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CRS January Newsletter 

The road continues 
Introduction 

The Common Reporting Standard (“CRS”) regime has come into effect in over 100 participating jurisdictions. Similar to 
FATCA, the CRS regime differs among the implementing jurisdictions, and changes with constant developments. As 
part of Deloitte’s efforts to provide transparency with respect to this evolving landscape, a summary of key 
jurisdictional updates on CRS signatories, regulations, guidance, and other related news is distributed via our monthly 
CRS Newsletter. 

Country Updates 

Andorra 

The Government of Andorra released a Decree providing further guidance on the obligation of Andorran FIs to submit 
a report with regards to their AEOI compliance from an external auditing entity. This Decree entered into force on 
January 23, 2019 (January 23, 2019). 

Australia 

The Australian Taxation Office (ATO) published their “CRS Stakeholder Update No.9” providing further technical 
guidance on CRS reporting. Specific updates include new validation rules, reporting details for trusts, and contact 
element (January 22, 2019). 

 

Bermuda 

Bermuda’s Tax Administration published an updated version of its CRS reportable jurisdictions list with respect to 
TY2018 for 2019 (January 31, 2019). 

Global Financial Services Industry 

https://www.bopa.ad/bopa/031006/Pagines/GD20190118_12_55_40.aspx
https://www.gov.bm/sites/default/files/Bermuda-2018-CRS-Reportable-Jurisdictions-List-20190131.pdf
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Brazil 

Brazil’s Receita Federal announced the modification of its e-Financiera country table, specifically for Netherlands 
Antilles, Curaçao and Sint Marteen (Dutch Part). Two separate country codes were created for Curaçao and Sint 
Maarten (January 31, 2019).  

Canada 

The Canadian Revenue Agency released an updated CRS Declaration of Tax Residence Form (RC521) for entities in 
accordance with Part XIX of Canadian Income Tax Act (January 5, 2019). 

Costa Rica 

Costa Rica’s Ministry of Finance published a CRS Participating and Reportable Jurisdictions list with respect to TY2019 
data for 2020 (January 9, 2019). 

Croatia 

Croatia’s Ministry of Finance released an amended AEOI Ordinance, which entered into force on January 3, 2019. This 
Ordinance sets out the rules, including a glossary of terms and definitions, for AEOI implementation purposes. The 
new version adds clarifications on the definitions of managed by investment entity, passive income, current residence 
and changes in circumstances (January 1, 2019). 

Finland 

The Finnish Tax Administration (Vero) published an updated version of its CRS Participating Jurisdictions list (January 
1, 2019). 

Germany 

The Federal Tax Office of Germany released CRS Infobrief 01/2019 providing guidance on uploading CRS data using 
the ELMA interface (January 28, 2019). 

In addition, Germany’s Ministry of Finance (BMF) released a BMF letter including a provisional CRS reportable 
jurisdictions list for 2019 with which the automatic exchange of information is expected to take place on September 
30, 2019. The finalized exchange list for 2019 will be announced in a subsequent letter at the end of June 2019 
(January 29, 2019). 

 

Hungary 

The National Tax and Customs Administration of Hungary (NAV) published an updated version of the AEOI technical 
guidance for reporting purposes. An updated list of reportable jurisdictions is also available in Annex 1 (January 24, 
2019). 

India 

India’s Income Tax Department released updated versions of its Generic Submission Utility Tool (v1.4) for submitting 
AEOI returns, and Report Generation and Validation Utility for Forms 61, 61A, and 61B (January 16, 2019). 

http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/2962
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/rc521.html
https://www.hacienda.go.cr/contenido/13884-estandar-comun-de-reporte-crs
https://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pog27516
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48766/crs__lista_osallistuvista_valtioist/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2019-01-29-automatischer-austausch-von-informationen-ueber-finanzkonten-in-steuersachen-nach-dem-finanzkonten-informationsaustauschgesetz-FKAustG-3009219.html
http://nav.gov.hu/data/cms488916/18AEOI_Kitoltesi_utmutato_net.pdf
http://nav.gov.hu/data/cms488916/18AEOI_Kitoltesi_utmutato_net.pdf
https://report.insight.gov.in/reporting-webapp/portal/show-pre-download-page?utilities
https://report.insight.gov.in/reporting-webapp/portal/show-pre-download-page?utilities
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Israel 

Israel’s Parliament (Knesset) announced that its Finance Committee has approved the CRS regulations at its second 
session held on January 1, 2019. In order for the regulations to take effect, the Minister of Finance is required to 
publish the regulations in "Reshumot" (official publication of the government ministries) (January 1, 2019). 

 

Japan 

Japan’s National Tax Agency published an updated version of its CRS FAQs for reporting purposes (January 31, 2019). 

Liechtenstein 

Liechtenstein’s Tax Administration released Newsletter 5/2018 informing Financial Institutions of recent amendments 
made to the AEOI Regulation (LGBl. 2018 No. 404) and the corresponding update to the AEOI leaflet                
(January 7, 2019).  

Lithuania 

Lithuania’s Ministry of Finance released an updated version of its CRS reportable jurisdictions list with respect to 
TY2018 for 2019 (January 31, 2019). 

Malaysia 

The Inland Revenue Board of Malaysia (IRBM) published an updated list of CRS Reportable Jurisdictions (January 15, 
2019). 

The IRBM also published a Sample CRS Data Encryption Tool (v1.0) (January 16, 2019). 

Saint Vincent and the Grenadines 

The Saint Vincent and the Grenadines’ Ministry of Finance released CRS Guidance Notes (January 28, 2019). 

Saint Vincent and the 
Grenadines - CRS Gui   

Slovenia 

Slovenia’s Ministry of Finance published an updated Participating Jurisdictions list with respect to TY2018 (January 3, 
2019). 

Slovenia - CRS 
Reportable Justidictio   

Switzerland 

Switzerland’s Federal Council published a press release announcing that the tax information exchange agreement 
(TIEA) with Brazil entered into force on January 4, 2019. The provisions of the agreement will apply from January 1, 
2020 onwards. Both countries intend to strengthen their tax cooperation with a conclusion of a double taxation 

https://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press01.01.19a.aspx
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/04.pdf
https://www.llv.li/files/stv/stv_newsletter_2018_005.pdf
https://www.gesetze.li/chrono/pdf/2018404000
https://www.llv.li/files/onlineschalter/Dokument-2656.pdf
https://www.vmi.lt/ties/naujienos-perziura;jsessionid=9bc30e2938eaadee4c13dbf147d9?id=161
http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfam/List_of_Reportable_Jurisdictions_15012019.pdf
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=6&bt_skum=2&bt_posi=1&bt_unit=2&bt_sequ=1&bt_lgv=2
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-73648.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/55363.pdf
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agreement (DTA). The DTA has been signed and is currently being discussed by the Swiss Parliament (January 4, 
2019). 

In addition, Switzerland’s Federal Tax Administration (AFC) released (1) an updated version of the AEOI Technical 
Directive specifying the Financial Institutions’ requirements when submitting data; and (2) updated AEOI FAQs  
(January 24, 2019). 

Taiwan 

Taiwan’s Ministry of Finance published updated CRS FAQs providing further guidance on (1) what is CRS; (2) How it 
works; and (3) Why Taiwan should keep up with it (January 7, 2019). 

United Kingdom 

The United Kingdom’s HM Revenue & Customs (HMRC) Department updated its CRS reportable jurisdictions list with 
respect to TY2018 for 2019 (January 15, 2019). 

Additionally, the HMRC Department updated its AEOI Registration Guidance Notes, providing a step-by-step guideline 
on how to register for the AEOI service. The HMRC added that in order to complete the registration, Financial 
Institutions must also provide a contact telephone number (January 18, 2019). 

 

 

https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/internationales-steuerrecht/fachinformationen/aia/publikationen/wegleitung.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/internationales-steuerrecht/fachinformationen/aia/publikationen/wegleitung.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/internationales-steuerrecht/fachinformationen/aia/qualifikationsgremium/fragen-und-antworten.html
https://www.mof.gov.tw/Detail/Index?nodeid=1529&pid=82513&rand=7125
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-exchange-of-information/ieim402340
https://www.gov.uk/government/publications/foreign-account-tax-compliance-act-registration-guidance-fatca/automatic-exchange-of-information-registration-guidance
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Stakeholder Update #9


Updates to validation rules
Over the next few months we will be updating a number of validation rules for 2018 CRS
Reports.  The updated validations will trigger ‘error’ messages and require correction
before a successful lodgment can be accepted. Please ensure your 2018 CRS reports
conform to the following validation rules:


·  Namespaces must be provided in your CRS files.  Refer page 290 of the CRS XML
Schema User Guide.


·  The Account Balance must be zero if an account was closed during the reporting
year.


·  The ReportingFI ResCountryCode element must be AU.


·  The BirthDate element cannot be greater than the current date.


·  Controlling Person/s must be provided when:


Account Holder = Organisation & Account Holder Type = CRS101


·  Controlling Person/s must be omitted when:


Account Holder = Organisation & Account Holder Type = CRS102 or
CRS103


Reporting details for trusts
If the RFI is a trust the ReportingFI element must contain the details of the trust including
the trust name, address and TIN (TFN or ABN) as opposed to the trustee. This ensures
that the record of lodgment is correctly recorded against the trust.


Contact element
A name and contact phone number or email address should be included in the RFI
Contact attribute. In the event that there is an issue with your file this will enable us to
contact you.


Further Information
ATO websites:


¢  Automatic exchange of information guidance – CRS and FATCA


¢  CRS Reporting page


Common Reporting Standard (CRS)



http://secure-web.cisco.com/1EWTTpsbkuW8AdR0pCfnq8zQBg6IsIJCBy5tqnb9ecUfaAUKk8zgfAQXgf9q5RZMwjWClYgdHNicgDu_f_iMwc5j-jQIgIOEzUcIXWYejw61CiUv5ShakbMdPf_GEVx5jwLDLXKvjlgzBBaZuJhVRUZ83VZ7ICFYf7RyJK1Jd7RDsxAFqafj4xGTlwsxRnuuAtzJMIq0JD_WWsDY9883d_rkKUDOzg-CGKEB8zDgR6r1AB4DP4itCrho1IpO10_7_23N8ATeyE5UP1AUhIqbmXA_BLHkbE_6wGAJtRv91LnKHZO0vI5AWkPeTYzHVXkM0-v2EUqx5IyLySHvmIT9p7vXM822Bv_Ewag8I8CKvZyo3WrDTCLSwOfXoxb56mfgzaatKG-C8lECS94Mno-c8VJsa2MoWgMfBQZCeL19-94UvJr0yGy9pNLTjn55Td2-2TwB6cPHx3LTEGCSaNgfberLtKdXv8KV_81stCPS0u_3b9fE8bRyNvTr6TGoV9DYq/http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Ftax%2Fexchange-of-tax-information%2Fstandard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-in-tax-matters-second-edition-9789264267992-en.htm

http://secure-web.cisco.com/1EWTTpsbkuW8AdR0pCfnq8zQBg6IsIJCBy5tqnb9ecUfaAUKk8zgfAQXgf9q5RZMwjWClYgdHNicgDu_f_iMwc5j-jQIgIOEzUcIXWYejw61CiUv5ShakbMdPf_GEVx5jwLDLXKvjlgzBBaZuJhVRUZ83VZ7ICFYf7RyJK1Jd7RDsxAFqafj4xGTlwsxRnuuAtzJMIq0JD_WWsDY9883d_rkKUDOzg-CGKEB8zDgR6r1AB4DP4itCrho1IpO10_7_23N8ATeyE5UP1AUhIqbmXA_BLHkbE_6wGAJtRv91LnKHZO0vI5AWkPeTYzHVXkM0-v2EUqx5IyLySHvmIT9p7vXM822Bv_Ewag8I8CKvZyo3WrDTCLSwOfXoxb56mfgzaatKG-C8lECS94Mno-c8VJsa2MoWgMfBQZCeL19-94UvJr0yGy9pNLTjn55Td2-2TwB6cPHx3LTEGCSaNgfberLtKdXv8KV_81stCPS0u_3b9fE8bRyNvTr6TGoV9DYq/http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Ftax%2Fexchange-of-tax-information%2Fstandard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-in-tax-matters-second-edition-9789264267992-en.htm

https://secure-web.cisco.com/1x8RETXek53kNi7-KWHh5ONk4KKBKxqH0D3EEo2IBzanSfqWLYGB_U9812rWorgbMu1jutMDkd4_ILp04wMfeQuUjejmyeZ5ky2iE161H1-xLXh9lMnoZeLRFDC2YrKFiOUX4I8wQikaLp1Pj7FsIaynqP5MDAi2k0YHx9xUsSenI_eLhCvtot_IhPGNK73XFsi0gcw3o4GhfUX3mK6OG7TFIw_NGUtnC2dBm7w-kfED3loNCkqhixR2rlLZvVogsN7gJeBxcShnS8mMzvZKp4UFemCmLgKS5Sfet6sjSI1u6ftHIAF5hp9gXRD_bkSzn0VhgZ1kJ5uwP0aLb7dAAQ5A1mt-W0LXUjYi7kGC-e9DOflF-3L2gGSl7799DOcIEW4FSDXZ1E49CaMn9MoDi216xuj3x1nAZq6h_lTwFtwpEYj5sssVNo4n0PG3XEb9AG_cD7_lzDFh6j-5s9QikESni8Su6T95ydsJIIjjVqISFp0MHoAO8Xc7cPK1N4SKh/https%3A%2F%2Fwww.ato.gov.au%2Fgeneral%2Finternational-tax-agreements%2Fin-detail%2Finternational-arrangements%2Fautomatic-exchange-of-information---crs-and-fatca%2F

https://secure-web.cisco.com/1thM-oVS8xik3dnJRrNXba44p-ZRYaPZJ1GltXLSpTz0UwTTVPl5x2mgRl4bIAWTdjErQckNcckYEpql2odHnKPc8WW8sI3S7t9UFEd3CBJZVWEwJ3Xes1NhKxEPlW_drAk3BxJ2hOaRCGGTGFWxYUnHu_QOpyQO53yQVYMHuAr5gQY1d3clRagaQXc9OMq2ACggh-nNY_NioTof1Qy2vAWeDZBaNSQcKQqPadiBY-0fTEFzukNF8Ua5cga1Qz1czeB-Jt5dDHroMvlF5Qobk6EBRahbIB3YBIX5dhkTyAQv20BrUgA5ixnYDWOxENFLCFmSmpJ4qJt0TFt1G8_rvHMSLMcuHbMvsbL6-6o7RybzqAVbO99-LxQh_AzbyvdFPIhZeFLFTPxoJ_-shCkOkpTSzBPo7LMjqwYImJRedbftzFY0OmI8CEa0-0JVZH7lmPi7JNOWNNv2eaijOEl2zwoBfwdBNIXLoxLDyYvnJuNEQNelBxLYFKu3Ie6a5V9hz/https%3A%2F%2Fwww.ato.gov.au%2FBusiness%2FThird-party-reporting%2FCRS-reporting%2F





OECD websites:


¢  CRS XML Schema Guide


Common Reporting Standard Team


Australian Taxation Office


ATO | Working for all Australians



http://secure-web.cisco.com/1EWTTpsbkuW8AdR0pCfnq8zQBg6IsIJCBy5tqnb9ecUfaAUKk8zgfAQXgf9q5RZMwjWClYgdHNicgDu_f_iMwc5j-jQIgIOEzUcIXWYejw61CiUv5ShakbMdPf_GEVx5jwLDLXKvjlgzBBaZuJhVRUZ83VZ7ICFYf7RyJK1Jd7RDsxAFqafj4xGTlwsxRnuuAtzJMIq0JD_WWsDY9883d_rkKUDOzg-CGKEB8zDgR6r1AB4DP4itCrho1IpO10_7_23N8ATeyE5UP1AUhIqbmXA_BLHkbE_6wGAJtRv91LnKHZO0vI5AWkPeTYzHVXkM0-v2EUqx5IyLySHvmIT9p7vXM822Bv_Ewag8I8CKvZyo3WrDTCLSwOfXoxb56mfgzaatKG-C8lECS94Mno-c8VJsa2MoWgMfBQZCeL19-94UvJr0yGy9pNLTjn55Td2-2TwB6cPHx3LTEGCSaNgfberLtKdXv8KV_81stCPS0u_3b9fE8bRyNvTr6TGoV9DYq/http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Ftax%2Fexchange-of-tax-information%2Fstandard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-in-tax-matters-second-edition-9789264267992-en.htm
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 00047719סימוכין: 


(, מידע על חשבונות פיננסים שלבדיקת נאותות ללדיווח ו אחידתקן תקנות מס הכנסה )יישום 


 2019–טהתשע"


 – )להלן 1לפקודת מס הכנסהב 135שבסעיף ו"חשבון פיננסי" "מוסד פיננסי"  ותההגדרבתוקף סמכותי לפי 


בנק ישראל, יושב ראש רשות  תשהתייעצתי עם נגידלאחר  ,לפקודה 243-ו ד135ג, 135 סעיפיםו הפקודה(


אני מתקין תקנות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, , 7 תקנהלעניין  למעט ,המשפטים תניירות ערך ושר


 אלה:


 


 – אלה בתקנות (א)  .1 ופרשנות הגדרות


 דולר של ארצות הברית של אמריקה; –דולר" "   


חשבון קיים של יחיד שהיתרה המצרפית שלו  – "גבוה ערך בעל חשבון"   


 טבת התשע"טבכ"ג  ביוםבחשבונות קיימים עולה על מיליון דולר 


 ;מכן שלאחר כלשהי בשנהבדצמבר  31-ב או( 2018 בדצמבר 31)


קיים של יחיד שהיתרה המצרפית שלו  חשבון – "נמוךבעל ערך  חשבון"   


טבת בכ"ג על מיליון דולר ביום  עולה אינהבחשבונות קיימים 


 ינואר חודשיםשבון בואם נפתח הח ,(2018בדצמבר  31) התשע"ט


 אינהשהיתרה המצרפית שלו בחשבונות קיימים  – 2019 עד מרס


 ; (2019 בדצמבר 31) טבת התש"פב 'ג על מיליון דולר ביום עולה


 לפיחשבון שסווג כחשבון של תושב מדינה זרה  –" דיווח-בר חשבון"   


 (, לפי העניין, ובלבדג) ( אוב)11תקנה  לפי או 5 עד 3 תקנות


 ;דיווח בת מדינה היא זרה מדינה שאותה


 1) תשע"טהב' אדר בכ"ה חשבון פיננסי שנפתח ביום  – "חדש חשבון"   


 אחריו;( או 2019 באפריל


 וכן ,תקןל 17 קטן סעיף, ג סעיף, VIIIבחלק  כהגדרתו –"חשבון מוחרג"    


 כל אחד מהחשבונות הבאים:


 ;דולר 5,000 על עולה אינה בו שהיתרה רדום חשבון (1)    


בחוק הפיקוח על קופות  כהגדרתההשתלמות  בקרן חשבון (2)    


 ;לעובדיםגמל, המיועדת לתשלום דמי השתלמות 


 קופותבחוק הפיקוח על  כהגדרתההשתלמות  בקרן חשבון (3)    


ובלבד  עצמאים,, המיועדת לתשלום דמי השתלמות לגמל


 : האלהלגביו התנאים  מתקיימיםש


                                                                    
 .954ס"ח התשע"ו, עמ'  ;120עמ'  ,6דיני מדינת ישראל, נוסח חדש  1



http://www.nevo.co.il/Law_word/law18/06.pdf
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, או דולר 50,000-ההפרשות השנתיות מוגבלות ל (א)     


 פחות;


, או דולר 50,000 על עולה אינה בו היתרה (ב)     


משיכות ממנו מותנות בעמידה באמות מידה הקשורות שה


חשבון, או שמוטלים קנסות על משיכות הלמטרתו של 


 כאמור מולאו; המידה שאמותשנעשו לפני 


כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי )חיסכון  בבנק חשבון (4)    


תקנות חיסכון ארוך  –)להלן  20162-ארוך טווח לילד(, התשע"ז


 טווח לילד(;


 כמשמעותו להשקעה גמל בקופת הילד שם על חשבון (5)    


 ;לילד טווח ארוךבתקנות חיסכון 


( לצו 7)א()5בעבור לקוחות לפי סעיף  חשבון משותף שנפתח (6)    


הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח, וניהול רישומים של איסור 


-תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, התשס"א


 צו איסור הלבנת הון(; –)להלן  20013


נציגות בית משותף  שנפתח בידיחשבון המוחזק בישראל  (7)    


לפי  , 19694-לחוק המקרקעין, התשכ"ט 65כמשמעותה בסעיף 


)ג( לתקנות שיקים ללא כיסוי, 4התנאים הקבועים בתקנה 


 תקנות שיקים ללא כיסוי(; –)להלן  19815-התשמ"א


חשבון המוחזק בישראל ונפתח בידי ועד עובדים  (8)    


לפי  , 19576-כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז


)ג( לתקנות שיקים ללא כיסוי ובסעיף 4התנאים הקבועים בתקנה 


 ( לצו איסור הלבנת הון;6)א()3


מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה החשבון  (9)    


או בלתי מוגדרת של נהנים, שמתקיימים בו התנאים הקבועים 


 ( לצו איסור הלבנת הון;6)א()5בסעיף 


חשבון שבו הנכסים הפיננסיים היחידים הם מניות או  (10)    


 102סעיף  לפיעובדים,  בעבור ןמוחזקות על ידי נאמהאופציות 


 ;לפקודה


                                                                    
 .135ז, עמ' "ק"ת התשע 2
 .592עמ'  שע"ד,הת ;310עמ' ק"ת התשס"א,  3
 .259עמ'  ,תשכ"טהס"ח   4
 .1576עמ' ק"ת התשמ"א,  5
 .63ס"ח התשי"ז, עמ'  6


 



http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-klali-6080.pdf

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0575.pdf

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4275.pdf
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המוסד הפיננסי ו ,זבוןיידי עבאך ורק  המוחזקחשבון  (11)    


הפטירה במרשם האוכלוסין כמשמעותו דבר המדווח אימת את 


 ;19657-התשכ"הבחוק מרשם האוכלוסין, 


ולהבטחת  זרבנק לתשלום כספים לטובת עובד  חשבון (12)    


 19918-תשנ"אהעובדים זרים,  לחוק 'ד פרק לפי מישראליציאתו 


 חוק עובדים זרים(; –)להלן 


 ;מוחרג חשבון למעט, לפקודהב 135 בסעיף כהגדרתו –" פיננסי חשבון"   


  התשע"טב' אדר בכ"ה  לפני יוםחשבון פיננסי שנפתח  – "קיים חשבון"   


 (;2019 באפריל 1)


בדצמבר בשנה  31 ביוםחשבון ש – מסוימת בשנה" רדום חשבון"   


תקבלה מבעל ה מהיום שבואו יותר שנים  שלושעברו  מסוימת


 שבבעלותוכל חשבון אחר גבי או ללגביו החשבון הוראה אחרונה 


 ;החשבון מוחזק שבו הפיננסי במוסד שמוחזק


 תקןל 9.ד סעיף, VIIIאקטיבי" כהגדרתו בחלק  NFE" – "ת"ישות אקטיבי   


 ;וכן מוסד ציבורי


 ;לתקן 8.ד סעיף, VIIIפסיבי" כהגדרתו בחלק  NFE" –"ישות פאסיבית"    


שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית"  הנותן קטן ישראלי מוסד פיננסי"   


שירותי פיקדון ואשראי בלא  שנותן ישראליפיננסי  מוסד –


 2לנספח  IIIשעומד בדרישות המפורטות בסעיף ג, חלק  ,ריבית


 להסכם פטקא;


 ;טקאפבתקנות כהגדרתן  –"תעודת התאגדות"  "מוסד ציבורי",   


 –" מצרפית"יתרה  או פיננסי חשבון של, "ערך" פיננסי בחשבון"יתרה"    


 אותו שבבעלות פיננסיים בחשבונות והערכים היתרות כל סך


 פיננסי במוסד המוחזקים, העניין לפי, ישות אותה או יחיד


 למוסד קשורה בישות המוחזקים ובחשבונות מדווח ישראלי


 מקשרת הפיננסי המוסד של הממוחשבת המערכת אם, הפיננסי


 צירוף את ומאפשרת החשבון בעל זהות לעניין החשבונות את


 כמשמעותה –; לעניין זה, "ישות קשורה" הערכים או היתרות


 ( לתקן;4.ה סעיף,  VIIIבחלק


 הלגביה הודעה לפי תקנ פרסם שהמנהלמדינה זרה  –" דיווח בת מדינה"   


 (;ט)10


                                                                    
 .270ס"ח התשכ"ה, עמ'  7
 .112תשנ"א, עמ' הס"ח  8
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 של הברית ארצותמדינה, שאינה מדינת ישראל או  –" זרה מדינה"   


 המנוייםאזור או שטח מחוץ לישראל שאינם מדינה,  או, אמריקה


מכון  של האינטרנט באתר שמפורסם 3166ישראלי מספר  בתקן


 בכתובתהתקנים הישראלי 


https://portal.sii.org.il/UploadedFiles/06_2013/3166new.pdf; 


 על פי הסכם שהתחייבה מדינה – מסוימת בשנה", משתתפת מדינה"   


בינואר  1-ב, המנויה להעביר למדינת ישראל מידע לפי התקן


 בישראל המסים רשותבאתר  שמפורסמת ברשימה שנה באותה


 ; www.taxes.gov.il :בכתובת


ב 135בסעיף  םכהגדרת –" ישראלי פיננסי, "מוסד "פיננסי מוסד"   


 לפקודה, למעט מוסד ציבורי;


 למעט ב לפקודה,135כהגדרתו בסעיף  –" מדווח ישראלי פיננסי מוסד"   


