
כליהשקעותשמטרתולרכושאולממןחברותואזלהחזיקבזכויותבחברותאלה

כנכסיהוןלמטרותהשקעה;

הוא אך קודם, פעילות עבר לו ואין עסק מפעיל אינו עדיין NFE–ה )ה(
משקיעהוןבנכסיםבכוונהלהפעילעסקשאינועסקשלמוסדפיננסי,ובלבד

שה–NFEלאיהיהזכאילחריגזהאחריהתאריךשהוא24חודשיםאחריתאריך
;NFE–ההתארגנותהראשוניתשלה

ה–NFEלאהיהמוסדפיננסיבחמשהשניםהאחרונות,והואנמצאבתהליך )ו(
שלמימושנכסיואוארגוןמחדשמתוךכוונהלהמשיךאולחדשאתפעילותו

בעסקשאינועסקשלמוסדפיננסי;

ה–NFEעוסקבעיקרבעסקותמימוןוגידורעם,אובעבור,ישויותקשורות )ז(
שאיננה לישות גידור או מימון שירותי מספק ואינו פיננסיים, מוסדות שאינן
ישותקשורה,ובלבדשהקבוצהשלישויותקשורותכאמורמנהלתבעיקרעסק

שאינועסקשלמוסדפיננסי;או

ה–NFEעומדבכלהדרישותהאלה: )ח(

הואמוקםופועלבסמכותשיפוטהמושבשלואךורקלמטרותדת, )i(
צדקה,מדע,אמנות,תרבות,ספורטאוחינוך;אושהואמוקםופועלבסמכות
שיפוטהמושבשלווהואארגוןמקצועי,ליגהעסקית,לשכתמסחר,ארגון
עובדים,ארגוןלחקלאותאולגינון,ליגהאזרחיתאוארגוןהפועלאךורק

לקידוםרווחהחברתית;

הואפטורממסהכנסהבסמכותשיפוטהמושבשלו; )ii(

איןלובעלימניותאוחבריםשישלהםזכויותקנייניותאוזכויות )iii(
הנאהבהכנסותיואובנכסיו;

המונח"NFE"פירושוכלישותשאיננהמוסדפיננסיו 7ו

המונח"NFEפסיבי"פירושוכל:i(NFE(שאיננוNFEאקטיבי;או)ii(ישותהשקעות קו
המתוארתבתת־סעיףקטןאו6וב(שאיננהמוסדפיננסישלסמכותשיפוטמשתתפתו

המונח"NFEאקטיבי"פירושוכלNFEהעומדבאחדמאמותהמידההאלה: 9ו

או הקודמת הלוח לשנת NFE–ה של ברוטו מהכנסתו אחוזים מ־0ץ פחות )א(
לתקופתדיווחמתאימהאחרתהםהכנסהפסיביתופחותמ־0ץאחוזיםמהנכסים
שבידיה–NFEבמהלךשנתהלוחהקודמתאובמהלךתקופתדיווחמתאימהאחרת

הםנכסיםהמייצריםהכנסהפסיביתאוהמוחזקיםלשםייצורהכנסהפסיבית;

NFE–נסחרותבאופןקבועבשוקניירותערךמוסדראושהNFE–מניותה )ב(
הואישותקשורהשלישותשמניותיהנסחרותבאופןקבועבשוקניירותערך

מוסדר;

ישות או מרכזי, בנק בין־לאומי, ארגון ממשלתית, ישות הוא NFE–ה )ג(
בבעלותמלאהשלאחדאויותרמהנ"ל;

חלקית( או )מלאה מהחזקה מורכבות NFE–ה פעילויות כל מהותי באופן )ד(
שלהוןהמניותהנפרעבחברתבתאחתאויותר,העוסקתבמסחראובעסקים
שאינםעסקימוסדפיננסי,אוממתןמימוןושירותיםלחברהכאמור,אלאאם
כןהישותלאתהיהזכאיתלמעמדזהאםהישותפועלת)אומציגהאתעצמה(
כקרןהשקעות,כגוןקרןהוןפרטית,קרןהוןסיכון,קרןרכישהממונפת,אוכל
כליהשקעותשמטרתולרכושאולממןחברותואזלהחזיקבזכויותבחברותאלה

כנכסיהוןלמטרותהשקעה;

