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 כל ההנחיות להלן, הן בגדר טיוטה ויכולות להשתנות עקב הפיילוט.

 פורטל .1

יופיע מידע חיוני בנושא זה, ובאמצעותו  בועבור חילופי מידע אוטומטי פותח פורטל, 

, שידור דו"ח, מעקב אחר רישום מוסד פיננסי, כמו כות ייעודיותרניתן יהיה להיכנס למע

 .דומהוכהשידורים, לומדה 

יש לרכוש קורא כרטיסים, וכרטיס חכם הקבצים דרך הפורטל,  רישום ושידורלצורך 

 ."בפורמט של "ממשל זמין PERSONAL IDאו  COMSIGNשל 

במידה במידה ויש ברשותך כרטיס חכם לפי הדרישה, אין צורך בכרטיס נוסף )לדוגמה: 

 .(FATCAשידור דוח  ךכרטיס לצורוקיים בידך 

 ם:טלפוני

COMSIGN - 03-6443620 ,8770* 

PERSONAL ID - 03-7544640 ,050-7260992 

 באתר רשות המסיםלפורטל יפורסם הקישור 

 

  

https://taxes.gov.il/Pages/HomePage.aspx
https://taxes.gov.il/Pages/HomePage.aspx
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 סינרישום מוסד פינ .2

פורסם תשייעודית  אינטרנט יירשם במערכת, CRSכל מוסד פיננסי החייב בדיווח 

 למערכת תתבצע באמצעות כרטיס חכם.ההזדהות  .במהלך פברואר

 תהליך הרישום:

 .מילוי פרטי המוסד ואיש הקשר .א

 .הדפסת טופס רישום והצהרה .ב

 .החתמת הגורם המאשר .ג

 טעינת טופס רישום והצהרה חתום. .ד

לצורך שידור דו"ח   FATCAמערכתבבעבר  נרשםלפי התקנות, במידה ומוסד פיננסי 

FATCA ,ומעונין שהרישום יחשב גם ל-CRS , רישום מוסד  מערכתלעדיין חייב להיכנס

 ,וזאת ."FATCAרישום על פי נתוני "אפשרות , ולבחור בCRS לצורך דיווח פיננסי

אין צורך  הז במקרההמשדר ופרטי איש קשר(.  לרבות פרטיבתנאי שכל הנתונים זהים )

 בטעינת טופס רישום והצהרה.

 בנוסף, במערכת רישום וניהול מוסד פיננסי, ניתן לבצע פעולות נוספות כגון:

 )עדכון פרטי מוסד פיננסי )לאחר תהליך רישום. 

 הפסקת פעילות. 

 חידוש פעילות. 

 צפייה בפרטי כספת. 

 איפוס סיסמא לכספת. 

 תדוחות באמצעות מערכת ייעודי ישידור .3

 פורסם בהמשך.תשידור דוחות יתבצע באמצעות מערכת ייעודית ש 

 כספת עם כלים תכנותיים ולא דרך היישום )מתכונת שידור דוחות ישירות לsafe-

to-safe). 

 המיסים לרשות הדוחותהעברת  .4

עד התאריך לרשות המיסים.   CRSות נקבע תאריך אחרון לשליחת דוחותבתקנ

 .לכל שנת דיווח (CRS701) מסוג חדש קובץהאחרון יש להעביר 
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 םיקוניתבוצעו ונמצאו שגיאות בשלב בדיקת הקובץ על ידי רשות המיסים או במידה 

המוסד הפיננסי רשאי להעביר מהדורות נוספות נוספים על ידי המוסד הפיננסי עצמו, 

 .קובץהשל 

 ם או שינויים(ינו)ולא רק תיקנתוני הדיווח כל יכלול את המעודכן הקובץ בכל מקרה 

 , כלומר יחליף שידור קודם.סוג חדשמויהיה 

 יצא שגוי והדוח יידחה על ידי המערכת. "חדש"מכל ערך השונה 

הקודם קובץ האחרון שנשלח, נבדק ונמצא תקין על ידי רשות המסים, יחליף את הדוח ה

ולא יחליף את הדוח  , ישמר כשגוינמצא תקין במידה והיה אחד כזה. אם לא ,שנמצא תקין

 .הקודם התקין

האחרון לשליחת נתונים מועד המוסד פיננסי יכול לשלוח קבצים ולתקנם עד  ,לפיכך

 לרשות המסים.