 ;מדווח שאינוישראלי  פיננסי מוסדלמעט ו ציבורי מוסד


 כל אחד מאלה: –" מדווח שאינוישראלי  פיננסי מוסד"   


 ;לתקן 2.ב, סעיף VIIIממשלתית כהגדרתה בחלק  ישות (1)    


 ;לתקן 3.ב, סעיף VIIIכהגדרתו בחלק  לאומי-בין ארגון (2)    


 ;לתקן 4.ב, סעיף VIIIמרכזי כהגדרתו בחלק  בנק (3)    


, VIIIאשראי כהגדרתו בחלק  יכרטיס שלמנפיק מוסמך  (4)    


 ;לתקן 8.בסעיף 


, סעיף VIIIקולקטיבי פטור כהגדרתו בחלק  ותכלי השקע (5)    


 ;לתקן 9.ב


 בחוק הפיקוח על קופות גמל; כהגדרתה מנהלת חברה (6)    


 השתלמות קרן ולמעט ביטוח קופת לרבות, גמל קופת (7)    


 בחוק הפיקוח על קופות גמל; כהגדרתן, להשקעה גמל וקופת


 הסדרת בחוק םתיקים או יועץ השקעות כהגדרת מנהל (8)    


 תיקי ובניהול השקעות בשיווק, השקעות בייעוץ העיסוק


 ;19959-"ההתשנ, השקעות


, חוק השקעות משותפות בנאמנותב כמשמעותו קרן מנהל (9)    


 ;199410-תשנ"דה


                                                                    
  .416' עמ"ה, התשנ"ח ס 9


 .308' עמ ,"דתשנה חס" 10



http://www.taxes.gov.il/

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1539.pdf

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1480.pdf
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והוא  מדווחהוא מוסד פיננסי ישראלי  הנאמנות שהנאמן ב (10)    


כל  לגבי, לתקן I חלקחייב בדיווח לפי המדווח על כל המידע 


 חשבונות בני הדיווח של הנאמנות;ה


 ואשראי פיקדון ישירות הנותן קטן ישראלימוסד פיננסי  (11)    


 ;ריבית בלא


 תוארו אם אף, דומה תפקיד שממלא מי לרבות –" לקוחות קשרי"מנהל    


 ;שונה


 5 קטן סעיף, ה סעיף, VIIIבחלק  TINכהגדרת  –" TIN" או" TIN מספר"   


 ;לתקן


, IIIכל אחד מהסממנים המפורטים בחלק  –" זרה מדינה"סממן של    


 ;לתקן( ו עדא(  פסקאות, 2 קטן סעיף, ב סעיף


( א 6 קטנים סעיפים, ה סעיף, VIIIכהגדרתה בחלק  –"ראיה תיעודית"    


 ;לתקן( ג עד


כהגדרתם בחוק להסדרת מתן  – "שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית"   


ידי מוסדות לגמילות  שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על


 ; 2019–חסדים, התשע"ט


, מדינה באותה המס דיני לפיתושב של מדינה זרה  –" זרה מדינה תושב"   


באותה מדינה, לרבות  זרה מדינהשל מנוח שהיה תושב  עיזבוןאו 


הניהול הממשי שלה  אםמס ה דיני פיל תושבותישות שאין לה 


 :אלה למעטנמצא באותה מדינה זרה, 


בשוק ניירות ערך  בקביעות ותמניותיו נסחר אשרתאגיד  (1)    


 מוסדר;


(; לעניין זה, 1בפסקה ) כאמורקשורה של תאגיד  ישות (2)    


 ( לתקן;4.ה סעיף,  VIIIבחלק כמשמעותה –"ישות קשורה" 


 ( לתקן;2.ב סעיף, VIIIבחלק  הכהגדרת תממשלתי ישות (3)    


 ( לתקן;3.ב סעיף,  VIIIלאומי כהגדרתו בחלק-ןארגון בי (4)    


 ( לתקן;4.ב סעיף,  VIIIכהגדרתו בחלקבנק מרכזי  (5)    


 ;מסוימת ביטוח חברת, למשמורת מוסד, יקדונותמוסד לפ (6)    


 6, סעיף קטן א סעיף,  VIIIהשקעות כהגדרתה בחלק  ישות (7)    


 היא.ב( שם, 6קטן  בסעיף כאמור ישות היא אם, ובלבד שלתקן


 ;משתתפתמדינה ב זרה מדינהתושבת 


 )א(;9בתקנה  כמשמעותו –" יחיד לגבי עצמי תיעוד"   
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 ;)ב(9בתקנה  כמשמעותו –" ישות לגבי עצמי תיעוד"   


 פיננסיים חשבונות של אוטומטיים מידע לחילופי הנוהל –" התקן"   


 בתוספתש( OECD) כלכלי ולפיתוח פעולה לשיתוף הארגון שפרסם


 ;הראשונה


-"והתשע(, פטקאמס הכנסה )יישום הסכם  תקנות –" פטקא תקנות"   


201611. 


 במקום, בתקן מקום בכל, 5-ו 4, 3, 1 בתקנות לתקן ההפניות לעניין (ב)  


" דיווח בר אדם" במקום", זרה"מדינה  יקראו" דיווח בת שיפוט"סמכות 


 תושב של"חשבון  יקראו" דיווח בר"חשבון  ובמקום" זרה מדינה"תושב  יקראו


 פיננסי"מוסד  בהגדרה( 10"; תקנת משנה זו לא תחול על פסקה )זרה מדינה


 בתקנת משנה )א(. ש" מדווח שאינו ישראלי


 פיננסי מוסדלתקן שבהגדרה " 9, סעיף ב.VIII לחלקההפניה  לעניין (ג)  


   – "מדווח שאינו ישראלי


טבת התשע"ג ב"י"ח  יקראו "[xx/xx/xxxx]במקום " ,.א(9.ב בסעיף (1)   


 ;("2012בדצמבר  31)


"או  יקראוהקולקטיבי"  ותההשקע שכלי" יאחר ,(ג.9.ב בסעיף (2)   


 מוסד ישראלי פיננסי מדווח";


 .ייקראלא  .ד(9.ב סעיף (3)   


, אם לא בתקןלכל המונחים בתקנות אלה תהא המשמעות הנודעת להם  (ד)  


 נקבע אחרת בפקודה או בתקנות אלה.


; מוסד השנייה התוספת לפיאצל המנהל  להירשםפיננסי ישראלי חייב  מוסד  .2 רישום חובת


 תקנות לפי נרשם כאילו אותו יראו פטקאתקנות  לפיפיננסי ישראלי שנרשם 


 כאמור מוסד שאינו כמי או מדווח ישראלי פיננסי כמוסד ו, ובלבד שמעמדאלה


 .אלה תקנות לפי למעמדו זהה פטקא תקנותלפי 


 נאותות בדיקות


 של פיננסי לחשבון


 חשבון וסיווג יחיד


 תושב של כחשבון


 זרה מדינה


 בחשבוןפיננסי ישראלי מדווח יערוך בדיקות ליחיד שהוא בעל חשבון  מוסד  .3


אצלו,  המוחזק, סעיף א לתקן, IIIבחלק  המתוארחשבון קיים מן הסוג  שאינו


 של תושב מדינה זרה, כמפורט להלן:  ןכחשבו החשבון אתויסווג 


 –  נמוךערך  בעל בחשבוןיחיד שהוא בעל חשבון  לגבי (1)  


                                                                    
 .1746, עמ' תשע"והק"ת  11



http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7700.pdf
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את בדיקת התיעוד  יערוך המדווח הישראלי הפיננסי המוסד (א)   


 כל את ויסווג, לתקן 2 קטן סעיף, ב סעיף, IIIהאלקטרוני כמפורט בחלק 


 נמצא שלגביה הזרה במדינה זרה מדינה תושב של כחשבון מאלה אחד


 :זרה מדינה של סממן


אשר בבדיקת התיעוד האלקטרוני  נמוך ערך בעלחשבון  (1)    


 סעיף, ב סעיף, IIIהמפורטים בחלק  מהסממניםסממן  לגביונמצא 


 א( עד ה( לתקן; 2 קטן


אשר בבדיקת התיעוד האלקטרוני  נמוך ערך בעלחשבון  (2)    


, אך חל לגביו שינוי מסוימת זרה מדינהסממן של  לגביולא נמצא 


סממן  המכילמידע  כוללתיעוד האלקטרוני לגביו שהבנסיבות, כך 


 ;זרה מדינה אותה של


)א(, לגבי כל החשבונות בעלי ערך  משנה בפסקת האמור אף על (ב)   


נמוך או לגבי קבוצה מזוהה של חשבונות כאמור, רשאי המוסד הפיננסי 


 במקום, שלהלן( 3( עד )1הוראות פסקאות ) לפי לפעולהישראלי המדווח 


 )א(: משנה תפסק הוראות לפי


ברשומות המוסד הפיננסי קיים לבעל החשבון מען  אם (1)    


 המסוימת, בהתבסס על ראי זרה במדינה מעודכןמגורים 


תיעודית, יסווג המוסד הפיננסי את החשבון כחשבון של תושב 


 מדינה זרה;  אותה


החשבון מען  לבעלברשומות המוסד הפיננסי קיים  אם (2)    


, אמריקה של הברית בארצות או בישראל מעודכןמגורים 


במדינה  מעודכןתיעודית, ואין מען מגורים  הבהתבסס על ראי


 את הפיננסי המוסד יסווג לאתיעודית,  התבסס על ראימזרה ה


 ;זרה מדינה תושב של כחשבון החשבון


פסקת משנה  לפיהפיננסי הישראלי המדווח  המוסד פעל (3)    


חל שינוי בנסיבות החשבון  מכן לאחר אך, העניין לפי(, 2) או( 1)


הפיננסי יודע או שיש לו סיבה לדעת כי הראיה  שהמוסדכך 


המוסד הפיננסי  יפנה, האו לא אמינ שגויה שברשותוהתיעודית 


תיעוד עצמי לגבי יחיד  לו ימציא כי ממנו ויבקשלבעל החשבון 


 המצוינות המדינות עם הנמנית במדינה שהונפקהתיעודית  הראיו


 ויחולו, מס לצרכי תושב הוא שבהן כמדינות העצמי בתיעוד


 : אלה הוראות
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 מבעל קיבל המדווח הישראלי הפיננסי המוסד אם (א)     


ימים  90תוך ב כאמור תיעודית וראיה עצמי תיעוד החשבון


בה התרחש שבדצמבר בשנה  31מיום השינוי או עד 


לפי פסקת  הפיננסי המוסד יפעלהשינוי, לפי המאוחר, 


 )ג(;10 תקנהו משנה )ג(


 המדווח הישראלי הפיננסי המוסד קיבל לא אם (ב)     


 בתוך כאמור תיעודית וראיה עצמי תיעוד החשבון מבעל


בה שבדצמבר בשנה  31או עד  השינוי מיום ימים 90


 את הפיננסי המוסד יערוךהתרחש השינוי, לפי המאוחר, 


 ()א(;1) בפסקהבדיקת התיעוד האלקטרוני כמפורט 


(, מוסד פיננסי ישראלי ב)-( ואהאמור בפסקאות משנה ) אף על (ג)   


במדינה זרה מסוימת  זרה מדינה תושב שלמדווח לא יסווג כחשבון 


 : מאלה אחד לגביו שמתקייםחשבון 


ברשומות המוסד הפיננסי מען מגורים  קייםלבעל החשבון  (1)    


 אותיעודית,  הבהתבסס על ראי המסוימתזרה הבמדינה  מעודכן


שבבדיקת התיעוד האלקטרוני שלו נמצא סממן מהסממנים 


, אם בעל לתקן( ד עדא( 2 קטן סעיף, ב סעיף, IIIהמפורטים בחלק 


עצמי לגבי יחיד, ובלבד  תיעודהחשבון המציא למוסד הפיננסי 


 המצוינותשאותה מדינה זרה מסוימת אינה נמנית עם המדינות 


המציא  וכן, מס לצרכי תושב הוא שבהןבתיעוד העצמי כמדינות 


 המצוינות המדינות עם הנמנית במדינה שהונפקהתיעודית  הראי


 ;מס לצרכי תושב אהו שבהן כמדינות העצמי בתיעוד


, ב סעיף, IIIרק סממן מהסממנים המפורטים בחלק  נמצא (2)    


 תיעודבעל החשבון המציא למוסד הפיננסי ו לתקן)ה( 2 קטן סעיף


נמנית  אינה, ובלבד שאותה מדינה זרה מסוימת יחיד לגבי עצמי


 תושב הוא שבהןבתיעוד העצמי כמדינות  המצוינותעם המדינות 


 אחרת; ממדינהתיעודית  הראי המציא הוא, או שמס לצרכי


בבדיקת התיעוד האלקטרוני שבוצעה ש נמוך ערך בעלחשבון  לגבי (ד)   


( נמצא סממן מהסממנים המפורטים אמשנה ) בפסקתלגביו כאמור 


 סממן( לתקן ואין מען אחר או ו.2 קטן סעיף, ב סעיף, IIIבחלק 


.א( עד 2ף קטן , סעיף ב', סעיIII בחלקהאחרים המפורטים  מהסממנים


 במסמכיםבדיקה  יערוךה( לתקן, המוסד הפיננסי הישראלי המדווח 


, ג סעיף, IIIהקבועות בחלק  ההוראות לפיהחשבון,  לגביהקיימים בידיו 


קבל מבעל שי, או זרה מדינה של סממן חיפוש לצורך, לתקן 2 קטן סעיף


 תושבותקביעת  שםאו ראיה תיעודית, ל יחיד לגבי עצמי תיעודהחשבון 


 :להלן כמפורטאת החשבון  ויסווג, החשבון בעל
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 זרה במדינה זרה מדינהשל תושב  כחשבון יסווג החשבון (1)    


בבדיקה במסמכים הקיימים נמצא לגביה סממן  אם מסוימת


.א( עד ה( 2 קטן סעיףסעיף ב,  IIIמהסממנים המפורטים בחלק 


לתקן, או שבעל החשבון הצהיר בתיעוד העצמי כי הוא תושב בה 


 ;שנתקבלה תהתיעודי הראיה בידיה הלצרכי מס, או שהונפק


 המסמכים בבדיקת אם, מתועד לא כחשבון יסווג החשבון (2)    


 והמוסד זרה מדינה של נוספים סממנים נמצאו לא הקיימים


 ;תיעודית ראיה או עצמי תיעוד החשבון מבעל קיבל לא הפיננסי


 בעל חשבון של וסיווג בדיקות יערוךמוסד פיננסי ישראלי מדווח  (ה)   


 31) טבת התשפ"אבט"ז עד יום  אחת פעםזו  פסקה לפי נמוך ערך


 –(; ואולם 2020 בדצמבר


 רוך(, יע2()א()1) בפסקה כאמור בנסיבותחל שינוי  אם (1)    


 90 בתוךהמוסד הפיננסי הישראלי המדווח את הבדיקה והסיווג 


, השינוי התרחש שבה בשנה בדצמבר 31 עד או השינוי מיום ימים


 ;המאוחר לפי


()ב( 3()ב()1) פסקה לפי האלקטרוני התיעוד בדיקת את (2)    


מיום  ימים 180תוך בהמוסד הפיננסי הישראלי המדווח  יערוך


 לפי, השינוי התרחש שבהבדצמבר בשנה  31השינוי או עד 


 ;המאוחר


פיננסי ישראלי  מוסדאף האמור בפסקאות משנה )א( עד )ה(,  על (ו)   


הוראות הבדיקה  אתחשבון בעל ערך נמוך  עלרשאי להחיל  מדווח


 ;(2) פסקה לפי החלותוהסיווג 


 – גבוה ערך בעל חשבון בעל שהוא יחיד לגבי (2)  


הפיננסי הישראלי המדווח יערוך בדיקת התיעוד  המוסד (א)   


 חיפוש לצורך, לתקן 2 קטן סעיף', ב סעיף, IIIהאלקטרוני כמפורט בחלק 


 ;זרה מדינה של סממן
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כאמור בפסקת משנה )א(  האלקטרונית התיעוד בבדיקת אם (ב)   


כולל את כל פרטי המידע המתוארים  אינו האלקטרוני התיעודכי  נמצא


לתקן, המוסד הפיננסי הישראלי המדווח  3', סעיף קטן ג סעיף, IIIבחלק 


 ההוראות לפיהחשבון,  לגביהקיימים אצלו  במסמכיםיערוך בדיקה 


פרטי המידע  חיפוש לצורך, לתקן 2 קטן סעיף, ג סעיף, IIIהקבועות בחלק 


( ד. 3, סעיף קטן ג סעיף, IIIבחלק  כמפורט המידע פרט לענייןהחסרים; 


 במסמכיםמדווח יערוך בדיקה הישראלי הפיננסי המוסד הלתקן, 


 קיימותאם  רקכאמור,  ההוראות לפיהחשבון,  לגביהקיימים אצלו 


 זרה במדינה לחשבון ,פיקדון חשבון שאינו, העברות כספים מהחשבון


 בדיקה; ל שקדמובמהלך שנים עשר החודשים 


 לקוחות קשרי למנהל משויך היחיד של מהחשבונות אחד םא (ג)   


 האמורות הבדיקות על נוסףהמוסד הפיננסי,  יבדוק, הפיננסי במוסד


 בפועל ידיעה יש הלקוחות קשרי למנהל האם)ב(, -ו)א(  משנה בפסקאות


 כי בעל החשבון הוא תושב מדינה זרה;


 בעל חשבון של וסיווג בדיקות יערוךמוסד פיננסי ישראלי מדווח  (ד)   


 במועדים כמפורט להלן: ,זו פסקה לפי גבוה ערך


בדצמבר  31) טבת התשע"טבכ"ג יום ב בחשבוןהיתרה  אם (1)    


 31) טבת התש"פב 'געד יום  –על מיליון דולר  עלתה( 2018


 בפסקת כאמור בנסיבות(; ואולם אם חל שינוי 2019 בדצמבר


 בדצמבר 31 עד או השינוי מיום ימים 90בתוך  –( 2()ז) משנה


 ;המאוחר לפי, השינוי התרחש שבה בשנה


 ( 2018בדצמבר  31) טבת התשע"טבכ"ג יום ב היתרה אם (2)    


בדצמבר  31-בלא עלתה על מיליון דולר, ועלתה על מיליון דולר 


 השנה מתום חודשים עשר שניםבתוך  –לאחר מכן שכלשהי  בשנה


שבה בעל החשבון הפך ליחיד בעל יתרה מצרפית העולה על מיליון 


 דולר;


 התיעוד בדיקת את יערוךמדווח הישראלי הפיננסי המוסד ה (ה)   


 המפורטת המסמכים ובדיקת)א(  משנה בפסקת המפורטת האלקטרוני


 בפסקת הקבועים במועדים חשבון כל לגבי אחת פעם)ב(  משנה בפסקת


 בפסקת כאמור לקוחות קשרי מנהל של בפועל ידיעה בדיקת)ד(;  משנה


 ;לשנה אחת תיעשה)ג(  משנה


ישראלי הפיננסי המוסד האף האמור בפסקת משנה )ה(,  על (ו)   


 מתועד לא חשבון לגבי)ח(  משנה פסקת לפי פעולות יערוךמדווח ה


 ;לשנה אחת( 2)ח() משנה בפסקת כמשמעותו
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 של כחשבון מאלה אחד כלפיננסי ישראלי מדווח יסווג  מוסד (ז)   


במדינה הזרה שלגביה נמצא סממן או קיימת ידיעה  זרה מדינה תושב


 בפועל כאמור:


קיים של יחיד אשר בבדיקת התיעוד האלקטרוני  חשבון (1)    


( או בבדיקה במסמכים א) משנה פסקתשבוצעה לגביו כאמור ב


 מדינה שלמשנה )ב( נמצא סממן  תשבוצעה לגביו כאמור בפסק


 ;זרה


חשבון קיים של יחיד אשר בבדיקת התיעוד האלקטרוני  (2)    


בבדיקת המסמכים  או)א(  משנה תשבוצעה לגביו כאמור בפסק


 שלמשנה )ב( לא נמצא סממן  בפסקתשבוצעה לגביו כאמור 


מכן חל לגביו שינוי בנסיבות כך  לאחרמסוימת, אך  זרה מדינה


 ;זרה מדינה אותהסממן של  כוללתיעוד האלקטרוני לגביו שה


קיים של יחיד אשר למנהל קשרי הלקוחות יש  חשבון (3)    


 מדינה זרה; ושבת הוא החשבון בעל כיידיעה בפועל 


(, מוסד פיננסי 3) עד( 1) משנה בפסקאות האמור אף על (4)    


במדינה  זרה מדינה תושב שללא יסווג כחשבון  מדווחישראלי 


(, אם 3( עד )1) משנה אותזרה מסוימת חשבון המפורט בפסק


, ובלבד שאותה מדינה יחיד לגבי עצמי תיעוד החשבון מבעלקיבל 


בתיעוד העצמי  המצוינותזרה מסוימת אינה נמנית עם המדינות 


תיעודית  הראי קיבל כן, ומס לצרכי תושב הוא שבהןכמדינות 


 העצמי בתיעוד המצוינות המדינות עם הנמנית במדינה שהונפקה


 .מס לצרכי תושב הוא שבהן כמדינות


 בפסקאות ורטותהמפת ובבדיקש גבוה ערך בעלחשבון  לגבי (ח)   


, סעיף ב', IIIמשנה )א( עד )ג( נמצא סממן מהסממנים המפורטים בחלק 


האחרים  מהסממנים סממן)ו( לתקן, ואין מען אחר או 2סעיף קטן 


)ה( לתקן, המוסד  עד)א( 2 קטן סעיף', ב סעיף, III בחלקהמפורטים 


 יחיד לגבי עצמי תיעודקבל מבעל החשבון יהפיננסי הישראלי המדווח 


לצרכי מס ויסווג את  החשבון בעל תושבותאו ראיה תיעודית לקביעת 


 :מאלה כאחדהחשבון 


במדינה הזרה שבעל  הזרה המדינה תושב של חשבון (1)    


החשבון הצהיר בתיעוד העצמי כי הוא תושב בה לצרכי מס או 


 ;תהתיעודי השנמצא כי בעל החשבון הוא תושב בה על פי הראי


 תיעוד קיבל לא הפיננסי המוסד אם, מתועד לא חשבון (2)    


 ;החשבון מבעל תיעודית ראיה או עצמי
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 הישראלי הפיננסי המוסד יבצע יחיד של חדש חשבון פתיחת לגבי (3)  


 שני אלה: את המדווח


 מבעל יחיד לגבי עצמי תיעוד יקבל הוא החשבון פתיחת בעת (א)   


לתקן;  א סעיף, IVהאמור בחלק  לפי התיעוד סבירות את ויאמת החשבון


 אותו של עצמי תיעוד הפיננסי המוסד ברשות קייםעל אף האמור, אם 


 לא אם, חדש עצמי תיעוד לדרוש לא הפיננסי המוסד רשאי, חשבון בעל


יודע או שיש לו סיבה לדעת כי  שהואחל שינוי בנסיבות החשבון כך 


 ;ןאו לא אמי שגוי שברשותו העצמי התיעוד


חשבון חדש של יחיד אשר על פי תיעוד עצמי של בעל  יסווג (ב)   


 מדינה)א( נקבע כי הוא תושב  משנה תהחשבון ואימותו כאמור בפסק


 .זרה מדינה באותה זרה מדינה תושב של כחשבון, מסוימת זרה


הליכים חלופיים 


לחשבונות פיננסיים 


 של מוטבים יחידים


ח רשאי להחיל את ההליכים , מוסד פיננסי ישראלי מדוו3 תקנהאף האמור ב על  .4


 המוחזקים פיננסייםחשבונות  על תקןל ב, סעיף VIIהחלופיים הקבועים בחלק 


, אנונה חוזה אויחידים שהם מוטבים יחידים בחוזה ביטוח בעל ערך פדיון  בידי


 .לתקן ב, סעיף VIIבהתקיים התנאים הקבועים בחלק 


בדיקות נאותות 


פיננסי של  ןלחשבו


 ןישות וסיווג חשבו


 תושב של כחשבון


 זרה מדינה


פיננסי  חשבון בעלת שהיא לישות בדיקות יערוך מדווח ישראלי פיננסי מוסד  .5


 הישויותעם  יתנמנ ה, שאינישות שלפיננסי  ןהמוחזק אצלו ויסווג חשבו


)א(, 1" בתקנה זרה מדינה תושב" שבהגדרה( 7) עד( 1) בפסקאות המפורטות


 :להלן כמפורט, זרה מדינה תושב של ןכחשבו


 – ישות של קיים חשבון לגבי (1)  


, סעיף ב' לתקן, המוסד V חלק לפי לבדיקה הכפוף חשבון הוא אם (א)   


בדיקה לזיהוי חשבון של ישות תושבת  יערוךהפיננסי הישראלי המדווח 


מדינה זרה ושל ישות פסיבית שבעל שליטה אחד או יותר בה הוא תושב 


לתקן,  ד סעיף, V בחלק הקבועים ההליכיםמדינה זרה לצרכי מס, לפי 


 במועדים אלה:


 החשבון (2018בדצמבר  31) טבת התשע"טבכ"ג ביום  אם (1)    


טבת בט"ז עד יום  – דולר 250,000-מ הגבוהה יתרה בעל היה


 (;2020 בדצמבר 31)התשפ"א 


 ההיתר (2018בדצמבר  31) טבת התשע"טבכ"ג  ביום אם (2)    


בדצמבר  31, אולם ביום פחות או דולר 250,000 היתהבחשבון 


עד  –דולר  250,000עלתה על  בויתרה הבשנה כלשהי שלאחר מכן 


 תהבדצמבר על 31-השנה שבה היתרה ב מתוםשנים עשר חודשים 


 דולר; 250,000על 
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 זרה מדינה תושב של כחשבון יסווג מדווח ישראלי פיננסי מוסד (ב)   