הוא אך קודם, פעילות עבר לו ואין עסק מפעיל אינו עדיין NFE–ה )ה(
משקיעהוןבנכסיםבכוונהלהפעילעסקשאינועסקשלמוסדפיננסי,ובלבד

שה–NFEלאיהיהזכאילחריגזהאחריהתאריךשהוא24חודשיםאחריתאריך
;NFE–ההתארגנותהראשוניתשלה

ה–NFEלאהיהמוסדפיננסיבחמשהשניםהאחרונות,והואנמצאבתהליך )ו(
שלמימושנכסיואוארגוןמחדשמתוךכוונהלהמשיךאולחדשאתפעילותו

בעסקשאינועסקשלמוסדפיננסי;

ה–NFEעוסקבעיקרבעסקותמימוןוגידורעם,אובעבור,ישויותקשורות )ז(
שאיננה לישות גידור או מימון שירותי מספק ואינו פיננסיים, מוסדות שאינן
ישותקשורה,ובלבדשהקבוצהשלישויותקשורותכאמורמנהלתבעיקרעסק

שאינועסקשלמוסדפיננסי;או

ה–NFEעומדבכלהדרישותהאלה: )ח(

הואמוקםופועלבסמכותשיפוטהמושבשלואךורקלמטרותדת, )i(
צדקה,מדע,אמנות,תרבות,ספורטאוחינוך;אושהואמוקםופועלבסמכות
שיפוטהמושבשלווהואארגוןמקצועי,ליגהעסקית,לשכתמסחר,ארגון
עובדים,ארגוןלחקלאותאולגינון,ליגהאזרחיתאוארגוןהפועלאךורק

לקידוםרווחהחברתית;

הואפטורממסהכנסהבסמכותשיפוטהמושבשלו; )ii(
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החוקיםבניההחלהשלסמכותשיפוטהמושבשלה–NFEאומסמכי )iv(
ההקמהשלה–NFEאינםמאפשריםחלוקה,אושימוש,בכלהכנסהאו
נכסיםשלה–NFEלטובתאדםפרטיאולטובתישותשאיננהלמטרותצדקה
אלאעלפיניהולפעילויותהצדקהשלה–NFE,אוכתשלוםשלפיצויסביר
בעבורשירותיםשניתנו,אוכתשלוםהמייצגאתערךהשוקההוגןשלנכס

שה–NFEרכש;וכן

החוקיםבניההחלהשלסמכותשיפוטהמושבשלה–NFEאומסמכי) )v(
ההקמהשלה–NFEדורשיםכי,בעתחיסולואופירוקושלה–NFE,כל
נכסיויחולקולישותממשלתיתאולארגוןאחרללאכוונתרווח,אויופקעו
לטובתהממשלהשלסמכותשיפוטהמושבשלה–NFEאולטובתכליחידת

משנהמדיניתשלהו

שונות הו

פיננסי חשבון כבעל המזוהה או הרשום האדם פירושו חשבון" "בעל  המונח 1ו
במוסדהפיננסיבומוחזקהחשבוןואדם,שאינומוסדפיננסי,המחזיקבחשבוןפיננסי
לטובתואולחשבונושלאדםאחרכסוכן,כאפוטרופוס,כממונה,כבעלזכותחתימה,
כיועץהשקעות,אוכמתווך,לאייראהכבעלהחשבוןלצורךהתקןהאחידלדיווח,
ואדםאחרכאמורייראהכבעלהחשבוןובמקרהשלחוזהביטוחבעלערךפדיוןאו
את לשנות או הפדיון לערך לגשת הזכאי אדם כל הוא החשבון בעל אנונה, חוזה
המוטב, את לשנות או הפדיון לערך לגשת שיכול אדם אין אם החוזהו של המוטב
בעלהחשבוןהואכלאדםששמונקובבחוזהכבעליםוכלאדםבעלזכאותמוקנית
לתשלוםעלפיתנאיהחוזהועםמועדפירעונושלחוזהביטוחבעלערךפדיוןאו

חוזהאנונה,יראוכלאדםהזכאילקבלתשלוםעלפיהחוזהכבעלהחשבוןו

מוסד של ללקוח נאותות בדיקת נוהלי פירושו "AML/KYC "נוהלי המונח 2ו
שהמוסד דומות דרישות או ההון הלבנת איסור לדרישות בהתאם מדווח פיננסי

