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בנקים חולקים מידע על תושבות בעלי חשבונות ומעבירים מידע לרשויות המס -מבזק מס
 CRSבהתאם לתקנות 

 
אנשים רבים החלו לאחרונה לקבל מכתבים מהבנקים המזהירים כי הבנק , 2019.281.בהמשך למבזקנו מיום 

ות החשודים שאינם תושבי ישראל, וכן לגבי חשבונות נעתיד להעביר לרשויות המס דיווח לגביהם כבעלי חשבו
שר בעליהם אינם תושבי ישראל, בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה )יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת א

 .2019-תשע"טשל מידע על חשבונות פיננסיים(, נאותות
  

של בעל החשבון שאימצו את  ר, רשויות המס עתידות להעביר דיווח למדינת התושבותלאחר העברת דיווח כאמו
, 2019לתוקף בתחילת שנת (. התקנות, שנכנסו OECD-)רוב מדינות ה  Common Reporting Standard-תקן ה

ע לרשויות המס לעניין בעלי חשבונות לגביהם ישנו חשד כי הם דדורשות ממוסדות פיננסיים )בנקים( להעביר מי
בהם יתרה של עד בנק וח לרשויות המס לגבי חשבונות הבנק נדרש לדו 2020עד סוף שנת  של מדינה זרה.תושבי מס 

מיליון דולר אשר חיפוש אלקטרוני מזהה את בעל החשבון כתושב מדינה זרה באחד מהסממנים הקבועים 
קיומה של הוראת קבע בחשבון להעברת כספים לחשבון במדינה  ,החזקת מספר טלפון במדינה זרה: ןכגו  ,בתקנות

במען הנמצא במדינה זרה, וזאת הוראת שמירת דואר  ,אדם תושב המדינה הזרהייפוי כוח או זכות חתימה ל ,זרה
  בנוסף למקרים מובהקים בהם בעל החשבון מחזיק במען מגורים במדינה זרה.

  
ן דולר נדרשים הבנקים לערוך ולהשלים את ההליכים לעיל וכן לחיפוש בהם יתרה העולה על מיליובנק ות נבחשבו

. 2019תיעוד נייר לגבי החשבון הנבדק )לרבות הוראות בכתב, וטפסי "הכר את הלקוח"(, וזאת עד תום שנת 
כי הם תושבי מס בישראל, חרף  בתקנות נקבעו גם דרכים באמצעותן בעלי חשבונות בנק "חשודים" יוכלו להוכיח

ומשם לרשויות המס של מדינות  ונים המצביעים לכאורה אחרת. העברת מידע על ידי הבנקים לרשויות המסהנת
אף פליליים של בעלי החשבון עלולה לחשוף את בעלי החשבון להליכים שומתיים אזרחיים ו תית"ה"אמ התושבות

 במדינות אלה.
 

 
סרת החשד לגבי תושבות מס שאינה משרדנו מנוסה בליווי לקוחות בהתנהלותם למול הבנקים בעניין התקנות וה
העניק מענה ללקוח על ידי ניתוח מצב ישראלית ובכך להפחית את הסיכון של דיווח לרשויות מס זרות, וכן מסוגל ל

לילי( תחת זאת הזדמנות אחרונה לגילוי מרצון )ללא הליך פ, התושבות לאור הוראות החוק והפסיקה בישראל
   .חיסיון עו"ד
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