 – מסוימת זרהבמדינה 


 משנה בפסקת כאמור נבדק אשר ישות של קיים חשבון (1)    


)א(, ולפי הבדיקה יש לראות את הישות בעלת החשבון כתושבת 


 ;מדינהמדינה זרה באותה 


)א(  משנה בפסקת כאמור נבדק אשר ישות של קיים חשבון (2)    


 פסיבית כישות החשבון בעלת הישות את לראות יש הבדיקה ולפי


באותה  זרה מדינה תושב הוא בה יותר או אחד שליטה שבעל


 ;מדינה


אינו שלתקן,  א סעיף, V חלק שלפי ישות של קיים חשבון (3)    


בידי המוסד הפיננסי מידע  ישבדיקה, זיהוי ודיווח, אם ב חייב


המעיד על כך שהישות בעלת החשבון היא תושבת מדינה זרה 


או שקיים מידע כי בעל השליטה בה הוא תושב  מדינה אותהב


אצלו חשש ממשי כי נעשתה  והתעורר מדינה באותהמדינה זרה 


פעילות שמטרתה לעקוף את חובות הזיהוי והדיווח  חשבוןב


 שנקבעו בתקנות אלה;


 מעמדו את לקבוע יכול שאינו מדווח ישראלי פיננסי מוסד (1)  (ג)   


 אותו יסווג, פיננסי כמוסד או אקטיבית כישות חשבון בעל של


 ;פסיבית כישות


 מעמדו את לקבוע יכול שאינו מדווח ישראלי פיננסי מוסד (2)    


 התיעוד בדיקתלגביו את  יערוך, פסיבית בישות שליטה בעל של


 ;(א()1)3בתקנה  כמפורט האלקטרוני


)ג(, מוסד פיננסי ישראלי -( ובמשנה ) אותהאמור בפסק אף על (ד)   


תושב מדינה זרה  שלמדווח לא יסווג חשבון קיים של ישות כחשבון 


 מאלה: אחד בכל מסוימת זרה במדינה


 מסוימת זרה מדינה של כתושבת הישות את רואים כאשר (1)    


 מדינה שאותה ובלבד, ישות לגבי עצמי תיעוד המציאה היא אם


 העצמי בתיעוד המצוינות המדינות עם נמנית אינה מסוימת זרה


אם המוסד הפיננסי  אולצרכי מס,  תכמדינות שבהן היא תושב


קבע, בהתבסס על מידע הנמצא ברשותו או על מידע זמין לציבור, 


 ;המסוימת הזרה במדינהכי בעל החשבון אינו תושב מדינה זרה 


שיש לה בעל  פסיבית כישותאת הישות  רואים כאשר (2)    


 זרה מדינה שלשליטה אחד או יותר שרואים אותו כתושב 


 :העניין לפי, מאלה אחדנתקיים  אם, מסוימת
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 את שמבסס ישות לגבי עצמי תיעוד המציאה הישות (א)     


הפיננסי  שהמוסד, או אקטיבית כישות הישות של מעמדה


קבע, בהתבסס על מידע הנמצא ברשותו או על מידע זמין 


 שהואאו  תאקטיבי ישות לציבור, כי בעל החשבון הוא


, VIII בחלקישות השקעות המתוארת  שאינומוסד פיננסי 


( לתקן שאינה מוסד פיננסי של ב.6, סעיף קטן א סעיף


 משתתפת; מדינה


 תיעוד ותביש השליטה מבעלי אחד כל לגבי נתקבל (ב)     


 אינה מסוימת זרה מדינה שאותה ובלבד, יחיד לגבי עצמי


 כמדינות העצמי בתיעוד המצוינות המדינות עם נמנית


 נתקבלה וכן, מס לצרכי תושב הוא השליטה בעל שבהן


 המדינות עם הנמנית במדינה שהונפקה תיעודית ראיה


 לצרכי תושב הוא שבהן כמדינות העצמי בתיעוד המצוינות


 ;מס


  – ישות של חדש חשבון פתיחת בעת (2)  


הפיננסי הישראלי המדווח יקבל תיעוד עצמי לגבי ישות  המוסד (א)   


הוא חשבון של ישות תושבת מדינה זרה או של ישות  החשבוןויקבע האם 


 לפיפסיבית שבעל שליטה אחד או יותר בה הוא תושב מדינה זרה, 


לתקן; על אף האמור, רשאי  א סעיף, VI בחלק הקבועים ההליכים


 מבעל או החשבון מבעל חדש עצמי תיעוד לדרוש שלא הפיננסיהמוסד 


 אותו של עצמי תיעוד וברשות קיים אם, החשבון בעלת בישות שליטה


חל  שלא ובלבד, החשבון בעלת בישות השליטה בעל של או חשבון בעל


 התיעודיודע או שיש לו סיבה לדעת כי  שהואשינוי בנסיבות החשבון כך 


 ;ןאו לא אמי שגוי שברשותו העצמי


 זרה מדינה תושב של כחשבון יסווג מדווח ישראלי פיננסי מוסד (ב)   


 כל אחד מאלה: מסוימת זרהבמדינה 


 פסקת לפי קבע הפיננסי שהמוסד ישות של חדש חשבון (1)    


 אותהב זרה מדינה תושבת ישות של חשבון הוא כי)א(  משנה


 ;מסוימת זרה מדינה


 או אחד שליטה שבעל פסיבית ישות שבבעלותחדש  חשבון (2)    


 .מסוימת זרה מדינהבאותה  זרה מדינה תושב הוא בה יותר


על חשבונות  דוחות


 על או דיווח בני


 היעדרם


 דיווח בר חשבוןלמנהל דוח לגבי  מסורמוסד פיננסי ישראלי מדווח י (א)  .6


, I חלקלתקן, בכפוף להוראות  א, סעיף Iאת המידע המפורט בחלק  שיכלול


 עד ו לתקן. ב פיםסעי
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 משנה בתקנת האמור הדוחהמוסד הפיננסי הישראלי המדווח יעביר את  (ב)  


לאחר מכן, שבר דיווח ובכל שנה  חשבוןכ סווג החשבוןשבה  השנה לגבי)א( 


חדל להיות חשבון של תושב מדינה זרה מסוימת כמפורט  החשבוןאם  זולת


 מדינה שהיא זרה מדינה תושב של כחשבון עוד מסווג אינו והוא)ב( 10בתקנה 


חשבון כחשבון בר דיווח למדינה זרה  סווג; לעניין זה, השנה שבה דיווח בת


החשבון כחשבון של תושב מדינה זרה באותה  סווג, היא השנה שבה מסויימת


 חובה נקבעה שבוהסכם עם אותה מדינה זרה  נכרתזרה או השנה שבה מדינה 


ההסכם(, לפי המאוחר  –לתקן )להלן  I חלקלמסור את המידע המפורט ב


 .מביניהם


 :אלה במועדיםיימסר למנהל  הדוח (ג)  


 לגבי, 2020 משנת החל, שנה בכל בספטמבר 8 מיום יאוחר לא (1)   


 ;הקודמת השנה


 בת במדינהמדינה זרה  תושבי חשבונות על לראשונה דיווח לגבי (2)   


 – שעמה נכרת הסכם לאחר תחילתן של תקנות אלה מסוימת דיווח


באוקטובר  30יום לפני  נכרתההסכם עם אותה מדינה  אם (א)    


, יהבשנה שאחר בספטמבר 8לא יאוחר מיום  –בשנה מסוימת 


 ההסכם; נכרתלגבי השנה שבה 


 30 יום לאחר נכרתההסכם עם אותה מדינה  אם (ב)    


בשנה  בספטמבר 8לא יאוחר מיום  –באוקטובר בשנה מסוימת 


 ההסכם; נכרת, לגבי השנה שלאחר השנה שבה יהשלאחר השנייה


 יותר מאוחר מועד מדינה אותה עם בהסכם נקבע אם (ג)    


 משנה בפסקת שנקבעו מהמועדים מדינה לאותה המידע להעברת


 שבה בשנה בספטמבר 8 מיום יאוחר לא – העניין לפי)ב(, -או)א( 


 .ההסכם לפי לראשונה המידע את להעביר יש


בשנה מסוימת  דיווח בניפיננסי ישראלי מדווח שאין לו חשבונות  מוסד (ד)  


דוח לגבי אותה שנה שבו , (ג) משנה בתקנת הקבועים במועדים, יגיש למנהל


 .שנה באותה דיווח בניהיו לו חשבונות  לאיצהיר כי 


בתוספת  הקבועהבדרך  יוגשו)ד( -ו)א(  משנה בתקנות האמוריםחות הדו (ה)  


 השלישית.


הודעה ללקוח 


בדבר העברת מידע 


למנהל וממנו 


 הזרה למדינה


 כאמור מידע העברת בדבר הודעה ישלח מדווח ישראלי פיננסי מוסד (א)  .7


 : מאלה אחד לכל)ב(  משנה בתקנת
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 שבבעלותוהמוסד הפיננסי סיווג חשבון ששהוא בעל חשבון  יחיד (1)   


 במדינה בת דיווח; זרה מדינה תושב של כחשבון


 חשבון סיווג הפיננסי שהמוסד חשבון בעלת שהיא ישות (2)   


 במדינה בת דיווח; זרה מדינה תושב של כחשבון שבבעלותה


 כישות שסווגה חשבון בעלת שהיא בישות שליטה בעל שהוא יחיד (3)   


במדינה בת  זרה מדינה כתושב אותו זיהה הפיננסי המוסד אשר, פסיבית


 דיווח.


ההודעה תציין כי מידע לגבי בעל החשבון כאמור בתקנת משנה )א(,  (ב)  


שבשליטתו, צפוי להיות ולגבי חשבון פיננסי שבבעלותו או שבבעלות ישות 


הפיננסי סיווג  המוסדמועבר באמצעות המנהל למדינה הזרה בת הדיווח ש


כן תציין  כמואותה מדינה זרה;  עם בהסכם שנקבעאותו כתושב בה, במועד 


 הסיווג על הפיננסי למוסד בכתב השגה להגיש רשאי החשבון בעל כי הההודע


 מדינה תושב אינו שהוא כך על המעידים ומסמכים הצהרות שתכלול, שעשה


)ב(, 10( או ד()1)5(, 4()ז()2)3()ג(, 1)3 בתקנות הקבוע לפי, האמורה במדינה זרה


 .העניין לפי


 הדואר לכתובת או הדואר למען ההודעה את ישלח הפיננסי המוסד (ג)  


; היה החשבון ברשומותיו הקיים החשבון בעל של המעודכנים האלקטרוני


הפיננסי חשבון המוחזק לטובתו של אחר, תישלח ההודעה למחזיק הרשום 


בספרי המוסד הפיננסי; הודעה ליחיד שהוא בעל השליטה בישות כאמור 


הדואר האלקטרוני  לכתובת( תישלח גם למען הדואר או 3בתקנת משנה )א()


ים קיימ כאמור כתובת או מען אםשל היחיד בעל השליטה  המעודכנים


ם מען או כתובת כאמור, תכלול מיברשומות של המוסד הפיננסי; לא קיי


 ינהל הפיננסי המוסדההודעה לבעל החשבון דרישה להעבירה לבעל השליטה; 


 את אופן המשלוח ותאריך המשלוח. שיכלול ההודעה משלוח של רישום


 בפברואר 15 עד)א(  משנה בתקנת כאמור נמען לכל תישלח ההודעה (ד)  


 שנפתח פיננסי חשבון ולגבי, לראשונה לגביו מידע להעביר יש שבה בשנה


ביטוח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(,  סוכן באמצעות


 לגביו מידע להעביר יש שבה בשנה באפריל 15יום עד  –  198112-"אהתשמ


 .לשנתיים אחת ההודעה תישלח מכן לאחר; לראשונה


                                                                    
 .208עמ' ס"ח התשמ"א,   12



http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1021.pdf
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 בתקנת כאמור המדווחהישראלי  הפיננסי למוסדבכתב  השגה הוגשה (ה)  


יום עד  אוההודעה בידי המוסד הפיננסי  תימים מיום שליח 83תוך ב)ב(  משנה


 על הפיננסי המוסד ישיב, מביניהם, לפי המאוחר מסוימת בשנה במאי 8


השגה כאמור לאחר  הוגשהשנה;  הבאות באוגוסט 8יום מ יאוחר לא ההשגה


בשנה מסוימת, לפי  במאי 8יום יחת ההודעה או לאחר ימים מיום של 83


השגה כאמור לאחר העל  להשיב, רשאי המוסד הפיננסי מביניהםהמאוחר 


; ההשגה קבלת מיום חודשים ששהמ יאוחר ולאתה שנה, והעברת המידע בא


דחה מוסד פיננסי ישראלי את ההשגה, יכלול המוסד הפיננסי הישראלי את 


 .ות שהעלה בעל החשבון בהשגהנובכלל זה בהתייחס לטעהסיבות להחלטתו 


להשיג  החובה


לידה או  תאריך


זיהוי לצרכי  מספר


 מס 


 תושב שלסיווג חשבון קיים כחשבון  אשרמדווח  ישראליפיננסי  מוסד (א)  .8


 הזרה במדינה TIN-קיים ברשומותיו מספר ה היהלא  הסיווג, ובעת זרה מדינה


פסיבית בעלת  בישות השליטה בעל של אושל בעל החשבון  הלידה תאריך או


 תאריךממנו כי ימציא למוסד הפיננסי את  ויבקשהחשבון, יפנה לבעל החשבון 


-ה מספר על מדיווח פטור אינו הפיננסי המוסד אם TIN-ה מספר את או הלידה


TIN חלק לפי I ,העניין לפי, לתקן ד סעיף. 


 עצמי תיעוד או יחיד לגבי עצמי תיעוד יקבל מדווח ישראלי פיננסי מוסד (ב)  


של בעל החשבון  TIN-ה מספר את כולל אינו העצמי התיעוד אם אף ישות לגבי


מדינה זרה באו של בעל השליטה בישות פסיבית בעלת החשבון, לפי העניין, 


התקיים אחד  אם, בה תושב שהוא העצמי בתיעוד הצהיר שהואמסוימת 


 מאלה:


החשבון או בעל השליטה בישות פסיבית בעלת החשבון, לפי  בעל (1)   


במדינה  TIN מספר העצמי שלו כי לא הונפק לו בתיעודהעניין, הצהיר 


לכל התושבים באותה מדינה מונפק מספר  שלאהזרה המסוימת, ובלבד 


TIN; 


שהונפק לבעל החשבון או לבעל השליטה  TIN-ה מספר הצגת (2)   


בישות פסיבית בעלת החשבון, לפי העניין, על ידי המדינה הזרה 


 ; דיניההמסוימת אינה נדרשת לפי 


 מדינת היאהזרה המסוימת  והמדינהיחיד  הואהחשבון  בעל (3)   


, הרפובליקה של סודאן או הרפובליקה של דרום סודאן, אריתריאה


 ;דיווח בת מדינה שאינה ובלבד


 תקנות לפי 1/ב מסוג ישיבה ורישיון באשרה מחזיק החשבון בעל (4)   


 אינה המסוימת שהמדינה ובלבד, 197413-"דהתשל, לישראל הכניסה


 ;דיווח בת מדינה


                                                                    
 .1517עמ'  ,"דתשלה"ת ק 13
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 לחוק( 5)א()2לפי סעיף  בתוקףמחזיק ברישיון  החשבון בעל (5)   


 . 195214-"בתשיהכניסה לישראל, 


אינו כולל מספר שהמוסד הפיננסי הישראלי המדווח תיעוד עצמי  קיבל (ג)  


TIN וחדל(, בהתקיים אחד מהתנאים המפורטים בתקנת משנה )ש מכיוון 


המוסד הפיננסי לבעל החשבון ויבקש ממנו כי  יפנההאמור,  התנאי להתקיים


 .TIN-פר האת מס לוימציא 


( תיעשה אחת ג)-)א( ו משנה בתקנות כאמור פנייהחשבון בר דיווח,  לגבי (ד)  


 אחת –דיווח -בר חשבון שאינו זרה מדינה תושב של חשבון ולגבילשנה לפחות, 


הדואר  לכתובתלמען הדואר או  ותישלחבכתב  תהיה הפנייה; שנים לשלוש


של בעל החשבון הקיים ברשומותיו של המוסד הפיננסי  מעודכניםהאלקטרוני ה


חשבון המוחזק לטובתו של אחר,  הואהחשבון הפיננסי  אםהישראלי המדווח; 


הדואר האלקטרוני של המחזיק  לכתובתה למען הדואר או ישלח הפניית


 הרשום בספרי המוסד הפיננסי.


 או בידו שנחתמהשל היחיד,  ההצהר הואעצמי לגבי יחיד  תיעוד (א)  .9 עצמי תיעוד


או האישור של  ימהאת תאריך החת הכוללתבידו בדרך אחרת,  שאושרה


, כל לידתו תאריךפרטים אלה: השם המלא של היחיד, מענו,  וכןהיחיד, 


גם את מספר  – 8תקנה  הוראותבכפוף לוהמדינות שבהן הוא תושב לצרכי מס, 


; תיעוד עצמי לגבי יחיד לא שלו בכל מדינה שבה הוא תושב לצרכי מס TIN-ה


 . במדינה זרה יכלול פרטים על אזרחותו של היחיד


 כל אחד מאלה: הואעצמי לגבי ישות  תיעוד (1)  (ב)  


( עד 1פסקאות )ה מן אחתב כאמור ישות היאהישות  אם (א)    


הצהרתה על כך  –)א( 1בתקנה ש"תושב מדינה זרה"  ה( בהגדר7)


 (;4( עד )1)ב() משנה פסקאותב המפורטיםוכן הפרטים 


 בפסקאות המפורטות הישויות עם נמנית אינה הישות אם (ב)    


 הצהרה –)א( 1 שבתקנה" זרה מדינה"תושב  בהגדרה( 7) עד( 1)


 :אלה פרטים שתכלול הישות של


 ;הישות של המלא השם (1)     


 ;הישות של המען (2)     


 מס לצרכי תושבת היא הישות שבהן המדינות כל (3)     


 הוראותבכפוף ל כאמורשלה בכל מדינה  TIN-ה ומספר


 ;8תקנה 


                                                                    
  .354' עמ ,"בתשי"ח ס 14



http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0111.pdf
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 מס לצורכי תושבות לה אין כי מצהירה הישות אם (4)     


 נמצא שבו המקום או שלה הממשי הניהול מקום –


 ;שלה הראשי המשרד


 או אקטיבית ישות היותה על הישות הצהרת (5)     


 ;העניין לפי, פאסיבית


הצהרת הישות  –הישות היא ישות אקטיבית  אם (6)     


, ד סעיף, VIIIאילו תנאים מהתנאים המפורטים בחלק 


 אקטיבית ישות שבהגדרת.ח( 9 עד.א( 9 קטנים סעיפים


 ;בה מתקיימים שבתקן


 אם הישות הצהרת –היא ישות פסיבית  הישות אם (7)     


 ; זרה מדינה תושבי שהם שליטה בעלי לה יש


לה  יש כיהישות היא ישות פסיבית שהצהירה  אם (8)     


תיעוד עצמי לגבי  – זרה מדינה תושבי שהםבעלי שליטה 


יחיד של כל אחד מבעלי השליטה בישות הפסיבית שהוא 


 תושב מדינה זרה;


( יימסר בהצהרת מורשה 1עצמי לגבי ישות כאמור בפסקה ) תיעוד (2)   


 שנחתמהאו המורשה לחתום בשם הישות, החתימה בחשבון של הישות 


 או החתימה תאריך את הכוללתבדרך אחרת,  בידו האו שאושר בידו


( 8()ב()1בפסקה ) כאמור בעל שליטה שללגבי יחיד עצמי  תיעוד; האישור


או  או בישות בחשבון החתימה מורשהאו  השליטה בעליימסר בהצהרת 


 אחרת בדרך בידו שאושרה או בידו שנחתמהבעל השליטה,  שהסמיכומי 


 .האישור או החתימה תאריך את הכוללת


 העצמי התיעודיצוין כי  ישות לגבי עצמי ובתיעוד יחיד לגביעצמי  בתיעוד (ג)  


 בעלת פסיבית בישות ליטהבעל החשבון או בעל ש אם הקביעה לצורךנועד 


 מדינה זרה אותה אם יצוין כי וכן; , הוא תושב מדינה זרההעניין לפי, החשבון


מידע על בעל החשבון או על בעל  זרה מדינה אותההיא מדינה בת דיווח, יועבר ל


  . העניין לפי, כאמור שליטהה


נהלים המבטיחים זיהוי של כל שינוי  יטמיע מדווח ישראלימוסד פיננסי  (א)  .10 כלליות הוראות


בנסיבות החשבון שיש בו כדי להשפיע על סיווגו של החשבון לעניין תקנות אלה, 


 לקוחות קשרי שמנהל המבטיחים נהלים יטמיעולגבי חשבונות בעלי ערך גבוה 


 .כאמור החשבון בנסיבות שינוי כל יזהה
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 מדינה תושב של כחשבון פיננסי חשבון יסווגמוסד פיננסי ישראלי מדווח  (ב)  


 של כחשבוןשבה זוהה  בשנה, 5 עד 3 בתקנות כמפורט מסוימת במדינה זרה


 החשבוןאם  זולתאחר מכן, שלובכל שנה  האמורה במדינה זרה מדינה תושב


 את יראו, זה לעניין; האמורה במדינה זרה מדינה תושב של חשבון להיות חדל


, מסוימת במדינה זרה מדינה תושב של חשבון להיות שחדל כחשבון החשבון


 :מאלה אחד התקיים אם


; המסוימת במדינה זרה מדינה תושב להיות חדל החשבון בעל (1)   


 זרה מדינה תושב להיות שחדל כמי החשבון בעל את יראו זה לעניין


 – מסוימת במדינה


אותה ו, יחיד לגבי עצמי תיעוד המציא הוא אם, יחיד לגבי (א)    


בתיעוד  צוינותמדינה זרה מסוימת אינה נמנית עם המדינות המ


 ההמציא ראי וכןהעצמי כמדינות שבהן הוא תושב לצרכי מס, 


 צוינותהמ המדינות עם הנמנית במדינה שהונפקהתיעודית 


 ;מס לצרכי תושב הוא שבהן כמדינותבתיעוד העצמי 


 – ישות לגבי (ב)    


 הישות את ראה הפיננסי המוסד בובמקרה ש (1)     


 תיעוד המציאה היא אם, מסוימת זרה מדינה של כתושבת


 נמנית אינה מסוימת זרה מדינה ואותה, ישות לגבי עצמי


 היא שבהן כמדינות העצמי בתיעוד צוינותהמ המדינות עם


 ;מס לצרכי תושבת


 הישות את ראה הפיננסי המוסד בוש במקרה (2)     


 שרואים יותר או אחד שליטה בעל לה שיש פסיבית כישות


 אחד נתקיים אם, מסוימת זרה מדינה של כתושב אותו


 :העניין לפי, מאלה


 ישות לגבי עצמי תיעוד המציאה הישות (א)      


 ;אקטיבית כישות הישות של מעמדה את שמבסס


 בישות השליטה מבעלי אחד כל לגבי נתקבל (ב)      


 מסוימת זרה מדינה ואותה, יחיד לגבי עצמי תיעוד


 העצמי בתיעוד צוינותהמ המדינות עם נמנית אינה


 לצרכי תושבים הם השליטה בעלי שבהן כמדינות


 במדינה שהונפקה תיעודית ראיה נתקבלה וכן, מס


 העצמי בתיעוד צוינותהמ המדינות עם הנמנית


 ;מס לצרכי תושב הוא שבהן כמדינות


 ;מוחרג חשבון להיות הפך החשבון (2)   
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שאם המדינה הזרה היא  ובלבד, במלואו הועבר או נסגר החשבון (3)   


לאותה מדינה זרה  ידווחוהעברתו  או החשבון סגירתמדינה בת דיווח, 


 .במלואו או הועבר נסגרהחשבון השנה שבה  לגבי


החשבון תיעוד עצמי או  מבעלהפיננסי הישראלי המדווח  המוסד קיבל (ג)  


כך שבעל החשבון או בעל שליטה בבעל החשבון,  על המעידיםראיה תיעודית, 


 קבלתםמועד  ועדמדינה זרה במדינה זרה מסוימת,  תושב הואלפי העניין, 


כתושב מדינה זרה במדינה הזרה האמורה, יסווג אותו  הלא ראהמוסד הפיננסי 


במדינה הזרה שנתקבל לגביה תיעוד את החשבון כחשבון של תושב מדינה זרה 


 עצמי או ראיה תיעודית כאמור. 


