
 6V1 31.12.2021טקסונומיה ב שינויים

   הוראות סטטיסטיות

 
תאריך  מהות השינויים שם ההוראה הוראהמספר ה

טקסונומיה 
)ותאריך 

 דיווח ראשון(
 

דוח כספי שנתי  630
 בנקים

מצ"ב נספח לשינויים 
 בדוחות הכספיים

31.12.2021 

 התווספה 7.2 'מס בלוח  מאזן חודשי 821
"אשראי  5 מס עמודה

להבטחת עילות במכשירים 
נוספה  10נגזרים" ובלוח 

שורה "מזה: משיכת מזומן 
 בקופה"

31.01.2022 

דיווח על  842
בנקאות 

 בתקשורת

 31.12.2021 עדכון בקרות

דיווח על מעבר  844
 בין בנקים

 31.12.2021 הוראה חדשה

 -הלוואות לדיור  877
 מידע על הריבית

מזה:   הוספת שורה  2בלוח 
 "הלוואות בולט ובלון"

שם   10-11,12בלוחות 
השורה הראשונה שנה ל 

" שם מעל חודש ועד שנה"
עד חודש שונה ל" 9שורה 

ואשראי שמועד שינוי 
" וכן הריבית אינו ידוע

נפתחו לדיווח כל התאים 
 9בשורה 

31.01.2022 

 



   הוראות פרטניות

 
תאריך  מהות השינויים שם ההוראה הוראהמספר 

טקסונומיה 
)ותאריך 

 דיווח ראשון(
 

 –עדכון שתי בקרות  פרטי סגל בכיר 807
בדיקת דיווח על מספר 

ספרות,  9זיהוי ישראלי בן 
ואי בדיקת ספרת ביקורת 

 למספר זיהוי של תושב חוץ 

01.03.2022 

טיפול בתלונות  826
 הציבור

עדכון בגין הוראות למעבר 
 בין בנקים ובנקאות פתוחה

31.12.2021 

דוח שנתי על  846
פירוט לפי 

 סניפים

עדכון לפי טיוטת חוזר, 
 טרם נכנס לתוקף

31.12.2021 

 על חודשי דוח 875
 אישורים
 עקרוניים

עדכון לפי טיוטת חוזר, 
 טרם נכנס לתוקף

31.01.2022 

 על שנתי דוח 878
 הלוואות נתוני
 לדיור

נוסף " האם הנכס  1בלוח 
 המשועבד בהלוואה נרכש

במסגרת דירה במחיר 
 מופחת.

נוספו שני סעיפים:  2בלוח 
מספר אישור עקרוני ומספר 
משנה של האישור העקרוני. 

ובסעיף סוג הפרעון נוסף 
ערך "קרן שווה וריבית 

 משתנה"

31.03.2022 

דיווח על פעילות  884
 בשיקים

דומה ללוח  –הוראה חדשה 
 889sבהוראה  15

31.01.2022 

 נתונים 888
 על תפעוליים

 הבנקאי התאגיד

נוספה שורה: "האם  3בלוח 
 המכשיר נדרש"

31.01.2022 

889s  889בהוראהs  15עודכן לוח מספר 
לא השתנה דבר מלבד  889בשאר המודולים ב

 תאריך הטקסונומיה
 

01.03.2022 

889b 
889c 
889L 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31.12.2021ליום  630הוראה  –נספח לשינויים בדוחות כספיים 

 הבאים:הנוספים הלוחות ידווחו על   CECL המאמצים אימוץ מוקדם של 

630-3.1 ,630-4.1 ,630-4.1A ,630-4B ,630-38.1 ,630-41.1 ,630-41.2 ,630-67.1 ,630-68.1,         

630-69.1 ,630-72.1 ,630-73.1 ,630-74.1 ,630-75.1 ,630-76.1 ,630-77.1 ,630-99.1,    630-113.1 

 630-117לוח  – NSFRנוסף לוח דיווח על 

 630-3+630-59בלוחות  NSFRנוספה הדרישה לדווח על 

 31התבטלה שורה  630-52בלוח 

 40, 39, 29, 28:  התבטלו השורות 630-86בלוח 

 שינויים טכניים

 630-82, 630-81: בלוחות

 19, 10 תבטלו השורות:ה

 

 

 