 חודי שלויקבל את המזהה הייור דיששכל שים לב, תנאי הכרחי הוא 

 .(להנחיות אלו 6.5 ראה סעיף - MessageRefId-)ב

 .8בסעיף תיקונים לאחר מועד הדיווח יש לבצע על פי ההנחיות 

 לגופים פיננסים עהעברת מיד .5

 אליהן נשלח הדיווח.המדינות מכל לאחר קבלת אישור רק תקבל י הדוח אישור הגשת

, במידה והדו"ח ימצא מסיםה, לאחר קבלת הדוח ובדיקתו על ידי רשות בשלב ראשון

יובהר, כי אין . ילמוסד הפיננסתשלח אישור על שידור דוח תקין  מסיםתקין, רשות ה

 ג' לפקודה.135מדובר באישור הגשה סופי או עמידה בכל סעיף 

במידה ו, למדינות המקבלותבמועד שייקבע בתקנות, לאחר שליחת הדוח  ,בשלב שני

אישור  הפיננסי המוסדיקבל , נותתקי וימצא המוסדעל ידי  בדוחשנשלח  הרשומותוכל 

 .הגשה סופי

 מקבלת הדוח על ידם.יום  15עד מדינות מחויבות להחזיר תשובה העל פי התקן, 

כספת ייעודית ות תתבצע לד)מכתבים, קובץ שגוי, אישורים( למוסהחזרת תשובות 

 וגדר לצורך כך.תש

 הכנת דוח לשידור .6

 XMLבפורמט  יערךהדוח  .6.1

במדריך משתמש  ניתן למצוא, XML-בניית קובץ ה אופן מפורטים לגבי הסברים

 Common Reportingתחת הכרטיסייהOECD.ORG -אתר הבהמעודכן 

Standard (CRS): 
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-reporting-exchange/common-http://www.oecd.org/tax/automatic

guide-user-and-standard/schema/ 

 ANNEX -Common Reporting 3, 230 ודמופיע בעמהטכני רוט יהפ

Standard User Guide. 

 (OECD-אותם ניתן למצוא באתר הוחוקים עסקיים  CRS, XML-סכמות ה .6.2

 הנחיות אלו(. )נכון למועד תקן זה של

. לכן, שמות בשדות צריכים CASE SENSETIVE! כל הסכמות הם שים לב 

 להיות בדיוק כמו בסכמה, אחרת תתקבל הודעת שגיאה שהקובץ שגוי.

מך מס בהמשך מופיעים השינויים .שינויים מספר הוכנסו הקובץ במבנה שים לב:

 זה.

 :)דו"ח( XML קובץשם  .6.3

 :חלקים 4-מ שם קובץ חייב להיות מורכב

 .(YYYY) ושנת דיווח( IL)קוד מדינת ישראל  .א

 .תווים 9. המדווח הגוף של ישות מספר - ישותמספר  .ב

 .(NNN)מספר רץ לאותה שנה  .ג

 הסבר סוג הסכמה

CommonTypesFatcaCrs_v1.1.xsd ל משותפים נתונים סוגי מגדירה זו סכמה-

FATCA ול-CRS על המבוססים 

 .OECD-מ הסטנדרטי הפורמט

CrsXML_v1.0.xsd לדיווח הראשית הסכמה זו  CRS 

FatcaTypes_v1.1.xsd של משתנים מגדירה זו סכמה FATCA 

isocrstypes_v1.0.xsd מדינות של קודים מכילה זו סכמה 

 סטנדרטי ISO 3166-1תקן ב המוגדרות

 בתקן המוגדרים מטבע וקודי )אותיות שתי)

4217 ISO )אותיות שלוש(. 

 CrsXML_v1.0.xsd) הראשית הסכמה

 (בה משתמשת

oecdtypes_v4.1.xsd שם של שונים סוגים מגדירה זו סכמה 

 כתובת של חוקים ותווים

ShaamStatusMessage.xsd  או מדינות שע"מ תגובותסכמה 

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/schema-and-user-guide/
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/schema-and-user-guide/
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 ."CRS" אותיות .ד

  מופרדים ביניהם עם נקודה.חלקים אלו חייבים להיות 

 .XML.CRS.001.510556566.IL2017 – ןשם של קובץ תקילדוגמה 

, ולשלוח רק קבצי שליחהלפני  ZIPיש לדחוס לפורמט )דו"ח(   XMLאת קובץ

ZIP. 