 ראיה על או עצמי תיעודמוסד פיננסי ישראלי מדווח לא יסתמך על  (ד)  


 ואם, אמינים לא או שגויים הםהוא יודע או יש לו סיבה לדעת כי  אם תיעודית


הפיננסי הסתמך על תיעוד או על ראיה כאמור בעת בדיקת החשבון  המוסד


, עליו לבדוק מחדש את מעמד החשבון; לעניין זה, מוסד 5 עד 3 בתקנותכאמור 


 אם לקבוע כדיפיננסי ישראלי מדווח לא יידרש לבחון דיני מס של מדינה זרה 


 .אמין בלתיהינו שגוי או  עצמי תיעוד


ל יחיד במדינה זרה מוסד פיננסי ישראלי מדווח לא יראה אזרחות ש (ה)  


 אותה מדינה זרה; שלמסוימת כסממן 


חישוב יתרה, ערך או יתרה מצרפית, מוסד פיננסי ישראלי מדווח  לצורך (ו)  


ייחס לכל אחד מבעלי חשבון פיננסי המוחזק בבעלות משותפת את היתרה 


 חשבוןהכוללת או את הערך הכולל בחשבון, ולצורך הקביעה האם חשבון הוא 


 בוןחשבעל ערך גבוה, יבדוק המוסד הפיננסי האם מנהל קשרי לקוחות יודע כי 


, במישרין או בעקיפין, נמצא, אחר של לטובתו, שאינו חשבון אחרפיננסי 


 .בידו נוצרבבעלות או בשליטה של בעל החשבון או 


לפי  , ליום כלשהו,יחושבובתקנות אלה במטבע חוץ הסכומים הנקובים  (ז)  


, בשקלים חדשים, כפי שפרסם בנק ישראל באותו החוץ שערו היציג של מטבע


השער האחרון שפרסם לפני אותו לפי  –רסם שער באותו יום יום, ואם לא פ


 . יום


 – 6 בתקנה כאמור דיווח בר חשבון על דיווח לצורך (ח)  


 אומנוהל החשבון  הםשב המטבעות מן באחד ייעשה הדיווח (1)   


 ; כאמור המטבע סוג ויצוין, חדשים בשקלים או בדולרים


בר דיווח יהיו  חשבון לגביוהאפיון של תשלומים שנעשו  הסכום (2)   


 .בישראל המס דיני לפי
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ובאתר האינטרנט של רשות המסים  ברשומות בהודעהיפרסם  המנהל (ט)  


קיימת  הםפיל אשר הסכמים נכרתו שעימן הדיווח בנותאת המדינות 


 את, מהן אחת כל ולגבילתקן,  I חלקהתחייבות למסור את המידע המפורט ב


 :להלן המפורט המידע


 ;ההסכם כריתתמועד  (1)   


 המדווחים הישראליים הפיננסיים המוסדות על שבו המועד (2)   


לגבי חשבונות בני דיווח  6לפי תקנה  מידע למנהל לראשונה להעביר


 שסווגו כחשבונות של תושבי אותה מדינה;


 ;הדיווח בתמועד העברת המידע לראשונה למדינה  (3)   


 אולכל תושב בה,  TINמנפיקה מספר  הדיווח בתאם המדינה  ציון (4)   


 לחלק מתושביה; TINכלל או מנפיקה מספר  TINמנפיקה מספר  לא


אינה נדרשת  הנפיקההמדינה הזרה ש TIN-ה מספר הצגת אם ציון (5)   


 ;דיניה לפי


 30 בתוךידי המנהל ב יפורסםהסכם  נכרתכאמור לגבי מדינה זרה שעמה  מידע  


 .ההסכם כריתת מיום ימים


 בישות יכיר מדווח ישראלי פיננסי מוסד אלה תקנות ביצוע לצורך (י)  


 על אה חשבוןרו של ואישור התאגדות תעודת בפניו הציגה אם ציבורי כמוסד


 .לפקודה()ב( 2)9 סעיף לפי המסים לרשות שנתי"ח דו הגשת


)א( 7לא פירט בהודעה ששלח לפי תקנה פיננסי ישראלי מדווח  מוסדאם  (יא)  


 ,זרה מדינה תושב של כחשבון חשבוןסווג  םשבגינ הסיבהמהו הסממן או מהי 


 בישות שליטה בעל בידיבעל החשבון או  ידיב, בכתב, נתבקשהפיננסי  המוסדו


 שבגינם הסיבהמהו הסממן או מהי  לפרט, לפי העניין, החשבון בעלת פסיבית


 התשובהאת  המוסד הפיננסי ימסור, זרה מדינה תושב של כחשבון חשבון סווג


 .מיום קבלת הבקשה ימים 30 תוךב כאמור הסממן או הסיבה לוליכובה 


 הוראותו תחילה


 מעבר


 (.2019ביוני  2) אייר התשע"טב ח)ג( תהיה ביום כ"9תקנה  של תחילתה  (א)  .11
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יום  שלפנימדווח  ישראליפיננסי  מוסד(, 2)-ו( 1)3 בתקנות האמור אף על (ב)  


יחיד הכפוף  שלקיים  חשבון סיווג( 2018 בדצמבר 31) טבת התשע"טבכ"ג 


על  בהתבסס, זרה מדינה תושב של כחשבון האמורותלבדיקה לפי התקנות 


 על ויסתמך האמורות תקנותאת הבדיקות לפי ה ערוך, לא יהיחיד תהצהר


 היחיד הצהרתאם ידוע לו או שיש לו סיבה לדעת כי  למעט, כאמורשערך  הסיווג


 שבה הצהרה –" היחיד הצהרת, "זה לעניין; האו לא אמינ שגויה שברשותו


אותו ל קשרניתנה ב אם ביןוא תושב לצרכי מס, ה יחידהמדינות שבהן ה צוינו


בישות  שליטה בעלשל  כהצהרה או, אחר לחשבון בקשרחשבון ובין אם ניתנה 


בידו בדרך  שאושרה או היחיד בידי שנחתמהבעלת חשבון בחשבון אחר, ובלבד 


 אחרת.


"ג כיום  שלפנימדווח  ישראליפיננסי  מוסד(, 1)5 בתקנה האמור אף על (ג)  


 של כחשבוןקיים של ישות  חשבון סיווג (2018 בדצמבר 31) טבת התשע"טב


 היא שבהן המדינותצוינו  שבה הישות תעל הצהר בהתבסס, זרה מדינה תושב


, שנחתמה בידי מורשה החתימה בחשבון של הישות או מס לצורכי תושבת


 לתקן 1.ד סעיף, Vיערוך את הבדיקות לפי חלק  לאבדרך אחרת,  בידו השאושר


אם ידוע לו או שיש לו סיבה לדעת כי  למעט, כאמור ךשער הסיווג על ויסתמך


 .האו לא אמינ שגויה שברשותו הישות הצהרת


(, מוסד פיננסי ישראלי מדווח ימסור למנהל, ג)6 בתקנה האמור אף על (ד)  


)א( 6בתקנה  כאמור(, דוח 2019ביוני  23) ן התשע"טוסיובכ' לא יאוחר מיום 


 31"ח )התשע בטבת"ג י יום עד שסווג דיווח בר חשבון לגבי, 2017 שנת לגבי


 ישות של כאמורחשבון  למעט (ג) או( ב) משנה תותקנ לפי( 2017 בדצמבר


 בדצמבר 31)"ח התשע"ג בטבת ידולר ביום  250,000 על עלתה לא בו שהיתרה


למועד  עד)ב( 7השגה כאמור בתקנה  הגיש לאהחשבון  בעלש ובלבד (,2017


הפיננסי השיב  המוסד – אם הוגשה השגה כאמורו, (2) פסקהבהקבוע לעניין זה 


המוסד הפיננסי  השיב ;(2019במאי  31) אייר התשע"טבכ"ו יום עד  ההשגה על


המוסד ימסור  ,(2019במאי  31) אייר התשע"טבכ"ו  י יוםעל ההשגה אחר


במועד שנקבע  2018דוח לגבי אותו חשבון בר דיווח לגבי שנת  למנהלהפיננסי 


  – זו משנה בתקנת כאמור דוח לעניין; (הלכך בתקנת משנה )


 ";בפברואר 28"  יקראו" בפברואר 15" במקום(, ד)7 בתקנה (1)   


ימים",  28" יקראו" ימים 83" במקום)ה(, 7 בתקנהמקום  בכל (2)   


 28) התשע"ט' באדר בכ"א בשנה מסוימת" יקראו " במאי 8" במקום


י"ח בסיון " יקראובאותה שנה"  באוגוסט 8"(" ובמקום 2019 סבמר


  ".(2019ביוני  28התשע"ט )


   – 2018)א( לגבי שנת 6בתקנה  אמורלעניין דוח כ (ה)  
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פיננסי ישראלי מדווח ימסור למנהל, לא יאוחר מיום ח'  מוסד (1)   


)א(, לגבי 6(, דוח כמפורט בתקנה 2019 בספטמבר 8אלול התשע"ט )ב


( 2018בדצמבר  31טבת התשע"ט )בליום כ"ג  עדחשבון בר דיווח שסווג 


של ישות שהיתרה בו לא כאמור למעט חשבון  ,(ג) או( בלפי תקנת משנה )


 ;(2018 בדצמבר 31) טבת התשע"טב"ג כ ביום דולר 250,000עלתה על 


 ";באפריל 1בפברואר" יקראו " 15)ד(, במקום "7 בתקנה (2)   


 ,ימים" 53ימים" יקראו " 83במקום ")ה(, 7בתקנה בכל מקום  (3)   


במאי  23) אייר התשע"טבי"ח  במאי בשנה מסוימת" יקראו " 8במקום "


 י"ד אב ה'תשע"טבאוגוסט בשנה מסוימת" יקראו " 8ובמקום " ("2019


 .("2019באוגוסט  15)


   – 2018-ו 2017 השנים לגבי)א( 6 בתקנה אמורכ דוח לעניין (ו)  


 לא)ה( 7החל במילים "דחה מוסד פיננסי" שבתקנה  הסיפה (1)   


 ;קראית


מוסד פיננסי ישראלי מדווח לא פירט בתשובה ששלח לפי  אם (2)   


תבקש, בכתב, בידי בעל ה)ה( את הסיבה לדחיית ההשגה, והוא 7תקנה 


חשבון או בעל שליטה בישות פסיבית בעלת החשבון, לפי העניין, לפרט 


ימים  30תוך ב הסיבה לדחיית ההשגהמהי הסיבה כאמור, ימסור את 


 .מיום קבלת הבקשה


ימים מיום  30 בתוך(, המנהל יפרסם ט)10האמור בתקנה  עלנוסף  (ז)  


ברשומות ובאתר האינטרנט של רשות המסים  בהודעהשל תקנות אלה  פרסומן


לפני תחילתן של תקנות  מיםהסכ ונכרת שעימןאת רשימת המדינות הזרות 


 אלה. 


 
 
 


 תוספת ראשונה
 (1תקנה ב "התקן)הגדרת "


 
 ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסייםתקן אחיד לדיווח 


 


 : דרישות דיווח כלליותIחלק 


א.  בכפוף לסעיפים ג עד ו, כל מוסד פיננסי מדווח חייב לדווח את המידע הבא ביחס לכל חשבון בר דיווח 
 של מוסד פיננסי מדווח כאמור:


ותאריך ומקום הלידה )במקרה של יחיד(,  TIN-.  השם, המען, סמכות)יות( השיפוט של התושבות, ה1
של כל אדם בר דיווח שהוא בעל חשבון של החשבון, ובמקרה של כל ישות שהיא בעלת חשבון ואשר, 


, מזוהה כמי שיש -VII-ו  V,  VIאחרי החלת ההליכים של בדיקות הנאותות בקנה אחד עם חלקים 
המען, סמכות)יות( השיפוט של התושבות  השם, –לה  בעל שליטה אחד או יותר שהוא אדם בר דיווח 
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ותאריך ומקום הלידה  TIN-של הישות והשם, המען, סמכות)יות( השיפוט של התושבות, ה TIN-וה
 של כל אדם בר דיווח;


 .  מספר החשבון )או שווה ערך פונקציונלי בהעדר מספר חשבון(;2


 המדווח;.  השם והמספר המזהה )אם יש כאלה( של המוסד הפיננסי 3


.  היתרה או הערך בחשבון )לרבות, במקרה של חוזה ביטוח בעל ערך פדיון או חוזה אנונה, ערך הפדיון 4
או ערך הסילוק( נכון לסוף שנת הלוח הנוגעת בדבר או תקופת דיווח מתאימה אחרת או, אם החשבון 


 היה סגור במהלך שנה או תקופה כאמור, סגירת החשבון;


 למשמורת:.  לגבי חשבון 5


א(   הסכום הכולל ברוטו של ריבית, הסכום הכולל ברוטו של דיבידנד, והסכום הכולל ברוטו של 
הכנסות אחרות שנוצרו ביחס לנכסים המוחזקים בחשבון, בכל מקרה ששולמו לחשבון או שנזקפו 


 לזכותו )או ביחס לחשבון( במהלך שנת הלוח או תקופת הדיווח המתאימה האחרת; וכן


הכנסה הכוללת ברוטו מהמכירה או הפדיון של נכסים פיננסיים ששולמו לחשבון או נזקפו ב(   ה
לזכותו במהלך שנת הלוח או תקופת דיווח מתאימה אחרת שביחס אליהן המוסד הפיננסי המדווח 


 שימש משמורן, מתווך, ממונה או בכל דרך אחרת כסוכן עבור בעל חשבון;


לל ברוטו של ריבית ששולמה לחשבון או שנזקפה לזכותו במהלך .  לגבי חשבון פיקדון, הסכום הכו6
 שנת הלוח או תקופת הדיווח המתאימה אחרת; וכן


, הסכום הכולל ברוטו ששולם לבעל החשבון או 6או  5.  לגבי חשבון שאינו מתואר בסעיף קטן א.7
יחס אליהן שנזקף לזכותו ביחס לחשבון במהלך שנת הלוח או תקופת דיווח מתאימה אחרת אשר ב


המוסד הפיננסי המדווח הוא הנושה או החייב, לרבות הסכום המצטבר של כל תשלומי פדיון לבעל 
 החשבון במהלך שנת הלוח או תקופת דיווח מתאימה אחרת.


 ב.  המידע המדווח חייב לציין את המטבע שבו נקוב כל סכום.


 TIN-א חשבון קיים, אין צורך לדווח על הדיווח שהו-, לגבי כל חשבון בר1ג.  על אף האמור בסעיף קטן א.
או תאריך הלידה כאמור אינם ברשומות המוסד הפיננסי המדווח והמוסד  TIN-או על תאריך הלידה אם ה


הפיננסי המדווח האמור אינו נדרש לאסוף אותם לעניין אחר לפי הדין הפנימי. עם זאת, מוסד פיננסי מדווח 
ואת תאריך הלידה לגבי חשבונות קיימים עד סוף  TIN-יג את הנדרש לנקוט במאמצים סבירים כדי להש


 שנת הלוח השנייה שאחרי השנה שבה חשבונות כאמור זוהו כחשבונות בני דיווח.


לא הונפק על ידי סמכות השיפוט  TIN (i) אם TIN-, אין צורך לדווח על ה1א. בסעיף קטןעל אף האמור  ד. 
הדין המקומי של סמכות השיפוט בת הדיווח הנוגעת בדבר אינו דורש  (iiבת הדיווח הנוגעת בדבר או )


 שהנפיקה סמכות שיפוט בת דיווח כאמור. TIN איסוף


 , אין צורך לדווח על מקום הלידה אלא אם כן המוסד הפיננסי המדווח1א. בסעיף קטןה.  על אף האמור 
נדרש לעניין אחר לקבלו ולדווח עליו לפי הדין הפנימי והוא זמין בנתונים הניתנים לחיפוש אלקטרוני 


 המוחזקים על ידי המוסד הפיננסי המדווח.


[ הוא המידע המתואר בסעיף האמור, למעט XXXX]-ו.  על אף האמור בסעיף א, המידע המדווח ביחס ל
 .ב(.5א. טןסעיף ק-ביחס להכנסות ברוטו המתוארים בתת


 


 : דרישות כלליות לבדיקת נאותותIIחלק 


 עד  IIא.  חשבון ייראה כחשבון בר דיווח החל מתאריך זיהויו ככזה לפי הליכי בדיקת הנאותות שבחלקים 
VII  ויש לדווח על מידע ביחס לחשבון בר דיווח, אלא אם כן נקבע אחרת, מדי שנה, בשנת הלוח שאחרי


 מתייחס.השנה שאליה המידע 
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 ב.  היתרה או הערך של חשבון נקבעים נכון ליום האחרון של שנת הלוח או תקופת דיווח מתאימה אחרת.


ג.  מקום שיתרה או ערך סף ייקבעו ביום האחרון של שנת לוח, יש לקבוע את היתרה או הערך הנוגעים 
 תוכה.בדבר נכון ליום האחרון של תקופת הדיווח המסתיימת עם אותה שנת לוח או ב


ד.  כל סמכות שיפוט רשאית לאפשר למוסדות פיננסיים מדווחים להשתמש בספקי שירותים כדי לעמוד 
בהתחייבויות הדיווח ובדיקת הנאותות המוטלות על מוסדות פיננסיים מדווחים כאמור, לפי הדין הפנימי, 


 ישארו באחריות המוסדות הפיננסיים המדווחים.יאבל התחייבויות אלה 


סמכות שיפוט רשאית לאפשר למוסדות פיננסיים מדווחים להחיל הליכי בדיקת נאותות לחשבונות ה.  כל 
חדשים על חשבונות קיימים, ואת הליכי בדיקת הנאותות לחשבונות בעלי ערך גבוה על חשבונות בעלי ערך 
ת נמוך. מקום שסמכות שיפוט מאפשרת שימוש בהליכי בדיקת נאותות לחשבונות חדשים על חשבונו


 קיימים, הכללים האחרים החלים על חשבונות קיימים ימשיכו לחול.


 


 : בדיקת נאותות לחשבונות קיימים של יחידיםIIIחלק 


 ההליכים הבאים חלים לצורך זיהוי חשבונות בני דיווח מבין חשבונות קיימים של יחידים.


 חשבונות שאינם חייבים בבדיקה, בזיהוי או בדיווח.א.  


יחיד שהוא חוזה ביטוח בעל ערך פדיון או חוזה אנונה אינו חייב בבדיקה, בזיהוי או חשבון קיים של 
בדיווח, ובלבד שהמוסד הפיננסי המדווח מנוע בפועל על פי חוק ממכירה של חוזה ביטוח בעל ערך 


 פדיון או חוזה אנונה כאמור לתושבי סמכות שיפוט בת דיווח.


 ים חלים ביחס לחשבונות בעלי ערך נמוך.ההליכים הבאחשבונות בעלי ערך נמוך. ב.  


.  מען מגורים. אם המוסד הפיננסי המדווח מחזיק ברשומותיו מען מגורים עדכני של היחיד בעל 1
החשבון בהתבסס על ראיות תיעודיות, המוסד הפיננסי המדווח רשאי לראות ביחיד בעל החשבון כתושב 


קביעה אם יחיד בעל חשבון כאמור הוא אדם בר לצרכי מס של סמכות השיפוט שבה נמצא המען לצורך 
 דיווח.


.  חיפוש תיעוד אלקטרוני. אם המוסד הפיננסי המדווח אינו מסתמך על מען מגורים עדכני של היחיד 2
, המוסד הפיננסי המדווח חייב 1ב. בסעיף קטןבעל החשבון בהתבסס על ראיות תיעודיות כמפורט 


וחזקים על ידי המוסד הפיננסי המדווח ביחס לכל אחד לבדוק נתונים בני חיפוש אלקטרוני המ
 :6עד  3ב. סעיף קטןמהסממנים הבאים ולהחיל את 


 א(  זיהוי של בעל החשבון כתושב סמכות שיפוט בת דיווח;


 ב(  מען עדכני לדואר או למגורים )כולל תיבת דואר( בסמכות שיפוט בת דיווח; 


ג(  מספר טלפון אחד או יותר בסמכות שיפוט בת דיווח ואין מספר טלפון בסמכות השיפוט של 
 המוסד הפיננסי;


ד(  הוראות קבע )שאינן ביחס לחשבון פיקדון( להעברת כספים לחשבון המוחזק בסמכות שיפוט בת 
 ווח;די


ה(  ייפוי כוח עדכני בתוקף או זכות חתימה שניתנה לאדם שיש לו מען בסמכות שיפוט בת דיווח; 
 או


ו(  הוראת "שמירת דואר" או מען של "אצל" בסמכות שיפוט בת דיווח אם למוסד הפיננסי המדווח 
 אין כל מען רשום אחר של בעל החשבון;
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לא התגלה בחיפוש האלקטרוני, כי אז לא נדרשת  2ב. בסעיף קטן.  אם אף אחד מהסממנים הרשומים 3
כל פעולה נוספת עד שיהיה שינוי בנסיבות שתוצאתו היא סממן אחד או יותר המשויך לחשבון, או 


 שהחשבון הופך לחשבון בעל ערך גבוה.


. א( עד ה( התגלה בחיפוש האלקטרוני, או אם חל 2ב. סעיף קטן-.  אם סממן כלשהו המפורט בתת4
בנסיבות שתוצאתו היא שיוך של סממן אחד או יותר לחשבון, אזי המוסד הפיננסי המדווח חייב  שינוי


לראות את בעל החשבון כתושב לצרכי מס של כל סמכות שיפוט בת דיווח שביחס אליה מזוהה סממן, 
האמור חל ביחס לאותו  בסעיף הקטןואחד החריגים  6ב. סעיף קטןאלא אם כן הוא בוחר להחיל את 


 בון.חש


.  אם הוראת "שמירת דואר" או מען של "אצל" נמצאו בחיפוש אלקטרוני ואין מען אחר או סממן 5
. א( עד ה( המזוהים עם בעל החשבון, המוסד 2ב. סעיף קטן-מהסממנים האחרים הרשומים בתת


ף בסעיהפיננסי המדווח חייב, בסדר המתאים ביותר לנסיבות, להחיל את חיפוש תיעוד הנייר המתואר 
, או לבקש לקבל מבעל החשבון תיעוד עצמי או ראיה תיעודית לקביעת מקום)ות( התושבות 2ג. קטן


לצרכי מס של בעל החשבון האמור. אם חיפוש תיעוד הנייר לא הניב מידע והניסיון לקבל תיעוד עצמי 
 מתועד.  או ראיה תיעודית לא הצליח, המוסד הפיננסי המדווח חייב לדווח על החשבון כעל חשבון לא


, מוסד פיננסי מדווח אינו נדרש לראות בעל חשבון כתושב 2ב. סעיף קטן.  על אף מציאת סממן לפי 6
 סמכות שיפוט בת דיווח אם:


א(  המידע על בעל החשבון כולל מען עדכני לדואר או למגורים בסמכות השיפוט בת הדיווח, או 
ין מספר טלפון בסמכות השיפוט של מספר טלפון אחד או יותר בסמכות שיפוט בת הדיווח )וא


המוסד הפיננסי( או הוראות קבע )ביחס לחשבון פיננסי שאינו חשבון פיקדון( להעברת כספים 
לחשבון המוחזק בסמכות שיפוט בת דיווח, והמוסד הפיננסי המדווח מקבל, או בדק בעבר ומחזיק 


 תיעוד של:


i סמכות)יות( השיפוט שבעל החשבון האמור תושב בה)ן(, (  תיעוד עצמי מבעל החשבון לגבי
 שאינו כולל את סמכות השיפוט בת הדיווח כאמור; וכן


ii.ראיות תיעודיות המבססות את מעמדו של בעל החשבון כמי שאינו בר דיווח  ) 


ב(  המידע על בעל החשבון מכיל ייפוי כוח עדכני בתוקף או זכות חתימה שהוענקה לאדם עם מען 
 ות בשיפוט בת בדיווח, המוסד הפיננסי המדווח מקבל, או בדק בעבר ומחזיק, תיעוד של:בסמכ


i ,)(  תיעוד עצמי מבעל החשבון לגבי סמכות)יות( השיפוט שבעל החשבון האמור תושב בה)ן
 שאינו כולל את סמכות השיפוט בת הדיווח כאמור; או


ii כמי שאינו בר דיווח.(  ראיות תיעודיות המבססות את מעמדו של בעל החשבון 


. הליכי הבדיקה המוגברים הבאים יחולו ביחס הליכי בדיקה מוגברים לחשבונות בעלי ערך גבוהג.  
 לחשבונות בעלי ערך גבוה.


.  חיפוש תיעוד אלקטרוני. ביחס לחשבונות בעלי ערך גבוה, המוסד הפיננסי המדווח חייב לבדוק 1
ם בידי המוסד הפיננסי המדווח ביחס לכל אחד נתונים הניתנים לחיפוש אלקטרוני המוחזקי


 . 2ב. בסעיף קטןמהסממנים המתוארים 


.  חיפוש תיעוד נייר. אם מאגרי המידע הניתנים לחיפוש אלקטרוני של המוסד הפיננסי המדווח 2
, כי אז אין צורך בחיפוש תיעוד נייר 3ג. בסעיף קטןכוללים שדות, ומכילים, את כל המידע המתואר 


ל ערך נוסף. אם מאגרי המידע האלקטרוניים אינם מכילים את כל המידע הזה, כי אז ביחס לחשבון בע
גבוה, המוסד הפיננסי המדווח חייב לבדוק גם את קובץ האב העדכני של הלקוחות, ובמידה שהמידע 
אינו כלול בקובץ האב העדכני של הלקוחות, לבדוק את המסמכים הבאים המקושרים לחשבון אשר 
התקבלו על ידי המוסד הפיננסי המדווח בחמש השנים האחרונות ביחס לכל אחד מהסממנים 


 :2ב. בסעיף קטןרים המתוא







 


 
28 


 א(  הראיות התיעודיות האחרונות שנאספו ביחס לחשבון;


 ב(  חוזה הפתיחה או התיעוד העדכני ביותר של החשבון;


או למטרות  AML/KYCג(  התיעוד העדכני ביותר שקיבל המוסד הפיננסי המדווח לפי נהלי 
 רגולטוריות אחרות;


 שבתוקף; וכןד(  כל טופס ייפוי כוח או סמכות חתימה 


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


. מוסד פיננסי מדווח אינו נדרש לבצע את חיפוש חריג כאשר מאגרי מידע מכילים מידע מספיק . 3
הפיננסי במידה שהמידע הניתן לחיפוש אלקטרוני של המוסד  2ג. בסעיף קטןתיעוד הנייר המתואר 


 המדווח כולל את האמור להלן:


 ;1א(  מעמד התושבות של בעל החשבון


ב(  מען מגורים עדכני וכתובת למשלוח דואר של בעל החשבון, הרשומים אצל המוסד הפיננסי 
 המדווח;


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


ל חשבונות פיננסיים שאינם חשבונות פיקדון, אם קיימות הוראות קבע להעברת ד(  במקרה ש
כספים בחשבון לחשבון אחר )כולל חשבון בסניף אחר של המוסד הפיננסי המדווח או במוסד פיננסי 


 אחר(;


 ה(  אם קיים מען עדכני של "אצל" או הוראת "שמירת דואר" של בעל החשבון; וכן


 ייפויי כוח עדכניים בתוקף או זכות חתימה בחשבון.(  אם קיימים ו


. נוסף על החיפוש ברשומות אלקטרוניות ובתיעוד תשאול של מנהל קשרי לקוחות לידיעה בפועל.  4
נייר שתוארו לעיל, המוסד הפיננסי המדווח צריך לראות כחשבון בר דיווח כל חשבון בעל ערך גבוה 


חשבונות הפיננסיים המצורפים לחשבון בעל ערך גבוה המשויך למנהל קשרי לקוחות )כולל כל ה
 כאמור( אם למנהל קשרי לקוחות יש ידיעה בפועל, כי בעל החשבון הוא אדם בד דיווח.


