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 דוח על הפרשה נוספת: הנדון

 )        809' הוראה מס, דיווח לפיקוח על הבנקים   (    

 

 בואמ

" הפרשה נוספת לחובות מסופקים: " בנושא28.4.99 מיום 1972-06 -ח' בעקבות חוזר מס .1

  .תוקנה הוראה זו

 

 התיקון להוראות

בנקים שאין להם חבות חריגה ועל כן לא הפרישו : "יתווסף" תחולה: "1בסוף סעיף  .2

 ".02ידווחו רק על לוח , הפרשה נוספת

 דברי הסבר 

באשר , 02ידווחו רק לוח , ות חריגה ועל כן לא הפרישו הפרשה נוספתבנקים שאין להם חב 

 . אצלם ריק01לוח 

 . יוגש בתדירות חודשית02' לוח מס .3

 . יום ממועד פרסום הדוחות לציבור 30 יום במקום 15 יהיה 01' מועד הגשת לוח מס .4

מועד הגשת : "2כתוצאה מכך תוקן סעיף .  יום מהחודש המדווח30 יוגש בתום 02' לוח מס 

 ".הדוח

 : 01' בלוח מס .5

 ". מרכיב בקבוצה: "יבוא, "איש קשור: "במקום, 06בשורה  . א 

 : שורות3 יתווספו 19לאחר שורה  .ב

 ).20שורה " (ריכוזיות לפי עומק הפיגור"  

 )21שורה (בכלל התאגידים  : חריגה ממיגבלה על רכישת אמצעי שליטה"  

 )"22שורה (ים בתאגידים בנקאי          

 :דברי הסבר 

: בנושא" ניהול בנקאי תקין: " בקובץ315' דיווחים אלה נובעים מהשינויים בהוראה מס 

 ".הפרשה נוספת לחובות מסופקים"

 



 

 :02בלוח  .6

וידווחו כחלק ,  בהתאמה02-03 ימוספרו 03-04שורות " ערבות בנקאית למשתכן" .א

 כבר כוללת ערבות 313' בהוראה מסמהחבות הענפית זאת משום שהגדרת חבות 

 ).20% –לאחר מסירת הדירה , 60% –טרם מסירת הדירה (זאת לאחר השקלולים 

 ".הסכום לניכוי: "יבוא" הסכום שנוכה"במקום ,  בסוגריים4בסוף שורה  .ב 

 )".תוספת: "( יתווסף05בסוף שורה  .ג 

   ".וייםניכ: "יבוא" 313'  להוראה מס5סעיף : " במקום07בשורה  .ד 

 ".כפי שנכללה בדוח רווח והפסד: " תתווסף הערת שוליים כדלקמן14לשורה  .ה

 :דברי הסבר  

 .להבהרה  

 תחילה

 .30.6.99 -תחילתם של התיקונים להוראה זו החל מהדוחות לרבעון שמסתיים ב .7

  

 שאלות ובירורים

 ,ו שבירושלים בטלפוןאופירה ריבלין במשרדנ' בדבר שאלות ובירורים יש לפנות אל  גב .8

 .02-6552159  או בפקס 02-6552438       

 

 עדכון קבצים

 : להלן הוראות העדכון, ב דפי עדכון"מצ .9

 להכניס עמוד להוציא עמוד
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