 (.XML)בלי סיומת  XML ץשם קובץ דחוס יהיה זהה לשם קוב

 ZIP – ZIP.CRS.001.510556566.IL2017שם של קובץ לדוגמה 

 .ZIPרק קבצי  תקבל  CRSשידור דו"חמערכת 

 )דו"ח( גודל הקובץ .6.4

 לא דחוס. mega Byte 100עד  -קיימת מגבלה לגודל הקובץ שניתן לשלוח 

  .לפני הדחיסה mega Byte 200לא ניתן להעלות קובץ או לשלוח בכספת מעל 

 שדות הקובץ .6.5

6.5.1. MessageRefId 

 לשידורייחודי  חייב להיות. 

 קבוע. – תוים 24: אורך 

 חלקים 4יורכב מ  קובץ )ללא סיומת(.הזהה לשם : ערך: 

 .ושנת דיווח( IL)קוד מדינת ישראל  .א

 .מספר ישות .ב

 .מספר רץ לאותה שנה .ג

 ."CRSאותיות " .ד

  מופרדים ביניהם עם נקודה.חלקים אלו חייבים להיות 

 IL2017.510556566.001.CRS לדוגמא:

 

6.5.2. MessageSpec 

 ב הקבועים ערכים הובה למלא את חMessageSpec: 

 .TransmittingCountry– IL .א
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 .ReceivingCountry– IL .ב

 .MessageType- CRS .ג

 .חתימת תאריך ושעה -Timestamp .ד

 

6.5.3. DocRefID  אוCorrDocRefId 

 ים(.שידורבזמן ובמרחב )ביחס כל ה ייחודי חייב להיות 

 קבוע – תוים 33 :אורך. 

 מבנה הבא:לפי חלקים  5יכיל : ערך 

וקוד מדינה  (YYYY)שנת דיווח(, IL)קוד מדינת ישראל  .א

 מקבלת

o ים, כמו שמופיע במבנה וי תונלכל מדינה יש קוד בש

isocrstypes לפי דרישת התקן, נתון זה חייב להתחיל בקוד .

 מדינה.

 תווים. 9מספר ישות של הגוף המדווח.  - מספר ישות .ב

.  שנה לאותו דיווח מספר - (NNN) לאותה שנה מספר רץ .ג

 שידור וכל 001 ב שנה באותה מתחיל הדיווח מספר: יודגש

 .באחד יותר גבוה מספור יקבל ם"לשע נוסף

 " CRSאותיות " .ד

 (NNNNNN) שידור בתוך ייחודי רץ מספר .ה

  מופרדים ביניהם עם נקודה.חלקים אלו חייבים להיות 

 לאותם חלקים של  ד יהיו זהים-, וב, א יםחלקMessageRefId. 

של  DocRefID-בדוח מכיל דיווח לצרפת ולגרמניה, אם  :לדוגמה

 DE:עיופיגרמניה  ובשל,  FRיופיע קוד מדינהדיווח לצרפת 

510556566.001.CRS.000001IL2017FR. 