  השפעת מציאת סממן.  5


לחלק זה לא התגלה בבדיקה המוגברת של  2ב. בסעיף קטןא(  אם אף אחד מהסממנים המופיעים 
חשבונות בעלי ערך גבוה המתוארים לעיל, והחשבון אינו מזוהה כמוחזק בידי אדם בר דיווח בס"ק 


לחלק זה, כי אז לא נדרשת כל פעולה נוספת עד שיהיה שינוי בנסיבות שתוצאתו היא שיוך סממן  4ג.
 אחד או יותר לחשבון.


. א( עד ה( התגלה בבדיקה המוגברת 2ב. סעיף קטן-מנים המופיעים בתתאם סממן כלשהו מהסמ ב( 
של חשבונות בעלי ערך גבוה המתוארים לעיל, או אם חל שינוי בנסיבות שתוצאתו היא שיוך סממן 
אחד או יותר לחשבון, אזי המוסד הפיננסי המדווח חייב לראות את החשבון כחשבון בר דיווח ביחס 


 6וח שביחס אליה מזוהה סממן, אלא אם כן הוא בוחר להחיל את ס"ק ב.לכל סמכות שיפוט בת דיו
 האמור חל ביחס לאותו חשבון. בסעיף הקטןואחד החריגים 


ג(  אם הוראת "שמירת דואר" או מען של "אצל" נמצאו בבדיקה המוגברת של חשבונות בעלי ערך 
. 2ב. סעיף קטן-מים בתתגבוה המתוארת לעיל, ואין מען אחר או סממן מהסממנים האחרים הרשו


א( עד ה( המזוהים עם בעל החשבון, המוסד הפיננסי המדווח חייב לקבל מבעל החשבון תיעוד עצמי 
או ראיה תיעודית לקביעת מקום)ות( התושבות לצרכי מס של בעל החשבון. אם המוסד הפיננסי 


ווח על החשבון כעל המדווח אינו יכול לקבל תיעוד עצמי או ראיה תיעודית כאמור, הוא חייב לד
 חשבון לא מתועד.
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[, אבל הופך לחשבון XXXXבדצמבר ] 31-.  אם חשבון קיים של יחיד איננו חשבון בעל ערך גבוה ב6
בעל ערך גבוה ביום האחרון של שנת לוח כלשהי שלאחר מכן, המוסד הפיננסי המדווח חייב להשלים 


שבון כאמור בתוך שנת הלוח שאחרי השנה את הליכי הבדיקה המוגברים המתוארים בסעיף ג ביחס לח
שבה החשבון הופך לבעל ערך גבוה. אם בהתבסס על בחינה כאמור חשבון כאמור מזוהה כחשבון בר 
דיווח, המוסד הפיננסי המדווח חייב לדווח על המידע הנדרש בנוגע לחשבון כאמור ביחס לשנה ששבה 


יס שנתי, אלא אם כן בעל החשבון חדל להיות הוא מזוהה כחשבון בר דיווח ובשנים שלאחר מכן על בס
 אדם בר דיווח.


.  ברגע שמוסד פיננסי מדווח מחיל את הליכי הבדיקה המוגברת המתוארים בסעיף ג לחשבונות בעלי 7
ערך גבוה, המוסד הפיננסי המדווח אינו נדרש להחיל מחדש הליכים כאמור, חוץ מאשר תשאול של 


, על אותו חשבון בעל ערך גבוה בכל שנה שלאחר מכן אלא 4ג. קטןבסעיף מנהל קשרי לקוחות המתואר 
אם כן החשבון אינו מתועד ואז על המוסד הפיננסי המדווח להחיל אותם מחדש מדי שנה עד שחשבון 


 כאמור חדל להיות בלתי מתועד.  


 .  אם חל שינוי בנסיבות ביחס לחשבון בעל ערך גבוה שתוצאתו היא שיוך סממן אחד או יותר8
לחשבון, אזי המוסד הפיננסי המדווח חייב לראות את החשבון כחשבון בר  2ב. בסעיף קטןהמתוארים 


סעיף דיווח לכל סמכות שיפוט בת דיווח שביחס אליה מזוהה סממן, אלא אם כן הוא בוחר להחיל את 
 האמור חל ביחס לאותו חשבון. בסעיף הקטןואחד החריגים  6ב.  קטן


.  מוסד פיננסי מדווח חייב ליישם הליכים על מנת להבטיח שמנהל קשרי לקוחות יזהה כל שינוי 9
בנסיבות החשבון. לדוגמא, אם מנהל קשרי לקוחות מקבל הודעה שלבעל החשבון יש מען דואר חדש 
ם בסמכות שיפוט בת דיווח, המוסד הפיננסי המדווח נדרש לראות את המען החדש כשינוי בנסיבות, וא


 , הוא נדרש לקבל את התיעוד המתאים מבעל החשבון.6ב.  סעיף קטןהוא בוחר להחיל את 


 [.xx/xx/xxxxד.  בדיקת חשבונות קיימים של יחידים יש להשלים עד ]


ה.  כל חשבון קיים של יחיד שזוהה כחשבון בר דיווח לפי חלק זה, ייראה כחשבון בר דיווח בכל השנים 
 בעל החשבון חדל להיות אדם בר דיווח.שלאחר מכן, אלא אם כן 


 


 : בדיקת נאותות לחשבונות חדשים של יחידיםIVחלק 


 ההליכים הבאים חלים לצורך זיהוי חשבונות בני דיווח מבין חשבונות חדשים של יחידים


א.  ביחס לחשבונות חדשים של יחידים, עם פתיחת חשבון המוסד הפיננסי המדווח חייב לקבל תיעוד עצמי, 
אשר עשוי להיות חלק מתיעוד פתיחת החשבון, שיאפשר למוסד הפיננסי המדווח לקבוע את מקום)ות( 


מידע שקיבל התושבות של בעל החשבון לצרכי מס ולאמת את סבירותו של תיעוד עצמי כזה בהתבסס על ה
 .AML/KYCהמוסד הפיננסי המדווח בקשר לפתיחת החשבון, כולל כל תיעוד שנאסף על פי נהלי 


ב.  אם התיעוד העצמי קובע כי בעל החשבון הוא תושב לצרכי מס בסמכות שיפוט בת דיווח, המוסד 
של  TIN-ם את ההפיננסי המדווח חייב לראות את החשבון כחשבון בר דיווח והתיעוד העצמי חייב לכלול ג


 ( ותאריך לידה. Iבעל החשבון ביחס לסמכות שיפוט בת דיווח כאמור )בכפוף לסעיף ד לחלק 


ג.  אם יש שינוי נסיבות ביחס לחשבון חדש של יחיד שגורם למוסד הפיננסי המדווח לדעת, או שיש לו סיבה 
דווח אינו יכול להסתמך על לדעת, כי התיעוד העצמי המקורי הוא שגוי או לא אמין, המוסד הפיננסי המ


התיעוד העצמי המקורי ועליו לקבל תיעוד עצמי תקף הקובע את מקום)ות( התושבות של בעל החשבון 
 לצרכי מס 


 


 : בדיקת נאותות לחשבונות קיימים של ישותVחלק 


 ההליכים הבאים חלים לצורך זיהוי חשבונות בני דיווח מבין החשבונות הקיימים של ישויות.
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לא בחר המוסד הפיננסי המדווח אחרת,  נות של ישות שאינם חייבים בבדיקה, זיהוי או דיווח.חשבוא.  
ביחס לכל החשבונות הקיימים של ישויות, או בנפרד, ביחס לכל קבוצה מזוהה בבירור של חשבונות כאמור, 


בדצמבר  31-נכון ל 250,000$חשבון קיים של ישות עם יתרת חשבון או ערך מצטברים שאינם עולים על 
[XXXXאינו חייב בבדיקה, זיהוי או דיוו ,] ח כחשבון בר דיווח עד שיתרת החשבון או הערך המצטברים


 ביום האחרון של שנת לוח עתידית כלשהי. 250,000$עולים על 


. חשבון קיים של ישות עם יתרת חשבון או ערך מצטברים העולים חשבונות של ישות הכפופים לבדיקהב.  
 31-נכון ל 250,000$ינו עולה על [, וחשבון קיים של ישות שאXXXXבדצמבר ] 31-נכון ל 250,000$על 


נכון ליום האחרון של שנת  250,000$[, אך יתרת החשבון או הערך המצטברים עולים על XXXXבדצמבר ]
 לוח כלשהי שלאחר מכן, חייב להיבדק לפי ההליכים המפורטים בסעיף ד.


המתוארים בסעיף ביחס לחשבונות קיימים של ישות  חשבונות של ישות שביחס אליהם נדרש דיווח.ג.  
פסיביים עם בעל  NFEsב, רק חשבונות המוחזקים בידי ישות אחת או יותר שהן אדם בר דיווח, או בידי 


 שליטה אחד או יותר שהם אדם בר דיווח, ייראו כחשבונות בני דיווח.


ות לגבי חשבונות קיימים של יש הליכי בדיקה לזיהוי חשבונות של ישות שביחס אליהם נדרש דיווח.ד.  
שתוארו בסעיף ב, המוסד הפיננסי המדווח חייב להחיל את הליכי הבדיקה הבאים כדי לקבוע אם החשבון 


פסיביים עם בעל שליטה אחד או יותר שהם אדם  NFEsמוחזק בידי אדם בר דיווח אחד או יותר, או בידי 
 בר דיווח:


 .קביעה אם הישות היא אדם בר דיווח.  1


א(  בדיקת מידע הנשמר למטרות רגולציה או קשרי לקוחות )כולל מידע שנאסף על פי נהלי 
AML/KYC כדי לקבוע אם המידע מצביע על כך שבעל החשבון הוא תושב סמכות שיפוט בת ,)


דיווח. למטרה זו, מידע המצביע על כך שבעל החשבון הוא תושב סמכות שיפוט בת דיווח כולל מקום 
 ארגנות, או מען בסמכות שיפוט בת דיווח.התאגדות או הת


ב(  אם המידע מצביע על כך שבעל החשבון הוא תושב סמכות שיפוט בת דיווח, המוסד הפיננסי 
המדווח חייב לראות את החשבון כחשבון בר דיווח אלא אם כן הוא מקבל תיעוד עצמי מבעל 


על מידע זמין לציבור, כי בעל  החשבון, או קובע באופן סביר בהתבסס על מידע הנמצא ברשותו או
 החשבון איננו אדם בר דיווח.


בהתייחס  פסיבי עם בעל שליטה אחד או יותר שהם אדם בר דיווח. NFE.  קביעה אם הישות היא 2
לבעל חשבון של חשבון קיים של ישות )לרבות ישות שהיא אדם בר דיווח(, המוסד הפיננסי המדווח חייב 


פסיבי עם בעל שליטה אחד או יותר שהם בני אדם בני דיווח. אם מי  NFEלקבוע אם בעל החשבון הוא 
פסיבי הוא אדם בר דיווח, כי אז יש לראות בחשבון חשבון בר דיווח. בערכו  NFE-מבעלי השליטה ב


. א( עד ג( בסדר 2ד. סעיף קטן -קביעות אלה המוסד הפיננסי המדווח חייב לנהוג לפי ההנחיות שבתת
 לאור הנסיבות.המתאים ביותר 


פסיבי,  NFEלצורך קביעה אם בעל החשבון הוא  פסיבי. NFEקביעה אם בעל החשבון הוא א(  
המוסד הפיננסי המדווח חייב לקבל תיעוד עצמי מבעל החשבון כדי לקבוע את מעמדו, אלא אם כן 


כי בעל  יש מידע ברשותו או מידע הזמין לציבור, אשר בהתבסס עליו הוא יכול לקבוע באופן סביר
.ב( 6א סעיף קטן -אקטיבי או מוסד פיננסי שאינו ישות השקעות המתוארת בתת NFEהחשבון הוא 


 שאיננה מוסד פיננסי של סמכות שיפוט משתתפת. VIIIלחלק 


לצורך קביעת בעלי השליטה בבעל חשבון, מוסד פיננסי  קביעת בעלי השליטה בבעל חשבון.ב(  
 .AML/KYCמדווח רשאי להסתמך על המידע נאסף ונשמר לפי נהלי 


לצורך הקביעה אם בעל השליטה  פסיבי הוא אדם בר דיווח. NFE-קביעה אם בעל השליטה בג(  
 פסיבי הוא אדם בר דיווח, מוסד פיננסי מדווח רשאי להסתמך על: NFE-ב


iדע שנאסף ונשמר לפי נהלי (  מיAML/KYC  במקרה של חשבון קיים של ישות המוחזק בידי
NFE  דולר; או 1000,000אחד או יותר עם יתרת חשבון או ערך מצטברים שאינם עולים על 
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ii (  תיעוד עצמי מבעל חשבון או מבעל שליטה כאמור לגבי סמכות)יות( השיפוט שבה)ן( בעל
 לצורכי מס.השליטה הוא תושב 


 עיתוי של בדיקות והליכים נוספים החלים על חשבונות קיימים של ישות.ה.  


 31דולר ליום  250,000.  בדיקה של חשבונות קיימים של ישות עם יתרה או ערך מצטברים העולים על 1
 [.XXXXבדצמבר ] 31[ חייבת להסתיים עד יום XXXXבדצמבר ]


 250,000ת עם יתרת חשבון או ערך מצטברים שאינם עולים על .  בדיקה של חשבונות קיימים של ישו2
בדצמבר בשנה כלשהי שלאחר  31דולר ביום  250,000[ אבל עולים על XXXXבדצמבר ] 31דולר ביום 


מכן, חייבת להסתיים בתוך שנת הלוח שאחרי השנה שבה היתרה המצטברת או הערך של החשבון 
 דולר. 250,000עולים על 


י בנסיבות ביחס לחשבון קיים של ישות הגורם למוסד הפיננסי המדווח לדעת, או שיש .  אם יש שינו3
לו סיבה לדעת, כי התיעוד העצמי או תיעוד אחר הקשור לחשבון הוא שגוי או לא אמין, המוסד הפיננסי 


 המדווח חייב לקבוע מחדש את מעמד החשבון לפי ההליכים המפורטים בסעיף ד. 


 


 נאותות לחשבונות חדשים של ישות:  בדיקת VIסעיף 


 ההליכים הבאים חלים לצורך זיהוי חשבונות בני דיווח מבין חשבונות חדשים של ישויות.


לגבי חשבונות חדשים של ישות,  הליכי בדיקה לזיהוי חשבונות של ישות שביחס אליהם נדרש דיווח.א.  
י לקבוע אם החשבון מוחזק בידי אדם המוסד הפיננסי המדווח חייב להחיל את הליכי הבדיקה הבאים כד


 פסיביים עם בעל שליטה אחד או יותר שהם אדם בר דיווח;  NFEsבד דיווח אחד או יותר, או בידי 


 קביעה אם הישות היא אדם בר דיווח..  1


א(  קבלת תיעוד עצמי, אשר עשוי להיות חלק מתיעוד פתיחת החשבון, שיאפשר למוסד הפיננסי 
קום)ות( התושבות של בעל החשבון לצרכי מס ולאמת את סבירותו של תיעוד המדווח לקבוע את מ


עצמי כזה בהתבסס על המידע שקיבל המוסד הפיננסי המדווח בקשר לפתיחת החשבון, כולל כל 
. אם הישות מצהירה כי אין לה מקום מושב לצרכי מס, AML/KYCתיעוד שנאסף על פי נהלי 


להסתמך על מענו של המשרד הראשי של הישות כדי לקבוע את המוסד הפיננסי המדווח רשאי 
 מקום התושבות של בעל החשבון.


ב(  אם התיעוד העצמי קובע כי בעל החשבון הוא תושב סמכות שיפוט בת דיווח, המוסד הפיננסי 
המדווח חייב לראות את החשבון כחשבון בר דיווח אלא אם כן הוא קובע באופן סביר בהתבסס על 


הנמצא ברשותו או על מידע זמין לציבור, כי בעל החשבון אינו אדם בר דיווח ביחס לסמכות מידע 
 שיפוט בת דיווח כאמור.


בהתייחס פסיבי עם בעל שליטה אחד או יותר שהם אדם בר דיווח.  NFEקביעה אם הישות היא .  2
הפיננסי המדווח  לבעל חשבון של חשבון חדש של ישות )לרבות ישות שהיא אדם בר דיווח(, המוסד


פסיבי עם בעל שליטה אחד או יותר שהם אדם בר דיווח. אם  NFEחייב לקבוע אם בעל החשבון הוא 
פסיבי הוא אדם בר דיווח, כי אז יש לראות בחשבון חשבון בר דיווח. בערכו  NFE-מי מבעלי השליטה ב


. א( עד ג( בסדר 2א. ןסעיף קט-קביעות אלה המוסד הפיננסי המדווח חייב לנהוג לפי ההנחיה בתת
 המתאים ביותר לפי הנסיבות.


 .פסיבי NFFפסיבי. לצורך קביעה אם בעל החשבון הוא  NFFקביעה אם בעל החשבון הוא א(  
המוסד הפיננסי המדווח חייב להסתמך על תיעוד עצמי מבעל החשבון לקביעת מעמדו, אלא אם 
כן קיים מידע הנמצא ברשותו או מידע הזמין לציבור, שבהתבסס עליו הוא יכול לקבוע באופן 


 -אקטיבי או מוסד פיננסי שאינו ישות השקעות המתוארת בתת NFEסביר כי בעל החשבון הוא 
 שאיננה מוסד פיננסי של סמכות שיפוט משתתפת. VIIIב( לחלק  (6א. סעיף קטן
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מוסד  .קביעת בעלי השליטה של בעל חשבון. לצורך קביעת בעלי השליטה של בעל חשבוןב(  
 .AML/KYCפיננסי מדווח עשוי להסתמך על מידע שנאסף ונשמר בהתאם לנהלי 


לצורך הקביעה אם בעל שליטה פסיבי הוא אדם בר דיווח.  -NFEקביעה אם בעל שליטה בג(  
פסיבי הוא אדם בר דיווח, מוסד פיננסי מדווח רשאי להסתמך על תיעוד עצמי מבעל  -NFEב


 החשבון או מבעל שליטה כאמור.


 


 : כללים מיוחדים לבדיקות נאותותVIIחלק 


 הנאותות שתוארו לעיל:הכללים הנוספים הבאים יחולו בישום הליכי בדיקות 


מוסד פיננסי מדווח אינו יכול להסתמך על תיעוד עצמי או  הסתמכות על תיעוד עצמי וראיה תיעודית.א.  
על ראיה תיעודית אם המוסד הפיננסי המדווח יודע או יש לו סיבה לדעת כי התיעוד העצמי או הראיה 


 התיעודית הם שגויים או לא אמינים.


פדיון או  ב.  הליכים חלופיים לחשבונות פיננסיים שמחזיקים מוטבים יחידים של חוזה ביטוח בעל ערך
חוזה אנונה. מוסד פיננסי מדווח רשאי להניח כי מוטב יחיד )מלבד הבעלים( של חוזה ביטוח בעל ערך פדיון 
או חוזה אנונה המקבל הטבת פטירה אינו אדם בר דיווח ורשאי לנהוג בחשבון פיננסי כאמור לא כבחשבון 


ו סיבה לדעת, כי המוטב הוא אדם בר בר דיווח, אלא אם כן למוסד הפיננסי המדווח יש ידיעה בפועל, א
דיווח. למוסד פיננסי מדווח יש סיבה לדעת כי המוטב של חוזה ביטוח בעל ערך פדיון או חוזה אנונה הוא 
אדם בר דיווח, אם המידע שנאסף על ידי המוסד הפיננסי המדווח וקשור למוטב כולל סממנים כמתואר 


ידיעה בפועל, או סיבה לדעת, כי המוטב הוא אדם בר דיווח,  . אם למוסד פיננסי מדווח ישIIIבסעיף בלחלק 
 .IIIעל המוסד הפיננסי המדווח לפעול לפי הנהלים שבסעיף ב לחלק 


 צירוף יתרות חשבון וכללי מטבע.ג.  


לצורך קביעת יתרה או ערך מצטברים של חשבונות פיננסיים  צירוף של חשבונות של יחידים..  1
ד פיננסי מדווח נדרש לצרף את כל החשבונות הפיננסיים המוחזקים במוסד המוחזקים בידי יחיד, מוס


הפיננסי המדווח, או בישות קשורה, אבל רק במידה שהמערכות הממוחשבות של המוסד הפיננסי 
, ומאפשרות TINהמדווח מקשרות את החשבונות הפיננסיים בהתייחס לנתונים כגון מספר לקוח או 


ערכים. לכל בעל חשבון פיננסי בבעלות משותפת ייוחסו היתרה או הערך  צירוף של יתרות חשבון או של
 בסעיף קטןהכוללים של החשבון הפיננסי בבעלות משותפת לצורך החלת דרישות הצירוף המתוארות 


 זה.


לצורך קביעת יתרה מצטברת או ערך של חשבונות פיננסיים המוחזקים  צירוף של חשבונות ישות..  2
בידי ישות, מוסד פיננסי מדווח נדרש להביא בחשבון את כל החשבונות הפיננסיים המוחזקים במוסד 
הפיננסי המדווח, או בישות קשורה, אבל רק במידה שהמערכות הממוחשבות של המוסד הפיננסי 


, ומאפשרות TINפיננסיים בהתייחס לנתונים כגון מספר לקוח או המדווח מקשרות את החשבונות ה
צירוף של יתרות חשבון או של ערכים. לכל בעל חשבון פיננסי בבעלות משותפת ייוחסו היתרה או הערך 


 בסעיף קטןהכוללים של החשבון הפיננסי בבעלות משותפת לצורך החלת דרישות הצירוף המתוארות 
 זה.


לצורך קביעת יתרה מצרפית או ערך של חשבונות  חל על מנהלי קשרי לקוחות.כלל צירוף מיוחד ה.  3
פיננסיים המוחזקים בידי אדם כדי לקבוע אם חשבון פיננסי הוא חשבון בעל ערך גבוה, מוסד פיננסי 
מדווח נדרש גם, במקרה של חשבונות פיננסיים שמנהל קשרי לקוחות יודע, או יש לו סיבה לדעת, כי 


מישרין או בעקיפין, בבעלות או בשליטה של אותו אדם, או הוקמו )למעט מתוקף הם נמצאים, ב
 נאמנות( על ידי אותו אדם, לצרף את כל החשבונות כאמור.


.  סכומים הנחשבים ככוללים שווה ערך במטבעות אחרים. כל הסכומים הנקובים בדולר הינם בדולר 4
 חרים, כפי שייקבע בדין המקומי.ארה"ב וייחשבו ככוללים סכומים שווי ערך במטבעות א
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 מונחים מוגדרים VIIIחלק :


 למונחים הבאים המשמעות המפורטת להלן:


 מוסד פיננסי מדווחא.  


" פירושו כל מוסד פיננסי של סמכות שיפוט משתתפת שאינו מוסד מוסד פיננסי מדווח.  המונח "1
 פיננסי שאינו מדווח.


( כל מוסד פיננסי שהוא תושב סמכות i" פירושו )שיפוט משתתפתמוסד פיננסי של סמכות .  המונח "2
שיפוט משתתפת, אך אינו כולל כל סניף של אותו מוסד פיננסי השוכן מחוץ לאותה סמכות שיפוט 


( כל סניף של מוסד פיננסי שאינו תושב של סמכות שיפוט משתתפת, אם אותו סניף iiמשתתפת, וכן )
 משתתפת כאמור.שוכן בסמכות שיפוט 


" פירושו מוסד למשמורת, מוסד לפיקדונות, ישות השקעות או חברת ביטוח מוסד פיננסי.  המונח "3
 מסוימת.


" פירושו כל ישות המחזיקה, כחלק מהותי מעסקיה, נכסים פיננסיים מוסד למשמורת.  המונח "4
מהותי מעסקיה, אם ההכנסה בשביל אחרים. ישות מחזיקה בנכסים פיננסיים בשביל אחרים כחלק 


ברוטו של הישות המיוחסת להחזקה בנכסים הפיננסיים ושירותים פיננסיים נלווים שווה או עולה על 
( תקופת שלוש השנים iאחוזים מההכנסה ברוטו של הישות במהלך תקופה הקצרה מבין: ) 20


ת לוח( לפני השנה שבה בדצמבר )או ביום האחרון של תקופה חשבונאית שאינה שנ 31המסתיימת ביום 
 ( התקופה שבה הישות קיימת.iiנעשית הקביעה; או )


" פירושו כל ישות המקבלת פיקדונות במהלך הרגיל של עסקי בנקאות או מוסד לפיקדונות.  המונח "5
 עסקים דומים;


 פירושו כל ישות: "ישות השקעות".  המונח 6


 פעולות הבאות למען לקוח או מטעמו:א(  בעיקר מנהלת כעסק אחת או יותר מהפעילויות או ה


i ;(  סחר במכשירים בשוק ההון )שיקים, שטרות, תעודות פיקדון, נגזרים, וכדומה(; מטבע חוץ
מכשירי חליפין, מכשירי שיעור ריבית ומדד; ניירות ערך הניתנים להעברה; או סחר בחוזים 


 עתידיים לסחורות;


iiוצתי; או(  ניהול תיק השקעות אישי ותיק השקעות קב 


iiiהשקעה, ניהול, או ניהול כספים או נכסים פיננסיים בדרך אחרת מטעם אחרים; או  ) 


ב(  שהכנסת הברוטו שלה מיוחסת בעיקר להשקעה, השקעה מחדש, או מסחר בנכסים פיננסיים, 
אם הישות מנוהלת על ידי ישות אחרת שהיא מוסד לפיקדונות, מוסד למשמורת, חברת ביטוח 


 . א(.6א.  סעיף קטן-ישות השקעות המתוארת בתתמסוימת או 


 סעיף קטן-ישות תיראה כאילו היא בעיקר מנהלת כעסק אחת או יותר מהפעילויות המתוארות בתת
. א(, או ההכנסה ברוטו של ישות ניתנת לייחוס בעיקר להשקעה, השקעה מחדש, או מסחר בנכסים 6א.