הפיננסיהמדווחהאמורכפוףלהןו

המונח"ישות"פירושואישיותמשפטיתאוהסדרמשפטי,כגוןתאגיד,שותפות, 3ו
נאמנותאוקרןו

בישות שולטת הישויות אחת אם אחרת ישות של קשורה" "ישות היא ישות 4ו
האחרת,אוששתיהישויותנמצאותתחתאותהשליטהולמטרהזו,שליטהכוללת

בעלותישירהאועקיפהשליותרמ־0%ץמזכויותההצבעהאומערךהישותו

פונקציונלי ערך שווה )או מסים משלם של מזהה מספר פירושו "TIN" המונח ץו
בהעדרמספרמזההשלמשלםמסים(ו

המונח"ראיהתיעודית"כוללאחדמהאמוריםלהלן: 6ו

סוכנות או ממשלה )לדוגמה, מוסמך ממשלתי גוף שהנפיק תושב תעודת )א(
שלה,אורשותמקומית(שלסמכותהשיפוטשהמוטבטועןשהואתושבהו

ביחסליחיד,כלזיהויתקףשהנפיקגוףממשלתימוסמך)לדוגמה,ממשלה )ב(
אוסוכנותשלה,אורשותמקומית(,הכוללאתשמושלהיחידומשמשבדרך

כלללמטרותזיהויו

)לדוגמה, מוסמך ממשלתי גוף שהנפיק רשמי תיעוד כל לישות, ביחס ג(
מען ואת הישות שם את הכולל מקומית( רשות או שלה, סוכנות או ממשלה
המשרדהראשישלהבסמכותהשיפוטשהישותטוענתשהיאתושבתבה,או

סמכותהשיפוטשבההישותהתאגדהאוהתארגנהו
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כלדוחכספישעברביקורת,דוחאשראישלצדשלישי,בקשהלפשיטת )ד(
רגל,אורגולטורשלניירותערךו

חלק IX: יישום בפועל

לסמכותשיפוטחייביםלהיותכלליםונהליםכדילהבטיחישוםיעילוציותלהליכי או
הדיווחובדיקותהנאותותהמפורטיםלעיל,לרבות:

כלליםשימנעומכלמוסדפיננסי,אדםאומתווךמלאמץנהגיםשכוונתםלעקוף 1ו
אתהליכיהדיווחואתבדיקותהנאותות;

כלליםהמחייביםמוסדותפיננסייםמדווחיםלשמורתיעודשלצעדיםשננקטו 2ו
וכלראיהשמסתמכיםעליהלביצועהנהליםשלעילואמצעיםהולמיםלהשגתתיעוד

זה;

הליכיםמינהלייםשמטרתםלוודאציותשלמוסדותפיננסייםמדווחיםלהליכי 3ו
הדיווחובדיקותהנאותות;נהליםמינהלייםלמעקבאחרימוסדפיננסימדווחכאשר

ישדיווחעלחשבונותלאמתועדים;

בדין המוגדרים והחשבונות שהישויות להבטיח שמטרתם מינהליים הליכים 4ו
הפנימיכמוסדותפיננסייםשאינםמדווחיםוחשבונותמוחרגיםימשיכולהוותסיכון

נמוךשישתמשובהםלהעלמתמס;וכן

הוראותאכיפהיעילותלטיפולבאי־ציותו ץו

תוספת שנייה
)תקנה2(

רישום מוסד פיננסי ישראלי

מוסדפיננסיישראלייירשם,לפיתקנותאלה,באופןמקווןבאתררשותהמסיםבישראל 1ו
שכתובתוilוgovוtaxesוwwwו

מוסדפיננסיישראלימדווחיצייןאתמספרתיקמסהכנסהשלוברשותהמסיםולא 2ו
קייםמספרכאמור,יגישהמוסדהפיננסיטופס4436לצורךקבלתמספרמזההלדיווחלפי

תקנותאלהו

תוספת שלישית
)תקנה6)ה((

אופן דיווח על חשבונות בני דיווח או על העדרם

דוחלפיתקנה6)א(ו–)ד()להלן-הדוח(יוגשבידימוסדפיננסיישראליו 1ו

הדוחיוגשבטופסמקווןבאמצעותמערכתממוחשבתכפישפורסםבאתררשותהמסים 2ו
בישראלשכתובתוilוgovוtaxesוwwwו

ט'בשבטהתשע"ט)ץ1בינואר2019(
)חמק41ץ-3(
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