ההכנסה ברוטו של הישות הניתנת לייחוס לפעילויות הנוגעות . ב(, אם 6ס"ק א.-פיננסיים למטרות תת
( תקופת iאו יותר מההכנסה ברוטו של הישות במהלך התקופה הקצרה מבין: ) 50%-בדבר שווה ל


( iiבדצמבר של השנה הקודמת לשנה שבה הקביעה נעשית; או ) 31שלוש השנים המסתיימת ביום 
אקטיבי כי היא עונה  NFEת" אינו כולל ישות שהיא תקופת קיומה של הישות. המונח "ישות השקעו


 . ד( עד ז(.9ד. סעיף קטן-על אמת מידה מאלה המפורטות בתת


ס"ק זה יפורש באופן העולה בקנה אחד עם לשון דומה כמפורט בהגדרת "מוסד פיננסי" של המלצות 
 כוח המשימה לפעולה פיננסית.
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)למשל, מניה בתאגיד; שותפות או בעלות על זכות שביושר " כולל נייר ערך נכס פיננסי.  המונח "7
בשותפות או בנאמנות בבעלות רחבה או הנסחרת בציבור; שטר, אג"ח, שטר חוב, או ראיה אחרת 
לחוב(, זכות בשותפות, סחורה, חוזה החלף )למשל, החלפי שיעורי ריבית, החלפי מטבע, החלפי בסיס, 


ורות, החלפי זכויות הוניות, החלפי מדד זכויות הוניות תקרות ריבית, רצפות ריבית, החלפי סח
והסכמים דומים(, חוזה ביטוח או חוזה אנונה, או כל זכות )כולל חוזים עתידיים או חוזי אקדמה או 
אופציות( בנייר ערך, זכות בשותפות, סחורה, חוזי החלף, חוזה ביטוח או חוזה אנונה. המונח "נכס 


 רה במקרקעין שאינה חוב.פיננסי" אינו כולל זכות ישי


" פירושו כל ישות שהיא חברת ביטוח )או חברת ההחזקות של חברת חברת ביטוח מסוימת.  המונח "8
 ביטוח( המנפיקה, או מחויבת לבצע תשלומים ביחס, לחוזה ביטוח בעל ערך פדיון או חוזה אנונה.


 מוסד פיננסי שאינו מדווחב.  


 " פירושו כל מוסד פיננסי שהוא:חמוסד פיננסי שאינו מדוו.  המונח "1


לאומי או בנק מרכזי, למעט ביחס לתשלום הנגזר מהתחייבות -ןישות ממשלתית, ארגון ביא(  
המוחזקת בקשר לפעילות פיננסית מסחרית מהסוג שעוסקים בו חברת ביטוח מסוימת, מוסד 


 למשמורת או מוסד לפיקדונות;


תית, תתפים לפרישה; קרן פנסיה של ישות ממשלב(  קרן רבת משתתפים לפרישה; קרן מעוטת מש
 לאומי או בנק מרכזי; או מנפיק כרטיסי אשראי מוסמך;-ןארגון בי


ג(  כל ישות אחרת המהווה סיכון נמוך לכך שיעשו בה שימוש כדי להעלים מס, בעלת מאפיינים 
ב(, והיא מוגדרת -ו.א( 1ב. סעיף קטן-דומים במהותם לאלה של כל אחת מהישויות המתוארות בתת


בדין הפנימי כמוסד פיננסי שאינו מדווח, ובלבד שמעמדה של ישות כאמור כמוסד פיננסי שאינו 
 מדווח לא יסכל את מטרותיו של התקן האחיד לדיווח.


 ד(  כלי השקעות קולקטיבי פטור; או


ידע החייב ה(  נאמנות במידה שהנאמן בנאמנות הוא מוסד פיננסי מדווח והוא ומדווח על כל המ
 ביחס לכל החשבונות בני הדיווח של הנאמנות. Iבדיווח לפי חלק 


פירושו הממשלה של סמכות שיפוט, וכל יחידת משנה מדינית של סמכות  "ישות ממשלתית".  המונח 2
שיפוט )אשר, למען הסר ספק, כוללת מדינה, מחוז, ארץ או רשות מקומית(, או כל סוכנות או גוף 


מכות שיפוט של כל אחד או יותר מהאמורים לעיל )כל אחד, "ישות ממשלתית"(. בבעלות מלאה של ס
קטגוריה זו מורכבת מהחלקים הבלתי נפרדים, הישויות שבשליטה, ויחידות המשנה המדיניות של 


 סמכות שיפוט.


א(  "חלק בלתי נפרד" של סמכות שיפוט פירושו כל אדם, ארגון, סוכנות, לשכה, קרן, גוף סטטוטורי 
גוף אחר, ולא משנה מה ייעודו, שהנו בעל סמכות שלטונית של סמכות שיפוט. את הרווח הנקי  או


של הסמכות השלטונית כאמור יש לזקוף לזכות החשבון שלה או לחשבונות אחרים של סמכות 
השיפוט, בלי שחלק ישמש לטובת אדם פרטי כלשהו. חלק בלתי נפרד אינו כולל כל יחיד שהוא 


 ו מנהלן הפועל מתוקף מעמד פרטי או אישי.ריבון, פקיד, א


ב(  ישות נשלטת פירושו ישות שהיא נפרדת במבנה שלה מסמכות שיפוט או מהווה בדרך אחרת 
 ישות משפטית נפרדת, ובלבד:


i שהישות היא בבעלות ובשליטה מלאה של ישות ממשלתית אחת או יותר, באופן ישיר או  )
 באמצעות ישות נשלטת אחת או יותר;


ii שהרווח הנקי של הישות נזקף לזכות החשבון שלה או לזכות חשבונות של ישות ממשלתית  )
 אחת או יותר, מבלי שחלק ישמש לטובת אדם פרטי כלשהו; וכן


iii.שנכסי הישות יועברו לישות ממשלתית אחת או יותר עם הפירוק  ) 
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מיועד של תכנית ג(  הכנסות לא ישמשו לטובת אדם פרטי, אם אדם כאמור הוא המוטב ה
ממשלתית, ופעילויות התכנית מבוצעות למען הציבור הרחב ביחס לרווחה המשותפת או מתייחסות 
לניהול שלב כלשהו של הממשל. אולם, על אף האמור לעיל, הכנסה נחשבת כמשמשת לטובתו של 


אות אדם פרטי, אם ההכנסה נובעת מהשימוש בישות ממשלתית לניהול עסק מסחרי, כגון עסק בנק
 מסחרית, המספק שירותים פיננסיים לאדם פרטי.


לאומי או סוכנות או גוף שהנם בבעלות מלאה שלו. -פירושו כל ארגון בין לאומי"-"ארגון בין.  המונח 3
( 2( המורכב בעיקר מממשלות; )1לאומי( )-ממשלתי )כולל ארגון על-בקטגוריה זו נכללים כל ארגון בין
( שהכנסתו איננה 3)-דומים במהותם בתוקף עם סמכות השיפוט; ו שיש לו הסכמי מטה או הסכמים


 משמשת לטובת אדם פרטי.


פירושו מוסד שעל פי חוק או החלטת ממשלה הוא הסמכות העיקרית, מלבד  "בנק מרכזי".  המונח 4
ממשלת סמכות השיפוט עצמה, להנפיק מכשירים שנועדו להפצה כמטבע. מוסד כאמור עשוי לכלול גוף 
 שהוא נפרד מממשלת סמכות השיפוט, בין בבעלות מלאה או חלקית של סמכות השיפוט ובין אם לאו.


פירושו קרן שהוקמה כדי לספק הטבות פרישה, נכות, או  תתפים לפרישה""קרן רבת מש.  המונח 5
מוות, או כל שילוב שלהן, למוטבים שהנם עובדים בהווה או בעבר )או לאדם המיועד ע"י עובדים 


 כאמור( של מעסיק אחד או יותר בתמורה לשירותים שניתנו, ובלבד שהקרן:


 אחוזים מנכסי הקרן;א(  אין לה מוטב יחיד בעל זכות ליותר מחמישה 


 ב(  כפופה להסדרה ממשלתית ומוסרת דיווח של מידע לרשויות המס; וכן


 ג(  עומדת לפחות באחת מהדרישות הבאות:


i הקרן בדרך כלל פטורה ממס על הכנסות מהשקעות, או שמיסוי על הכנסה נדחה או ממוסה  )
 בשיעור נמוך יותר, בשל מעמדה כתכנית כפרישה או פנסיה;


ii אחוזים מההפרשות הכוללות שלה )למעט העברות נכסים מתכניות  50(  הקרן מקבלת לפחות
סעיף -או מחשבונות פרישה ופנסיה המתוארים בתת 7עד  5ב  בסעיף קטןאחרות המתוארות 


 . א( מהמעסיקים המממנים; 7ג. קטן


iiiורים (  חלוקות או משיכות מהקרן מותרות רק עם התרחשות אירועים מפורטים הקש
לפרישה, נכות או מוות )להוציא חלוקות שהן העברה לתכניות פרישה אחרות המתוארות בס"ק 


.א(, או שקנסות חלים על 17ג. סעיף קטן-או חשבונות פרישה ופנסיה המתוארים בתת 7עד  5ב.
 חלוקות או משיכות שנעשו לפני האירועים המפורטים כאמור; או


vi (  הפרשות )מלבד הפרשות השלמה מותרות מסוימות( של עובדים לקרן מוגבלות ביחס
דולרים בשנה, בהחלת הכללים המפורטים  50,000להכנסת העבודה של העובד או לא יעלו על 


 לגבי צירוף חשבונות ותרגום מטבע. VIIבסעיף ג לחלק 


כדי לספק הטבות פרישה, נכות, או פירושו קרן שהוקמה  "קרן מעוטת משתתפים לפרישה".  המונח 6
מוות, למוטבים שהנם עובדים בהווה או בעבר )או אדם המיועד ע"י עובדים כאמור( של מעסיק אחד 


 או יותר בתמורה לשירותים שניתנו, ובלבד:


 משתתפים; 50-א(  שבקרן יש פחות מ


 פסיביים; NFEsב(  שהקרן מקבלת מימון ממעסיק אחד או יותר שאינם ישויות השקעה או 


ג(  הפרשות העובד והמעסיק לקרן )שאינן העברות נכסים מחשבונות פרישה ופנסיה המתוארים 
. א(( מוגבלות על ידי התייחסות להכנסות העבודה ולפיצויים של העובד, 17ג. סעיף קטן-בתת


 בהתאמה;


אחוזים  20-פים שאינם תושבי סמכות השיפוט שבה מוקמת הקרן אינם זכאים ליותר מד(  משתת
 מנכסי הקרן; וכן
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 ה(  הקרן כפופה לאסדרה ממשלתית ומוסרת דיווח של מידע לרשויות המס.


פירושו קרן שהוקמה על  לאומי או בנק מרכזי"-ןפנסיה של ישות ממשלתית, ארגון בי"קרן .  המונח 7
לאומי או בנק מרכזי כדי להעניק הטבות פרישה, נכות, או פטירה -ןת, ארגון ביידי ישות ממשלתי


לנהנים או למשתתפים שהנם או שהיו בעבר עובדים )או עובדים שהועיד אדם כאמור(, או שאינם 
הן בתמורה לשירותים עובדים בהווה או בעבר, אם ההטבות הניתנות לנהנים או למשתתפים כאמור 


 לאומי או הבנק המרכזי.-ןהישות הממשלתית, הארגון הביאישיים שבוצעו עבור 


 פירושו מוסד פיננסי העומד בדרישות הבאות: "מנפיק מוסמך של כרטיסי אשראי".  המונח 8


א(  המוסד הפיננסי הוא מוסד פיננסי אך ורק מפני שהוא מנפיק כרטיסי אשראי, המקבל פיקדונות 
כאשר לקוח מבצע תשלום העולה על היתרה המגיעה ביחס לכרטיס ותשלום היתר אינו מוחזר  רק


 באופן מיידי ללקוח; וכן


[ או לפני יום זה, המוסד הפיננסי מיישם מדיניות ונהלים בכדי למנוע xx/xx/xxxx]-ב(  החל מ
דולרים, או בכדי להבטיח כי כל תשלום יתר של  50,000מלקוח לבצע תשלום יתר בסכום העולה על 


תוך החלת הכללים בימים, בכל מקרה  60תוך בדולרים יוחזר ללקוח  50,000לקוח בסכום העולה 
לצירוף חשבונות ולתרגום מטבע. למטרה זו, תשלום יתר של לקוח  VIIהמפורטים בסעיף ג לחלק 


אינו מתייחס ליתרות אשראי בהקשר של חיובים שנויים במחלוקת, אך כן כולל יתרות אשראי 
 כתוצאה מהחזרי סחורה.


פירושו ישות השקעות המוסדרת ככלי השקעות קולקטיבי,  "כלי השקעות קולקטיבי פטור".  המונח 9
הזכויות בכלי ההשקעות הקולקטיבי מוחזקות בידי או באמצעות יחידים או ישויות שאינם ובלבד שכל 


 פסיבי עם בעלי שליטה שהנם אדם בר דיווח.  NFEאדם בר דיווח, להוציא 


ישות השקעות המוסדרת ככלי השקעות קולקטיבי איננה נחשבת כמי שאיננה עומדת בדרישות ס"ק 
קולקטיבי פטור, אך ורק משום שכלי ההשקעות הקולקטיבי הנפיק מניות פיזיות ככלי השקעות  9ב.


 בצורת ניירות למוכ"ז, ובלבד:


א(  שכלי ההשקעות הקולקטיבי לא הנפיק, ולא ינפיק, כל מניות פיזיות בצורת ניירות למוכ"ז אחרי 
[xx/xx/xxxx;] 


 ר עם המסירה;ב(  שכלי ההשקעות הקולקטיבי מוציא מכלל שימוש כל מניה כאמו


 VIIעד  IIג(  שכלי ההשקעות הקולקטיבי מבצע את הליכי בדיקת הנאותות שנקבעו בחלקים 
ומדווח על כל מידע שדיווחו נדרש ביחס לכל מניה כאמור, כאשר מניות אלה מוצגות לפדיון או 


 לתשלום אחר; וכן


כי מניות אלה נפדות ד(  שלכלי ההשקעות הקולקטיבי מדיניות ונהלים קיימים על מנת להבטיח 
 [.xx/xx/xxxxאו מוקפאות בהקדם האפשרי, ובכל מקרה לפני ]


 חשבון פיננסיג.  


פירושו חשבון המוחזק במוסד פיננסי, וכולל חשבון פיקדון, חשבון  "חשבון פיננסי".  המונח 1
 למשמורת וכן:


ל אף האמור לעיל, א(  במקרה של ישות השקעות, כל זכות בהון או זכות בחוב במוסד הפיננסי. ע
המונח "חשבון פיננסי" אינו כולל כל זכות בהון או זכות בחוב במוסד פיננסי שהוא ישות השקעות 


( מנהל תיקים למען, ופועל בשם, ii( מעניק ייעוץ השקעות ל, ופועל בשם, או )iאך ורק משום שהוא )
הלקוח אצל מוסד פיננסי שאיננו לקוח למטרות השקעה או ניהול נכסים פיננסיים שהופקדו בשם 


 ישות כאמור;


. א(, כל זכות בהון או בחוב במוסד 1ג  סעיף קטן-ב(  במקרה של מוסד פיננסי שאינו מתואר בתת
 ; וכןIהפיננסי, אם סוג הזכויות נקבע במטרה להימנע מדיווח לפי חלק 
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פיננסי או מוחזק בו, למעט  ג(  כל חוזה ביטוח בעל ערך פדיון וכל חוזה אנונה המונפק על ידי מוסד
אנונה לחיים מיידית שאינה ניתנת להעברה ואיננה קשורה להשקעה, שניתנה ליחיד ומממנת הטבת 


 פנסיה או נכות הניתנת מחשבון שהוא חשבון מוחרג.


 המונח "חשבון פיננסי" אינו כולל כל חשבון שהוא חשבון מוחרג. 


כולל כל חשבון מסחרי, עו"ש, חיסכון, זמן, או חיסכון משנה, או חשבון  "חשבון פיקדון".  המונח 2
שהעדות לו היא תעודת פיקדון, תעודת חיסכון משנה, תעודת השקעה, תעודות חוב, או מכשיר דומה 


סי במהלך הרגיל של עסקים בנקאיים או עסקים דומים. חשבון פיקדון כולל אחר המוחזק במוסד פיננ
גם סכום שמחזיקה חברת ביטוח בהתאם לחוזה השקעה מובטח או הסכם דומה אחר לתשלום או 


 לזקיפת ריבית.


פירושו חשבון )שאינו חוזה ביטוח או חוזה אנונה( המחזיק בנכס פיננסי  "חשבון למשמורת".  המונח 3
 יותר לטובת אדם אחר.אחד או 


פירושו, במקרה של שותפות שהיא מוסד פיננסי, זכות בהון או זכות לרווחים  "זכות בהון".  המונח 4
בשותפות. במקרה של נאמנות שהיא מוסד פיננסי, זכות בהון נחשבת כמוחזקת בידי כל אדם שרואים 


שיש לו שליטה מוחלטת בפועל על  אותו כיוצר או כנהנה של הנאמנות, כולה או חלקה, או כל יחיד אחר
הנאמנות. יראו אדם בר דיווח כנהנה של נאמנות, אם לאדם בר דיווח כאמור יש זכות לקבל במישרין 
או בעקיפין )למשל, באמצעות נציג( חלוקת חובה או שהוא רשאי לקבל, במישרין או בעקיפין, חלוקה 


 לפי שיקול דעת מהנאמנות.


ושו חוזה )למעט חוזה אנונה( לפיו המנפיק מסכים לשלם סכום עם פיר "חוזה ביטוח".  המונח 5
 התרחשות אירוע מסוים הכרוך בתמותה, תחלואה, תאונה, אחריות או סיכון רכוש.


פירושו חוזה לפיו המנפיק מסכים לבצע תשלומים לתקופת הזמן שנקבעה,  "חוזה אנונה".  המונח 6
במלואה או בחלקה, ביחס לתוחלת החיים של יחיד אחד או יותר. המונח כולל גם חוזה הנחשב לחוזה 
אנונה בהתאם לחוק, לתקנות או לנוהג של סמכות השיפוט שבה הונפק החוזה, ולפיו המנפיק מסכים 


 של שנים. לבצע תשלומים לתקופה


פירושו חוזה ביטוח )שאינו חוזה ביטוח שיפוי בין שתי חברות  "חוזה ביטוח בעל ערך פדיון".  המונח 7
 ביטוח( בעל ערך פדיון.


( הסכום שבעל הפוליסה זכאי לקבל בעת ויתור החוזה או iפירושו הגדול מבין ) "ערך פדיון".  המונח 8
( הסכום שבעל הפוליסה יכול iiו הלוואת פוליסה( וכן )עם סיומו )נקבע ללא הפחתה של דמי ויתור א


ללוות לפי החוזה או בהתייחס אליו. על אף האמור לעיל, המונח "ערך פדיון" אינו כולל סכום לתשלום  
 לפי חוזה ביטוח:


 א(  אך ורק מטעמי פטירתו של יחיד המבוטח בחוזה ביטוח חיים.


אחרת המעניקה שיפוי על נזק כלכלי שנגרם בעת  ב(  של הטבה בגין נזקי גוף או מחלה או הטבה
 התרחשות האירוע שמבוטחים נגדו;


ג(  של החזר פרמיה ששולמה בעבר )בניכוי עלות דמי הביטוח בין אם הוטלו בפועל ובין אם לאו( לפי 
חוזה ביטוח )שאינו חוזה ביטוח חיים הקשור להשקעה או חוזה אנונה( בשל ביטול או סיום של 


ידה בחשיפה לסיכון בתקופה הקבועה בחוזה הביטוח, או הנובעת מתיקון טעות בשיבוץ פוליסה, יר
 או טעות דומה אחרת ביחס לפרמיה שבחוזה;


ד(  של תשלום השתתפות ברווחים לבעל פוליסה )למעט תשלום השתתפות ברווחי סיום של 
שלום הן אלה הפוליסה( ובלבד שההשתתפות ברווחים מתייחסת לחוזה ביטוח לפיו ההטבות לת


 . ב(; או8ג. סעיף קטן-המתוארות בתת
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ה(  של החזר מקדמת פרמיה או פיקדון פרמיה בגין חוזה ביטוח שעבורו הפרמיה חייבת בתשלום 
לפחות מדי שנה אם סכום מקדמת הפרמיה או פיקדון הפרמיה אינו עולה על הפרמיה השנתית הבאה 


 שתהיה חייבת בתשלום על פי החוזה.


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


פירושו חשבון פיננסי המוחזק בידי מוסד פיננסי מדווח בתאריך  "חשבון חדש".  המונח 10
[xx/xx/xxxx.או אחריו ] 


 פירושו חשבון קיים המוחזק בידי יחיד אחד או יותר. "חשבון קיים של יחיד".  המונח 11


 פירושו חשבון חדש המוחזק בידי יחיד אחד או יותר. "חשבון חדש של יחיד".  המונח 12


 פירושו חשבון קיים המוחזק בידי ישות אחת או יותר. "חשבון קיים של ישות".  המונח 13


 31של יחיד עם יתרה או ערך מצטברים ביום  פירושו חשבון קיים "חשבון בעל ערך נמוך"המונח   .14
 דולרים. 1,000,000[ שאינם עולים על XXXXבדצמבר ]


פירושו חשבון קיים של יחיד עם יתרה או ערך מצטברים העולים  "חשבון בעל ערך גבוה"המונח   .15
 בדצמבר בשנה כלשהי שלאחר מכן. 31[ או XXXXבדצמבר ] 31דולרים ביום  1,000,000על 


 פירושו חשבון חדש המוחזק בידי ישות אחת או יותר. "חשבון חדש של ישות"המונח  . 16


 פירושו כל אחד מהחשבונות הבאים: "חשבון מוחרג".  המונח 17


 א(  חשבון פרישה או פנסיה העומד בדרישות הבאות:


i רשומה ( החשבון כפוף לאסדרה כחשבון פרישה אישי או שהוא חלק מתכנית פרישה או פנסיה
 או מוסדרת למתן הטבות פרישה או פנסיה )כולל הטבות נכות או מוות(;


ii ( החשבון הוא מועדף מס )כלומר, הפרשות לחשבון שבנסיבות אחרות יהיו כפופות למס
מותרות בניכוי או מוחרגות מהכנסתו ברוטו של בעל החשבון או מחויבות במס בשיעור מופחת, 


 מהחשבון נדחה או שההכנסה מחויבת בשיעור מס מופחת(;או שהמיסוי של הכנסה מהשקעות 


iii;נדרש דיווח מידע לרשויות המס ביחס לחשבון  ) 


iv משיכות מותנות בהגעה לגיל פרישה מוגדר, נכות או מוות, או שקנסות מוטלים על משיכות  )
 שנעשו לפני אירועים שנקבעו כאמור; וכן


v)  (i)  50,000-הפרשות שנתיות מוגבלות ל ( דולרים או פחות, אוii)  יש מגבלה להפרשה מירבית
דולרים או פחות, כשבכל מקרה חלים הכללים המפורטים  1,000,000לחשבון לכל החיים של 


 בקשר לצירוף חשבונות ותרגום מטבע. VIIבסעיף ג לחלק


( לא יימנע מעמידה v. א( 17ג. סעיף קטן-חשבון פיננסי העומד בנסיבות אחרות בדרישה של תת
בדרישה כאמור אך ורק מפני שחשבון פיננסי כאמור עשוי לקבל נכסים או כספים המועברים 


. א( או ב( או מקרן פנסיה 17ג  סעיף קטן-מחשבון פיננסי אחד או יותר העומדים בדרישות תת
 .7עד  5ב. פים הקטניםעיאו פרישה  אחת או יותר העומדות בדרישות אחד מהס


 ב(  חשבון העומד בדרישות הבאות:


i החשבון כפוף להסדרה ככלי השקעה למטרות אחרות שאינן לפרישה והוא נסחר באופן סדיר  )
 בשוק ניירות ערך קיים, או שהחשבון כפוף להסדרה ככלי חיסכון למטרות שאינן לפרישה.
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iiאחרות היו כפופות למס  (  החשבון הוא מועדף מס )כלומר, הפרשות לחשבון שבנסיבות
מותרות בניכוי או מוחרגות מהכנסתו ברוטו של בעל החשבון או מחויבות במס בשיעור מופחת, 
 או שהמיסוי של הכנסה מהשקעות מהחשבון נדחה או שההכנסה מחויבת בשיעור מס מופחת(;


iiiו (  משיכות מותנות בעמידה באמות מידה מוגדרות הקשורות למטרות חשבון ההשקעה א
החיסכון )למשל, מתן הטבות חינוכיות או רפואיות(, או שקנסות מוטלים על משיכות שנעשו 


 לפני שהתקיימו אירועים שנקבעו כאמור; וכן


iv ) דולרים או פחות, תוך החלת הכללים המפורטים בסעיף  50,000-הפרשות שנתיות מוגבלות ל
 לגבי צירוף חשבונות ותרגום מטבע. VIIג לחלק


( לא יימנע מעמידה iv.ב( 17ג. סעיף קטן-חשבון פיננסי העומד בנסיבות אחרות בדרישת תת
בדרישה כאמור אך ורק מפני שחשבון פיננסי כאמור עשוי לקבל נכסים או כספים המועברים 


או ב( או מקרן פנסיה . א( 17ג. סעיף קטן -מחשבון פיננסי אחד או יותר העומדים בדרישות תת
 .7עד  5או פרישה אחת או יותר העומדות בדרישות אחד מס"ק ב.


, ובלבד שהחוזה 90ג(  חוזה ביטוח חיים עם תקופת כיסוי שתסתיים לפני הגעתו של המבוטח לגיל 
 עומד בדרישות הבאות:


i בתקופת קיומו (  פרמיות תקופתיות, שאינן פוחתות לאורך זמן, משתלמות לפחות פעם בשנה
 , לפי התקופה הקצרה יותר;90של החוזה או עד שהמבוטח מגיע לגיל 


ii (  לחוזה אין כל ערך חוזה שלאדם כלשהו יש גישה אליו )על ידי משיכה, הלוואה, או בדרך
 אחרת( ללא סיום החוזה;


iii)  לות על הסכום )שאינו הטבה בשל פטירה( שישולם בעת ביטול או סיום החוזה אינו יכול לע
הפרמיות המצטברות ששולמו בשל החוזה, בניכוי סכום התמותה, התחלואה, וחיובי הוצאות 
)בין אם הוטלו בפועל ובין אם לאו( לתקופה או לתקופות קיומו של החוזה וכל סכום ששולם 


 לפני ביטול החוזה או סיומו; וכן


iv.החוזה אינו מוחזק על ידי מי שקיבל אותו בתמורה  ) 


ן המוחזק אך ורק בידי עיזבון אם התיעוד של חשבון כאמור כולל עותק של הצוואה או ד(  חשבו
 של תעודת הפטירה של הנפטר.


 ה(  חשבון שנוצר בקשר עם אחד מאלה:


i.צו בית משפט או פסק דין  ) 


ii מכירה, החלפה, או חכירה של מקרקעין או של רכוש אישי, ובלבד שהחשבון עונה על  )
 הבאות:הדרישות 


i החשבון ממומן אך ורק במקדמה, כסף בתום לב, הפקדה בסכום מתאים להבטחת  )
התחייבות הקשורה ישירות לעסקה, או תשלום דומה, או ממומן בנכס פיננסי המופקד 


 בחשבון בקשר למכירה, החלפה, או החכרה של הנכס;


iiלשלם את מחיר  (  החשבון נוצר ומשמש אך ורק כדי להבטיח את המחויבות של הרוכש
הרכישה עבור הנכס, של המוכר לשלם כל התחייבות תלויה, או של המחכיר או החוכר 


 לשלם על כל נזק המתייחס לנכס המוחכר כמוסכם בחוזה החכירה;


iii נכסי החשבון, כולל ההכנסות שנצמחו מהם, ישולמו או לחילופין יחולקו לטובת )
י לעמוד בהתחייבותו של אדם כאמור(, כאשר הרוכש, המוכר, המחכיר או החוכר )כולל כד


 הנכס נמכר, מוחלף, או נמסר, או כאשר החכירה מסתיימת;
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iv( החשבון אינו חשבון שוליים )margin או חשבון דומה שנוצר בקשר למכירה או )
 להחלפה של נכס פיננסי; וכן


vו(.17ג.  סעיף קטן-(  החשבון אינו משויך לחשבון המתואר בתת . 


iii ) התחייבות של מוסד פיננסי המשרתת הלוואה המובטחת ע"י מקרקעין להפריש חלק
מהתשלום אך ורק כדי לאפשר את תשלום המסים או הביטוח הקשורים למקרקעין במועד 


 מאוחר יותר.


iv.התחייבות של מוסד פיננסי אך ורק כדי לאפשר את תשלום המסים במועד מאוחר יותר  ) 


 בדרישות הבאות:ו(  חשבון פיקדון העומד 


i החשבון קיים אך ורק משום שלקוח מבצע תשלום העולה על היתרה המגיעה ביחס לכרטיס  )
 אשראי או למסגרת אשראי מתחדשת אחרת ותשלום היתר אינו מוחזר באופן מיידי ללקוח; וכן 


iiהחל מ  )-[xx/xx/xxxxאו לפני יום זה, המוסד הפיננסי מיישם מדיניות ונהלים בכדי ל ] מנוע
דולרים, או בכדי להבטיח כי כל תשלום יתר  50,000מלקוח לבצע תשלום יתר בסכום העולה על 


ימים, בכל מקרה תוך החלת  60תוך בדולרים יוחזר ללקוח  50,000של לקוח בסכום העולה 
לגבי צירוף חשבונות ותרגום מטבע. למטרה זו, תשלום  VIIהכללים המפורטים בסעיף ג לחלק 


יתר של לקוח אינו מתייחס ליתרות אשראי בהקשר של חיובים שנויים במחלוקת, אך כן כולל 
 יתרות אשראי כתוצאה מהחזרי סחורה.


ז(  לכל חשבון אחר המהווה סיכון נמוך לכך שיעשו בו שימוש כדי להעלים מס, בעל מאפיינים 
. א( עד ו(, והוא מוגדר 17ג.  סעיף קטן-במהותם לאלה של אחד מהחשבונות המתוארים בתתדומים 


בדין הפנימי כחשבו מוחרג, ובלבד שמעמדו של חשבון כאמור כחשבון מוחרג לא יסכל את מטרותיו 
 של התקן האחיד לדיווח.


  חשבון בר דיווחד.  


 NFEי אדם בר דיווח אחד או יותר או על ידי פירושו חשבון המוחזק ביד "חשבון בר דיווח".  המונח 1
פסיבי עם בעל שליטה אחד או יותר שהם אדם בר דיווח, ובלבד שהוא זוהה ככזה על פי הליכי בדיקות 


 .VIIעד  IIהנאותות המתוארים בחלקים 


( תאגיד אשר מניותיו iפירושו אדם בר דיווח של סמכות שיפוט שאינו: ) "אדם בר דיווח".  המונח 2
( כל תאגיד שהוא ישות קשורה של iiנסחרות באופן קבוע בשוק ניירות ערך מוסדר אחד או יותר; )


 ( מוסד פיננסי.vi( בנק מרכזי; או )vלאומי; )-ן( ארגון ביivגוף ממשלתי; )(iii); (i) -תאגיד המתוארת ב


פירושו יחיד או ישות שהם תושבי סמכות שיפוט בת  "אדם בר דיווח של סמכות שיפוט"המונח  . 3
דיווח לפי דיני המס של סמכות שיפוט כאמור, או עזבון של מנוח שהיה תושב סמכות שיפוט בת דיווח. 


בות לעניין זה, ישות כגון שותפות, שותפות בערבון מוגבל או הסדר משפטי דומה שאין להם מקום תוש
 לצרכי מס ייראו כתושב בסמכות השיפוט שבו נמצא מקום הניהול הממשי שלהם.


( שאתה קיים הסכם אשר לפיו קיימת iפירושו סמכות שיפוט ) "סמכות שיפוט בת דיווח".  המונח 4
 ( המזוהה ברשימה שפורסמה.ii, וכן )Iהתחייבות למסור את המידע המפורט בחלק 


( שאתה קיים הסכם אשר לפיו היא iפירושו סמכות שיפוט ) פת""סמכות שיפוט משתת.  המונח 5
 ( המזוהה ברשימה שפורסמה.ii, וכן )Iתמסור את המידע המפורט בסעיף 


פירושו היחידים שיש להם שליטה בישות. במקרה של נאמנות, מונח כאמור  "בעלי שליטה"המונח  . 6
הנהנה)נים( או סוג)ים( של נהנים, וכל יחיד  פירושו היוצר)ים(, הנאמן)ים(, המגן)ים( )אם יש כאלה(,


אחר שיש לו שליטה אפקטיבית מוחלטת בנאמנות, ובמקרה של הסדר משפטי אחר שאינו נאמנות, 
מונח כאמור פירושו אדם אחד או יותר בתפקידים מקבילים או דומים. המונח "בעלי שליטה" יפורש 


ׁ  )באופן העולה בקנה אחד עם "המלצות כוח המשימה לפעו ׁ (.FATFלה פיננסית"  ׁ  ׁ  ׁ 
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 פירושו כל ישות שאיננה מוסד פיננסי. "NFE".  המונח 7


( ישות השקעות המתוארת iiאקטיבי; או ) NFEשאיננו  NFE (i)פירושו כל:  פסיבי"NFE" .  המונח 8
 .ב( שאיננה מוסד פיננסי של סמכות שיפוט משתתפת.6א. סעיף קטן-בתת


 העומד באחד מאמות המידה הבאות: NFEפירושו כל אקטיבי"  NFE".  המונח 9


לשנת הלוח הקודמת או לתקופת דיווח  NFE-אחוזים מהכנסתו ברוטו של ה 50-א(  פחות מ
במהלך שנת הלוח  NFE-אחוזים מהנכסים שבידי ה 50-מתאימה אחרת הם הכנסה פסיבית ופחות מ


הקודמת או במהלך תקופת דיווח מתאימה אחרת הם נכסים המייצרים או המוחזקים לשם ייצור 
 הכנסה פסיבית;


הוא ישות קשורה של  NFE-רך מוסדר או שהנסחרות באופן קבוע בשוק ניירות ע NFE-ב(  מניות ה
 ישות שמניותיה נסחרות באופן קבוע בשוק ניירות ערך מוסדר;


לאומי, בנק מרכזי, או ישות בבעלות מלאה של אחד או -ןהוא ישות ממשלתית, ארגון בי NFE-ג(  ה
 יותר מהנ"ל;


מורכבות מהחזקה )מלאה או חלקית( של הון המניות הנפרע  NFE-ד(  באופן מהותי כל פעילויות ה
בחברת בת אחת או יותר, העוסקת במסחר או בעסקים שאינם עסקי מוסד פיננסי, או ממתן מימון 
ושירותים לחברה כאמור, אלא אם הישות לא תהיה זכאית למעמד זה אם הישות פועלת )או מציגה 


ית, קרן הון סיכון, קרן רכישה ממונפת, או כל כלי את עצמה( כקרן השקעות, כגון קרן הון פרט
השקעות שמטרתו לרכוש או לממן חברות ואז להחזיק בזכויות בחברות אלה כנכסי הון למטרות 


 השקעה;


עדיין אינו מפעיל עסק ואין לו עבר פעילות קודם, אך הוא משקיע הון בנכסים בכוונה  NFE-ה(  ה
לא יהיה זכאי לחריג זה אחרי התאריך  NFE-י, ובלבד שהלהפעיל עסק שאינו עסק של מוסד פיננס


 ;NFE-חודשים אחרי תאריך ההתארגנות הראשונית של ה 24שהוא 


לא היה מוסד פיננסי בחמש השנים האחרונות, והוא נמצא בתהליך של מימוש נכסיו או  NFE-ו(  ה
 מוסד פיננסי;ארגון מחדש מתוך כוונה להמשיך או לחדש את פעילותו בעסק שאינו עסק של 


עוסק בעיקר בעסקות מימון וגידור עם, או עבור, ישויות קשורות שאינן מוסדות  NFE-ז(  ה
פיננסיים, ואינו מספק שירותי מימון או גידור לישות שאיננה ישות קשורה, ובלבד שהקבוצה של 


 ישויות קשורות כאמור מנהלת בעיקר עסק שאינו עסק של מוסד פיננסי; או


 מד בכל הדרישות הבאות:עו NFE-ח(  ה


i ,הוא מוקם ופועל בסמכות שיפוט המושב שלו אך ורק למטרות דת, צדקה, מדע, אמנות  )
תרבות, ספורט או חינוך; או שהוא מוקם ופועל בסמכות שיפוט המושב שלו והוא ארגון מקצועי, 


ת או ארגון ליגה עסקית, לשכת מסחר, ארגון עובדים, ארגון לחקלאות או לגינון, ליגה אזרחי
 הפועל אך ורק לקידום רווחה חברתית;


ii)  ;הוא פטור ממס הכנסה בסמכות שיפוט המושב שלו 


iii אין לו בעלי מניות או חברים שיש להם זכויות קנייניות או זכויות הנאה בהכנסותיו או  )
 בנכסיו;


ivהחוקים בני ההחלה של סמכות שיפוט המושב של ה  )-NFE  האו מסמכי ההקמה של-NFE 
לטובת אדם פרטי או  NFE-אינם מאפשרים חלוקה, או שימוש, בכל הכנסה או נכסים של ה


, או כתשלום NFE-לטובת ישות שאיננה למטרות צדקה אלא על פי ניהול פעילויות הצדקה של ה
-של פיצוי סביר עבור שירותים שניתנו, או כתשלום המייצג את ערך השוק ההוגן של נכס שה


NFE  רכש; וכן 
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vהחוקים בני ההחלה של סמכות שיפוט המושב של ה  )-NFE או מסמכי ההקמה של ה-NFE 
, כל נכסיו יחולקו לישות ממשלתית או לארגון NFE-דורשים כי, בעת חיסולו או פירוקו של ה


או  NFE-אחר ללא כוונת רווח, או יופקעו לטובת הממשלה של סמכות שיפוט המושב של ה
 דת משנה מדינית שלה.לטובת כל יחי


 שונות ה. 


פירושו האדם הרשום או מזוהה כבעל חשבון פיננסי במוסד הפיננסי בו מוחזק  "בעל חשבון".  המונח 1
החשבון. אדם, שאינו מוסד פיננסי, המחזיק בחשבון פיננסי לטובתו או לחשבונו של אדם אחר כסוכן, 
אפוטרופוס, ממונה, בעל זכות חתימה, יועץ השקעות, או מתווך, לא ייראה כבעל החשבון לצורך התקן 


ווח, ואדם אחר כאמור ייראה כבעל החשבון. במקרה של חוזה ביטוח בעל ערך פדיון או האחיד לדי
חוזה אנונה, בעל החשבון הוא כל אדם הזכאי לגשת לערך הפדיון או לשנות את המוטב של החוזה. אם 
אין אדם שיכול לגשת לערך הפדיון או לשנות את המוטב, בעל החשבון הוא כל אדם ששמו נקוב בחוזה 


ים וכל אדם בעל זכאות מוקנית לתשלום על פי תנאי החוזה. עם מועד פירעונו של חוזה ביטוח כבעל
 בעל ערך פדיון או חוזה אנונה, יראו כל אדם הזכאי לקבל תשלום על פי החוזה כבעל החשבון.


פירושו נהלי בדיקת נאותות ללקוח של מוסד פיננסי מדווח בהתאם  "AML/KYC"נהלי .  המונח 2
 לדרישות איסור הלבנת ההון או דרישות דומות שהמוסד הפיננסי המדווח האמור כפוף להן.


 פירושו אישיות משפטית או הסדר משפטי, כגון תאגיד, שותפות, נאמנות או קרן. "ישות".  המונח 3


שות אחרת אם אחת הישויות שולטת בישות האחרת, או ששתי של י"ישות קשורה" .  ישות היא 4
-הישויות נמצאות תחת אותה שליטה. למטרה זו, שליטה כוללת בעלות ישירה או עקיפה של יותר מ


 מזכויות ההצבעה או מערך הישות. 50%


פירושו מספר מזהה של משלם מסים )או שווה ערך פונקציונלי בהעדר מספר מזהה  "TIN".  המונח 5
 ל משלם מסים(.ש


 כולל אחד מהאמורים להלן: "ראיה תיעודית".  המונח 6


א(  תעודת תושב שהנפיק גוף ממשלתי מוסמך )לדוגמא, ממשלה או סוכנות שלה, או רשות מקומית( 
 של סמכות השיפוט שהמוטב טוען שהוא תושבה.


או סוכנות שלה, או ב(  ביחס ליחיד, כל זיהוי תקף שהנפיק גוף ממשלתי מוסמך )לדוגמא, ממשלה 
 רשות מקומית(, הכולל את שמו של היחיד ומשמש בדרך כלל למטרות זיהוי.


ג(  ביחס לישות, כל תיעוד רשמי שהנפיק גוף ממשלתי מוסמך )לדוגמא, ממשלה או סוכנות שלה, 
או רשות מקומית( הכולל את שם הישות, ואת מען המשרד הראשי שלה בסמכות השיפוט שהישות 


 א תושבת בה, או סמכות השיפוט שבה הישות התאגדה או התארגנה.טוענת שהי


ד(  כל דוח כספי שעבר ביקורת, דוח אשראי של צד שלישי, בקשה לפשיטת רגל, או רגולטור של 
 ניירות ערך.


 


 ישום בפועלי:  IXחלק 


הדיווח ובדיקות א.  לסמכות שיפוט חייבים להיות כללים ונהלים כדי להבטיח ישום יעיל וציות הליכי 
 הנאותות המפורטים לעיל, לרבות:


.  כללים שימנעו מכל מוסד פיננסי, אדם או מתווך מלאמץ נהגים שכוונתם לעקוף את הליכי הדיווח 1
 ובדיקות הנאותות;


. כללים המחייבים מוסדות פיננסיים מדווחים לשמור תיעוד של צעדים שננקטו וכל ראיה 2
 ם שלעיל ואמצעים הולמים להשגת תיעוד זה;שמסתמכים עליה לביצוע הנהלי
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.  הליכים מינהליים על מנת לוודא ציות של מוסדות פיננסיים מדווחים להליכי הדיווח ובדיקות 3
הנאותות; נהלים מינהליים למעקב אחרי מוסד פיננסי מדווח כאשר יש דיווח על חשבונות לא 


 מתועדים;


שהישויות והחשבונות המוגדרים בדין הפנימי כמוסדות הליכים מינהליים על מנת להבטיח  .4
פיננסיים שאינם מדווחים וחשבונות מוחרגים ימשיכו להוות סיכון נמוך שישתמשו בהם להעלמת מס; 


 וכן


 ציות.-הוראות אכיפה יעילות לטיפול באי  .5


 
 
 


 יהישנ תוספת


 (2 תקנה)


 ישראלי פיננסי מוסד רישום


 שכתובתו בישראל המסים רשות באתרבאופן מקוון , אלה תקנות לפי, יירשם ישראלי פיננסי מוסד .1


www.taxes.gov.il. 


 מספר קיים לא .מס הכנסה שלו ברשות המסים תיק מספר את יציין מדווח ישראלי פיננסי מוסד .2
 .אלה תקנות לפי לדיווח מזהה מספר קבלת לצורך 4436 טופס פיננסיה מוסדה יגיש, כאמור


 


 


 שלישית תוספת


 ((ה)6 תקנה)


 היעדרם על או דיווח-בני חשבונות על דיווח אופן


 .ישראלי פיננסי מוסד בידי יוגש( הדוח – להלן( )ד)-ו( א)6 תקנה לפי דוח .1


 בישראל המסים רשות באתר שפורסם כפי ממוחשבת מערכת באמצעות מקוון בטופס יוגש הדוח .2


 .www.taxes.gov.il שכתובתו


 


 


 


 ( 2019_________)____ ט"התשע___ ___________


 כחלון   משה   (                                                                                          3-5418 חמ)
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COMMNENCEMENT 
 
This Guidance comes into force on the             day of                               2018. 


 
 


1. PURPOSE OF THIS GUIDANCE 
 


1.1 This Guidance is limited to providing guidance on aspects of the CRS that are 
particular to Saint Vincent and the Grenadines. This Guidance is not intended to 
replicate the information in the CRS.  


 
2. OVERVIEW  


 
2.1 The OECD in collaboration with G20 countries and the European Union and other 


stakeholders developed the “Standard for Automatic Exchange of Financial Account 
Information” or “the CRS or the Standard” in 2014. This is an automatic exchange of 
information model which builds on the US FATCA IGA to maximize efficiency and 
minimize costs. The Standard sets out the general reporting and due diligence 
requirements for the automatic exchange of information.  The objective of this initiative 
is the creation of an environment in which all significant financial centers meet the high 
standards of transparency and effective exchange of information on both civil and 
criminal tax matters. 


 
2.2 The CRS consists of the following core elements that are relevant for Financial 


Institutions:  
 


o The CRS that contains the due diligence and reporting rules for Financial 
Institutions; 
 


o The Model Competent Authority Agreement that links the CRS to the legal basis 
for exchange, specifying the financial information to be exchanged; 


 
o The Commentaries on the CRS and the Model Competent Authority Agreement; 


and 
 


o Guidance on technical solutions, including an XML schema to be used for 
exchanging the information and standards in relation to data safeguards and 
confidentiality, transmission and encryption 


 
2.3 The CRS and a Model Competent Authority Agreement and commentaries on both, are 


included in the publication “Standard for Automatic Exchange of Financial Account 
Information in Tax Matters”. 


 
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-
exchange-of-financial-information-in-tax-matters.htm 



http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-exchange-of-financial-information-in-tax-matters.htm
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2.4 Two other helpful publications in understanding the CRS are the Standard for 
Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters Implementation 
Handbook and the CRS related Frequently Asked Questions.  


 
- http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-


standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-in-tax-
matters.htm 


 
- https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/CRS-related-FAQs.pdf 
 


2.5 The OECD has developed a comprehensive Automatic Exchange Portal that is the 
principal source for CRS materials and resources: The following resources have been 
issued by the OECD as aids to applying the CRS:  


 
- CRS Implementation Handbook- https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-


information/implementation-handbook-standard-for-automatic-exchange-of-
financial-information-in-tax-matters.pdf 


 
- CRS -related FAQs - https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/CRS-


related-FAQs.pdf 
 


3. LEGAL BASIS/LEGISLATION 
 


3.1 Saint Vincent and the Grenadines has committed to implementing the CRS by 2018. 
The first automatic exchange of information should take place by September 30th 2018. 
In order for this to occur, the relevant Financial Institutions will have to undertake due 
diligence procedures to collect the necessary information from account holders as of 
January 1st, 2017. 


 
3.2 To meet its commitment to first exchanges under the CRS in 2018, Saint Vincent and 


the Grenadines signed the: 
 


o Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial 
Account Information on October 29th, 2015; and 
 


o Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters on 
August 25th, 2016 and ratified same on August 30th, 2016.  The Convention came 
into force in Saint. Vincent and the Grenadines on December 1st 2016. 


 
3.3 The Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters and 


the CRS have been domesticated in Saint Vincent and the Grenadines by the enactment 
of the Automatic Exchange of Financial Account Information (CRS) Act No. 31 of 2016 
and the Automatic Exchange of Financial Account Information (CRS) Regulations No. 
30 of 2016. 
 



http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-in-tax-matters.htm

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-in-tax-matters.htm

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-in-tax-matters.htm

https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/CRS-related-FAQs.pdf

https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-standard-for-automatic-exchange-of-financial-information-in-tax-matters.pdf

https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-standard-for-automatic-exchange-of-financial-information-in-tax-matters.pdf

https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-standard-for-automatic-exchange-of-financial-information-in-tax-matters.pdf

https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/CRS-related-FAQs.pdf

https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/CRS-related-FAQs.pdf
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4. KEY PROVISIONS OF THE DOMESTIC LAW: 
 


4.1 Automatic Exchange of Financial Account Information (CRS) Act 2016 
 


 Section 8 requires financial institutions to collect and report specific information in 
respect of certain financial accounts. 
 


 Section 10 provides penalties of $50,000.00 and $10,000.00 for the failure of a 
reporting financial institution to file an information return when required to do so 
or fail to file the information return in the manner in which it is required to be filed.  
There is also a penalty of $50,000.00 for failure to comply with a lawful 
requirement of the competent authority.  


 
 The Schedule sets out the text of the Multilateral Convention on Mutual 


Administrative Assistance in Tax Matters. 
 


4.2 Automatic Exchange of Financial Account Information (CRS) Regulations 2016 
 


 Regulation 5 requires financial institutions to establish, maintain and document the 
required procedures described in the Regulations which are designed to identify 
reportable accounts maintained by the institution.  A Reportable Financial 
Institution is also required to identify reportable accounts maintained by the 
institution by applying due diligence procedures set out in section II-IV of the 
CRS.    
 


 Regulation 7 provides for the filing of an information return by financial 
institutions on or before May 31st of each year following the calendar year to 
which the return relates 


 
 Regulation 9 requires financial institutions to maintain records obtained or created 


for the purposes of complying with the Regulations, for at least six (6) years.  
 
 Regulation 11 provides that reporting financial institutions may use service 


providers to undertake the due diligence requirements and the reporting obligations 
but states that those obligations continue to be the obligations of reporting financial 
institutions. 


 
5. COMPETENT AUTHORITY 


 
5.1 The Competent Authority of Saint Vincent and the Grenadines is the Comptroller of the 


IRD.  
 
5.2 Financial institutions will be required to file an “Information Return” to the IRD via a 


CRS Portal.  The Competent Authority will then exchange the information with partner 
jurisdictions that have satisfied the requisite confidentiality and data safeguards and 
have appropriate legal instruments and legislative frameworks in place.  







a 


7 
 


 
5.3 Reporting financial institutions must file information which consists of details of the 


financial assets which they hold on behalf of non-resident tax payers (excluding US 
persons or entities) and the income derived therefrom.  


 
5.4 The IRD will issue relevant instructions in relation to the availability and access to the 


CRS portal.  
 


6. REPORTING 
 


6.1 Financial institutions are required to file their first Information Return on or before May 
31st, annually.  Regulation 7 (3) of the Automatic Exchange of Financial Account 
Information (CRS) Regulations requires that the information return must pertain to 
financial information from the previous calendar year.   


 
6.2 The financial information to be reported with respect to Reportable Accounts includes 


interest, dividends, account balance or value, income from certain insurance products, 
sales proceeds from financial assets and other income generated with respect to the 
assets held in the account or payments made with respect to the account.  


 
6.3 Any individual or entity resident under the tax laws of Saint Vincent and the 


Grenadines is subject to reporting. If an individual or entity maintains tax residency 
with more than one jurisdiction, their financial information will be subject to reporting 
from all respective jurisdictions.  Some individuals or entities may therefore be subject 
to multiple reporting. 


 
6.4 Branch offices of Saint Vincent and the Grenadines financial institutions located 


outside of Saint Vincent and the Grenadines or branches located in Saint Vincent and 
the Grenadines of financial institutions which are resident outside of Saint Vincent and 
the Grenadines, are not required to report to the competent authority.   


 
7. DUE DILIGENCE PROCEDURES FOR REPORTABLE ACCOUNTS 


 
7.1 The following accounts are to be treated as Reportable Accounts and must be identified 


and subject to due diligence procedures under the CRS: 
 


• All pre-existing individual accounts regardless of the account balance; 
• New individual accounts i.e. individual accounts in existence as at 1 January 


2017; 
• Pre-existing Entity Accounts which have a balance exceeding the $250,000.00 


threshold. 
 


7.2 Pre-existing Accounts to be subject to due diligence procedures are those in existence 
as at 31 December 2016. 
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8. TIMING FOR DUE DILIGIENCE  
 


8.1 The following are the effective dates for the conduct of due diligence procedures: 
 
o The review of Pre-existing High Value Individual Accounts in existence as at 31 


December 2016 must be completed by 31 December, 2017; 
 


o The review of Pre-existing Lower Value Individual Accounts in existence as at 31 
December 2016 must be completed by 31 December 2018; 
 


o The review of Pre-existing High Value Individual Accounts in existence as at 31 
December 2016 must be completed by 31 December 2017; 


 
o New Accounts requiring self-certification by the customer are those opened on or 


after 1 January, 2017. 
 


9. REPORTING DEADLINES 
 


9.1 The following are the effective dates for reporting under the CRS: 
 


o Financial institutions must complete their reporting to the Competent Authority 
by 31 May 2018 for the 2017 reporting year; and 


 
o First exchanges of information by the Competent Authority to partner 


jurisdictions will occur on or before 30 September 2018. 
 
10. CURRENCY TRANSLATION RULE 


 
10.1 In determining the balance or value of an account denominated in Eastern Caribbean 


dollars, reporting financial institutions must translate the relevant US$ threshold 
amount described in the Standard or the Regulations in Eastern Caribbean dollars by 
reference to the spot rate of exchange on the date for which the institution is 
determining the threshold amounts – Regulation 5(5) of the Automatic Exchange of 
Financial Account Information (CRS) Regulations. 


 
11. SELF-CERTIFICATION 
 


11.1 The Standard provides that a Reporting financial institution must obtain a self- 
certification upon account opening. The self-certification will allow a reporting 
financial institution to determine the account holder’s residence(s) for tax purposes 


11.2 It is expected that financial institutions will maintain account opening processes that 
facilitate the collection of a self-certification at the time of the account opening, whether 
that process is done face-to-face, online or by telephone. 


 
11.3 Where a self-certification is obtained at account opening but validation of the self-


certification cannot   be completed because it is a “day two” process undertaken by a 
back-office function, the self-certification should be validated within a period of 90 
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days. There may be a limited number of instances where due to the specificities of a 
business sector it is not possible to obtain a self-certification on “day one” of the 
account opening process, for example where an insurance contract has been assigned 
from one person to another or in the case where an investor acquires shares in an 
investment trust on the secondary market. In such circumstances, the self- certification 
should be both obtained and validated as quickly as feasible, and in any case within a 
period of 90days. 


 
11.4 Financial institutions must make proper endeavours to obtain the self-certification, 


including issuing follow up letters on at least an annual basis. If an Account Holder fails 
to respond then there is no need to close the account but it should be reported as 
undocumented. Enquiries may be made by the Comptroller of the IRD where certain 
financial institutions appear to have a disproportionate number of undocumented 
accounts. 


 
 
11.5 Reporting Financial institutions shall ensure that they have obtained and validated the 


self-certification in time to be able to meet their due diligence and reporting obligations 
with respect to the reporting period during which the account was opened. 


 
 
11.6 Where a Financial Institution is unable to obtain any valid self-certification within 90 


days of opening the account, and there are no indicia of residence in any jurisdiction, 
the account is not reportable under the CRS. However, if there are indicia of residence 
in reportable jurisdictions then the account is reportable to those jurisdictions. There is 
no specific requirement under the CRS to close an account but the Reporting Financial 
Institution must report the account to the Competent Authority until such time as a 
valid self-certification is received. 


 
**Standard self-certification forms for both individuals and entities are annexed hereto.  
Electronic versions of these forms will be provided by the competent authority. 


 
12. PARTICIPATING JURISDICTIONS LIST 
 


12.1 Schedule 3 of the Automatic Exchange of Financial Account Information (CRS) 
Regulations sets out the intended list of exchange partners for the purposes of AEOI 
(participating jurisdiction list) with Saint Vincent and the Grenadines.  The 
Participating jurisdictions list is required to be published annually via Gazette as 
required by Regulation 4 of the Automatic Exchange of Financial Account Information 
(CRS) Regulations.  


 
13. REPORTABLE FINANCIAL INSTITUTIONS 


 
13.1 The CRS describes the types of entities that are considered to be reportable financial 


institutions which are as follows:  
 
o Depository Institutions- Banks, savings/loan institutions, credit unions etc. 
o Custodial Institutions - Custodian banks, brokers, depositories etc. 
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o Investment Entities - Funds, portfolio managers, investment trusts etc. 
o Specified Insurance Companies - Life insurance companies 


 
13.2 Entities which fit into the description of reportable financial institutions as per the 


description above, will be required to report with respect to account holders, the 
following information: 


 
o Name; 
o Address; 
o Jurisdiction of residence; 
o Date and Place of birth 
o Tax Identification Number (in the case of an individual account holder) and in the 


case of an entity account holder where the controlling person is deemed to be a 
reportable person, the name, address, jurisdiction of residence, date and place of 
birth and Tax Identification Number of the reportable person; 


o the account number and the account balance or value as at the end of the relevant 
calendar year; 


o the name and identifying number of the financial institution;  
o the report must identify the currency in which the accounts are denominated; 
o For an investment account, the equity interest is required to be reported;  
o For depository accounts, the interest paid is required to be reported; 
o For custodial accounts, the interest, dividends, other income and gross proceeds 


paid are required to be reported; and 
o For other accounts, the gross amount paid is to be reported.  


 
14. FINANCIAL INSTITUTIONS AND RESIDENCY 
 


14.1 In most cases whether or not a financial institution is resident or located in Saint 
Vincent and the Grenadines will be clear, but there may be certain classes of financial 
institutions where this is less obvious. Where such an entity has no residence for tax 
purposes it shall be treated as resident in the jurisdiction in which its place of effective 
management is situated. 


 
14.2 A Saint Vincent and the Grenadines financial institution is deemed a resident and 


designated as a reporting financial institution as follows: 
 
o Company- if the company is registered under the laws of Saint Vincent and the 


Grenadines 
o Trusts- if the Trustee is resident in Saint Vincent and the Grenadines 
o Partnership – if the business of the partnership is managed and controlled in Saint 


Vincent and the Grenadines 
o Investment Entities– if the Fund is effectively managed in Saint Vincent and the 


Grenadines  
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15. EXEMPTIONS AND EXCLUSIONS 
 


15.1 Non-reportable accounts- certain accounts are seen to have a low risk of being used to 
evade tax and are specifically excluded from the requirements of the CRS.  


 
15.2 To qualify as an excluded account, the account must meet all of the requirements of the 


definition of excluded accounts. Where an account, not otherwise specifically listed as 
an excluded account under the CRS has substantially similar criteria to named 
Excluded Accounts, it may be considered to be an excluded account under the CRS. 


 
15.3 The following are to be considered non-reportable financial institutions and accounts: 


 
o Broad participating retirement fund 
o Narrow participation retirement fund 
o Pension fund of a government entity 
o International Organisation or Central Bank 
o Qualified credit card issuer 
o Trustee documented trust 
o Exempt collective investment vehicle 


 
15.4 Details of what is covered by the above categories is to be found in Section VIII of the 


CRS commentaries.  Low risk excluded accounts can be specified if the CRS criteria 
set out in the commentary on section VIII (para 97) can be met. 


 
15.5 Dormant accounts as defined in paragraph 9 of the CRS commentary on section III will 


be viewed as excluded accounts if the annual balance does not exceed US$1000.00.  
Schedule 1 of the Automatic Exchange of Financial Account Information (CRS) 
Regulations provides more details on how an account is classified as dormant.  


 
15.6 Non-Reporting Financial Institutions - some financial institutions are specifically 


excluded from being required to report. The list of non-reporting financial institutions 
in Saint Vincent and the Grenadines in accordance with Schedule 2 of the Automatic 
Exchange of Financial Account Information (CRS) Regulations is as follows: 


 
o A Statutory Body 
o The Eastern Caribbean Central Bank 
o An Embassy 
o A pension fund of a statutory body 
o A Friendly Society 
o Non-Profit Organization 


 
16. CONFIDENTIALITY 


 
16.1 Saint Vincent and the Grenadines will not exchange information under the CRS until it 


is satisfied that a partner jurisdiction has in place adequate measures to ensure the 
required confidentiality and data safeguards are met. These confidentiality obligations 
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are evaluated by the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for 
Tax Purposes through its implementation monitoring programme. Confidentiality and 
data safeguard questionnaires for all CRS jurisdictions are filed with the OECD Co-
ordinating Body Secretariat.    


 
17. US/US FATCA  


 
17.1 US FATCA was implemented in Saint Vincent and the Grenadines in accordance with 


the Saint Vincent and the Grenadines and US intergovernmental agreement.  However, 
the US is a non-participating jurisdiction for common reporting purposes. The US has 
indicated that it will continue to undertake automatic information exchanges pursuant to 
its FATCA intergovernmental agreements. The US FATCA legislative framework in 
Saint Vincent and the Grenadines will therefore continue to operate as normal, in 
parallel with the CRS regime.   


 
18. OPTIONS 


 
18.1 The CRS includes a number of options to which reference is made on pages 15 to 19 in 


the CRS Implementation Handbook. Regulation 6 of the Automatic Exchange of 
Financial Account Information (CRS) Regulations refer to the modification of due 
diligence procedures which references these options. There are a number of areas 
where the CRS provides options for jurisdictions to implement as suited to their 
domestic circumstances in order to provide for easier implementation, and reduced 
burdens, without impacting on the purpose or effectiveness of the CRS.  
 
Options under the CRS CRS Reference 
 


Reporting requirements (section I of the CRS) 
Alternative approach to calculating 
account balances 


Commentary on section 1, paragraph 11 
 
This alternative approach is not offered in SVG. 
 


Use of reporting period other than 
calendar year    


Section 1, subparagraph A(4) - (7); Commentary on 
Section 1, paragraph 15 
 
Reporting on a calendar year basis as is done 
under the FATCA IGA is required in SVG. 
 


Phasing in the requirements to 
report gross proceeds   


CRS: Section 1, paragraph F; Commentary on 
Section 1, paragraph 35 
 
This option is not offered in SVG. 
 


Filing of Nil Returns A nil return should be filed, if a financial 
institution recognizes that it holds no reportable 
accounts to demonstrate its compliance with the 
CRS. 
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Due diligence (Sections II-VII of the CRS) 
Allowing third party service 
providers to fulfil the obligations on 
behalf of the financial institutions 


CRS: Section II, paragraph D; 
Commentary on Section II, paragraphs 
6-7 
 
This option is available in SVG- Regulation 11 of 
the AEOI Regulations. 
 


Allowing the due diligence 
procedures for New Accounts to be 
used for Pre- existing Accounts 


CRS: Section II, paragraph E; Commentary on 
Section IV, paragraph 8 
 
This option is offered in SVG - Regulation 6 of 
the AEOI Regulations. 
 


Allowing the due diligence 
procedures for High Value Accounts 
to be used for 
Lower Value Accounts 


CRS: Section II, paragraph E; Commentary on 
Section II, paragraph 8 
 
This option is offered in SVG - Regulation 6 of 
the AEOI Regulations. 
 


Residence address test for Lower 
Value Accounts 
 


CRS: Section III, subparagraph B(1); Commentary 
on Section III, subparagraph 7- 
13 
 
This option is offered in SVG - Regulation 6 of 
the AEOI Regulations. 
 


Optional Exclusion from Due 
Diligence for Pre-existing Entity 
Accounts of less than $250,000 


CRS: Section V, paragraph A; Commentary on 
Section V, subparagraph 2-4 
 
This option is offered in SVG - Regulation 6 of 
the AEOI Regulations. 
 


Alternative documentation 
procedure for certain employer-
sponsored group insurance contracts 
or annuity contracts 
 


CRS Section VII, paragraph B; 
Commentary on Section VII, paragraph 13 
 
This option is offered in SVG - Regulation 6 of 
the AEOI Regulations.  
 


Allowing financial institutions to 
make greater use of existing 
standardized industry coding 
systems for the due diligence process 


CRS: Commentary on Section VIII, paragraph 154 
 
This option is offered in SVG - Regulation 6 of 
the AEOI Regulations. 


Currency translation CRS: Section VII, subparagraph C (4); commentary 
on Section VII, paragraph 20-21 
 
This option is offered in SVG - Regulation 5 (5) of 
the AEOI Regulations. 
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Definitions (Section VIII of the CRS) 
Expanded definition of Pre-existing 
Account 


CRS: Commentary on Section VIII, paragraph 82 
 
This option is offered in SVG - Regulation 6 of the 
AEOI Regulations. 


Expanded definition of Related 
Entity 


 CRS: Commentary on Section VII, paragraph 82 
 
This option is offered in SVG - Regulation 6 of the 
AEOI Regulations. 
 


Grandfathering rule for bearer 
shares issued by Exempt Collective 
Investment 
Vehicle 


CRS: Section VIII, subparagraph B(9) 
 
This option is not considered to be applicable but, 
if it is, it is offered. 
 


Controlling person of a trust CRS commentary Section VIII Para 134 
 
This option is offered in SVG - Regulation 6 of the 
AEOI Regulations 


 


Technical enquires relating to the CRS Reporting can be made to the Competent Authority at the 
contact information below.  


Further updates on the CRS implementation in Saint Vincent and the Grenadines will be issued 
from time to time by the Competent Authority.  


 


Dated the   day of   2018 
 


Hon. Camillo Gonsalves 
Minister of Finance 


 
 
 








 


Infobrief CRS Ausgabe 01/2019 28.01.2019 


1. Ergänzung des BMF-Schreiben vom 1. Februar 2017  


Das Bundesministerium der Finanzen hat das BMF-Schreiben vom 1. Februar 2017 durch 


das BMF-Schreiben vom 21. September 2018 geändert. Die Anpassung  betrifft die 


Randziffer 230 des Schreibens. Das Dokument  steht ab sofort auf unserer Internetseite 


unter „Vorschriften“ zum Download bereit: 


https://www.bzst.de/DE/Steuern_International/CRS/Vorschriften/Vorschriften_node.html 


2. Änderung des Signaturverfahrens bei ELMA ab 1. Dezember 2018  


Im Rahmen der Anpassung an die neuesten Sicherheitsstandards wurde das bisher 


bei  ELMA verwendete Signaturverfahren RSASSA-PKCS1-v1_5  zum 1. Dezember 2018 


durch RSASSA-PSS abgelöst. 


Mit der Umstellung auf RSASSA-PSS wurde zur Vereinheitlichung der Signaturverfahren von 


BOP und ELMA gleichzeitig auch das Hashverfahren von SHA-512 auf SHA-256 umgestellt. 


Die Umstellung der Signaturverfahren erfolgt stufenweise. Bis Ende Juli 2019 sind Signatu-


ren sowohl mit sha512 als auch sha256 zulässig. Ab August 2019 ist zwingend das Signa-


turverfahren RSASSA-PSS mit dem Hashverfahren SHA-256 zu nutzen. Lieferungen nach 


dem bisherigen Signaturverfahren (RSASSA-PKCS1-v1_5 mit SHA-512) werden ab diesem 


Zeitpunkt abgewiesen. Wir empfehlen daher eine frühzeitige Umstellung des Signaturverfah-


rens. 


Die Details und neuen Parameter entnehmen Sie bitte dem KHB Teil 3 a1. 


Abgrenzung zum FATCA Verfahren: Bei CRS keine Anpassung des ELMA-Headers 


Mit Infobrief 4/2018 vom 15. November 2018 hat das Verfahren FATCA über den 


en  ELMA-Header für alle für das Verfahren FATCA zu übersendenden Lieferungen infor-


miert. Diese Umstellung betrifft nicht den ELMA-Header für die CRS Lieferungen! 


                                                
1
 https://www.bzst.de/DE/Steuern_International/CRS/Kommunikationshandbuch/CRS_KHB_Teil_3a.html?nn=33044 



https://www.bzst.de/DE/Steuern_International/CRS/Vorschriften/Vorschriften_node.html

https://www.bzst.de/DE/Steuern_International/CRS/Kommunikationshandbuch/CRS_KHB_Teil_3a.html?nn=33044





3. Die häufigsten Fehler, die zu Abweisungen geführt haben 


 Auswertungen haben gezeigt, dass ein großer Teil der Abweisungen von Lieferungen auf 


zwei Fehler zurückzuführen ist. Zur  Reduzierung der Abweisungsquote wird daher noch 


einmal auf die korrekte Vorgehensweise hingewiesen:: 


a) Ungültige Zeichen [CRS_E_MESS_029] 


Bitte beachten Sie bei der Zusammenstellung von Lieferungen, dass die Angaben den Ein-


schränkungen der ISO 8859-1 Codepage entsprechen und die Dateien keine  unerlaubten 


Zeichen gemäß Kap. 1.2.3 des KHB 4  enthalten.  


b) Die Daten zum ReportingFI wurden verändert [CRS_E_MESS_049] 


In einer Korrektur-, Lösch- und Stornolieferung sind die identischen Daten zum Finanzinsti-


tut anzugeben wie in der Erstlieferung, auf welche sich die Korrektur bezieht. Dies umfasst 


die Daten zum Namen, zur Adresse, zur Identifikationsnummer und zur „DocRefId“. Auch 


kleinste Änderungen an diesen Datenfeldern führen zur Abweisung der Korrektur-, Lösch- 


oder Stornolieferung. 


In diesem Zusammenhang ist ebenfalls aufgefallen, dass teilweise bei mehreren Erstliefe-


rungen eines Finanzinstituts der Name dieses Finanzinstutes unterschiedlich geschrieben 


wird. Eine unterschiedliche Schreibweise bei den Erstmeldungen erschwert im Weiteren die 


richtige Schreibweise im Rahmen von Korrekturen und erhöht somit die Wahrscheinlichkeit 


einer Abweisung. Insbesondere bei einem Wechsel der Übertragungswege (ELMA vs. BOP-


Einzelmeldung) sollte auf die einheitliche Schreibweise bei den Angaben zum Finanzinstitut 


geachtet werden.  


Auf die Vorgaben des KHB Teil 4, Kap. 2.2.2.2 wird hingewiesen: 


„Übermittelt ein rechtlicher Absender mehr als eine Erstlieferung, so sind die Daten zum Fi-


nanzinstitut identisch je Erstlieferung mit Ausnahme der „DocRefId“ anzugeben. Eine Ab-


weichung zum Namen, zur Adresse oder zur Identifikationsnummer führt dazu, dass das 


BZSt die Lieferung so interpretiert, dass ein anderer rechtlicher Absender die Daten übermit-


telt hat.“  


4. Datenübermittlung für den Meldezeitraum 2018 


Die Produktionsumgebung zur Übermittlung der CRS-Daten für den Meldezeitraum 2018 


steht ab dem 1. Mai 2019 offiziell zur Verfügung. Aufgrund von Anpassungen am CRS Sys-


tem und zur Vermeidung von sich daraus möglicherweise ergebenden Kollisionen, sollen 


Meldungen für den Meldezeitraum 2018 erst ab diesem Zeitpunkt übermittelt werden.  


Die (vorläufige) Staatenliste für das Meldejahr 2018 wird vom Bundesministerium der 


Finanzen erstellt. Sobald diese bekannt gegeben wird, erfolgteine Information  in einem der 


nächsten Infobriefe. 







5. Integrationstest 


Auch in dieser Meldeperiode kann, wie gewohnt, die Datenübermittlung über die ELMA-


Schnittstelle getestet werden. Die Testumgebung für den Integrationstest steht allen Daten-


sendern uneingeschränkt zu Verfügung. Wie im letzten Jahr wird der technische Support 


jedoch nur im Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni 2019 gewährleistet. 


Bitte beachten Sie, dass sich das Testverfahren ausschließlich auf die ELMA-Schnittstelle 


bezieht und das CRS-Formular für Einzeldatenmelder im BZStOnline-Portal (BOP) nicht ein-


schließt. 


Weitere Informationen zum Integrationstest finden Sie auf unserer Internetseite unter der 


Rubrik „Testhandbuch“. 


6. Erweiterung der Dateigrößen auf 100 MB und 20.000 Datensätze 


Zum 1. April 2019 wird die bisher geltende Dateigrößenbeschränkung für die CRS Lieferun-


gen angepasst. Eine über die ELMA-Schnittstelle versendete CRS-Datei darf ab dann bis zu 


100 MB groß sein und bis zu 20.000 Datensätze enthalten.  
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Na podlagi 255.b clena Zakona o davcnem postopku (Uradni list RS, st. 13/11 - uradno precisceno 
besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 - ZDavNepr, 111/13, 25/14 - ZFU, 40/14 - ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 
69/17 in 13/18 - ZJF-H) v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) in odstavka (0)(4) oddelka VIII Priloge I 
Direktive Sveta 014/107/EU z dne 9. decembra 2014 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede 
obvezne avtomaticne izmenjave podatkov na podrocju obdavcenja (UL L st. 359 z dne 16. 12. 2014, 
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/107/EU) ter Uredbe o ratifikaciji Vecstranskega 
sporazuma med pristojnimi organi o avtomaticni izmenjavi informacij o financnih racunih (Uradni list 
RS, st. 5/16), minister za finance objavlja 


SEZNAM 


drzav in jurisdikcij, ki jim ob izpolnitvi pogojev, opredeljenih v pravnih instrumentih za avtomaticno 
izmenjavo informacij, Republika Slovenija namerava zagotavljati informacije o financnih racunih, 
prejete od porocevalskih financnih institucijah Slovenije v skladu z 255.c clenom ZDavP-2. 


1. ALBANIJA


2. ANDORA


3. ANGVILA


4. ANTIGVA IN BARBUDA


5. ARGENTINA


6. ARUBA


7. AVSTRALIJA


8. AVSTRIJA


9. AZERBAJDZAN


10. BAHAMI


11. BAHRAIN


12. BARBADOS


13. BELGIJA


14. BELIZE
15. BERMUDI


16. BOLGARIJA


17. BRAZILIJA


18. BRITANSKI DEVISKI OTOKI


19. BRUNEJ


20. CIPER


21. COOKOVI OTOKI


22. CURACAO


23. CESKA
24. GILE
25. DANSKA


26. DOMINIKA


27. ESTONIJA


28. FERSKI OTOKI


29. FINSKA


30. FRANCIJA


31. GANA


32. GIBRALTAR


33. GRGIJA
34. GRENADA


35. GRENLANDIJA


36. GUERNSEY


37. HONG KONG


38. HRVASKA


39. ISLANDIJA


40. INDIJA


41. INDONEZIJA







42. IRSKA
43. ITALIJA
44. IZRAEL
45. JAPONSKA
46. JERSEY
47. JUZNA AFRIKA
48. JUZNA KOREJA
49. KAJMANJSKI OTOKI
50. KANADA
51. KATAR
52. KAZAHSTAN
53. KIT AJSKA
54. KOLUMBIJA
55. KOSTARIKA
56. KUVAJT
57. LATVIJA
58. LIBANON
59. LIHTENSTAJN
60. LITVA
61. LUKSEMBURG
62. MADZARSKA
63. MACAO
64. MALDIVI
65. MALEZIJA
66. MALTA
67. MARSHALLOVI OTOKI
68. MAVRICIJ
69. MEHIKA
70. MONAKO
71. MONS ERA T
72. NAURU
73. NEMCIJA
74. NIGERIJA
75. NIUE
76. NIZOZEMSKA
77. NORVESKA
78. NOVA ZELANDIJA
79. OMAN
80. OTOK MAN
81. OTOKI TURKS IN CAICOS
82. PAKISTAN
83. PANAMA
84. PERU
85. POLJSKA
86. PORTUGALSKA
87. ROMUNIJA
88. RUSIJA
89. SAMOA
90. SAN MARINO
91. SAUDOVA ARABIJA
92. SEJSELI
93. SINGAPUR
94. SLOVASKA
95. SVETI KRISTOF IN NEVIS
96. SVET A LUCIJA
97. SVETI MARTIN (NIZOZEMSKI DEL)
98. SVETI VINCENCIJ IN GRENADINE
99. SPANIJA







100. SVEDSKA 
101 . SVICA 
102. TRINIDAD IN TOBAGO 
103. TURCIJA 
104. URUGVAJ 
105. VANUATU 
106. ZDRUZENI ARABSKI EMIRATI 
107. ZDRUZENO KRALJESTVO 


Seznam se bo posodabljal na podlagi uradnih obvestil drzav in jurisdikcij, ki so podale zavezo k 
implementaciji Enotnega standarda porocanja. 


Ta seznam se objavi na spletnih straneh Ministrstva za finance in Financne uprave Republike 
Slovenije. 


st. 423-5/2019 


Ljubljana, 3. januar 2019 