.001.CRS.000002IL2017DE.510556566 

 .שגוי והדוח יידחה על ידי המערכת כל ערך השונה מהתבנית יצא

 .במרחב ובזמןיש לזכור כי נתון זה חייב להיות ייחודי 
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 דוח לפי התקן יולישינויים בהנחיות מ .7

 XSD. קבצי על ידי רשות המסים ושייקבע XSDקבצי לבנות על פי יש את הדו"ח 

 :עיקרםם שיעברו שינוי  CRSמקוריים שלה

 סך החשבונות המדווחיםהוספת סיכומים למבנה, לצורך אימות  .7.1

 אחת כלשל כמות החשבונות לכל  סיכום תרשומ להכיל חייב CRS-ה ח"דו

 .אוטומטיים מידע בחילופי המשתתפות המדינות ברשימת המופיעות מהמדינות

 .המסים רשות בפורטל לשנה אחת מתפרסמות מדינות רשימת

 כמות. המסים רשות ידי על שפורסמו המדינות כל פרוט את יכילו הסיכום רשומות

-ה רשימת לכמות שווה להיות צריכה מדינה לפי החשבונות

ACCOUTREPORT יהיה בקובץ המדווחים החשבונות כל מספר. מדינה לכל 

 .בקובץ שדווחו סיכום מרשומות הכמות כל לסכום שווה

 עם סיכום רשומת להוסיף יש, דיווח ברי חשבונות קיימים לא בהן מדינות עבור

 .0 חשבונות וכמות מדינה קוד

 .המערכת ידי על ויידחה שגוי יצא ח"שהדו לכך תגרום התאמה אי

 :לדוגמה
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 לפי התקן CRSהורדת שדות שלא חייבים בדיווח או  הוספת .7.2

  הגבלת צומתReportingGroup ן, לפי תקלמופע יחיד CRS: 

 

  הורדתSendingCompanyINמסים, לא רלוונטי כי השולח הוא רשות ה. 

 הורדת PoolReport  תקן מהדיווח. לפיCRS.אין לדווח נתון זה , 

  הורדתSponsor  תקןמהדיווח. לפיCRS  לדווח נתון זה., אין 

 הורדת Intermediary  מהדיווח. לפי תקןCRS.אין לדווח נתון זה , 

  הורדתnationalityPersonPartty_type > . 

  הורדתnationality > AccountHolder. 

  הורדת מאפייןUndocumentedAccount >AccountNumber. 

 הורדתnameType>OECDNameType_EnumType> 

(SMFAliasOrOther)OECD201 

  הורדתCorrMessageRefIdDocSpec >  –  לא דרוש לפי תקןCRS ,

הוא ייחודי בזמן ובמרחב, אין צורך גם במספר ייחודי -DocRefID מאחר ו

 אחר.

  הורדתCorrMessageRefIdMessageSpec>  –  לא דרוש לפי תקןCRS ,

במספר ייחודי הוא ייחודי בזמן ובמרחב, אין צורך גם DocRefID מאחר ו

 אחר.

 יש למלא כל הערכים )ערך שונה מרווח( שמוגדרים כ- MANDATORY ב- 

USER GUIDE Common Reporting Standatd  למרות שלפי הסכמה(

 הם לא נדרשים(. בשדות מותנים יש להיצמד לדרישות של התקן.

 מסיםשות הרהכנסת שינוים נוספים שנקבעו על ידי  .7.3

  הגבלת צומתCrsBody חיד.למופע י 

 צומת הוספת  ReceivingCountryל-AccountReport. 

 זהו שדה, שהערך שלו קובע לאיזה מדינה ישלח הדיווח של חשבון זה.

 הוספת PATTERN שדה  עלMessageRefId. 

 הגבלת שדותSTRING   בלבד תווים לטיניים ,תווים 200לאורך של עד. 

  הוספתPATTERN שדה  עלDocRefID  וCorrDocRefId. 

  הוספתPATTERN שדה  עלMessageRefId. 

 לת שדהבהג AddressFree  בלבד תווים לטיניים ,תווים 2000לאורך של עד. 
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 ( שינוי תבנית של נתוני מחרוזתSTRING )–  הכנסנו שינוי של תבנית

שבודקת את תוכן המחרוזות, על מנת שיוכל להיתמך גם בפלטפורמות 

 (.JAVA ,XMLSPYאחרות )כמו 

 CRSצידווח בקבבבהם להשתמש תווים מיוחדים שאין  .7.4

 תחליף הערה התו

' Apostrophe &apos; 

-- Double Dash -  

#&   

/*   

& Ampersand(חיבור) &amp; 

> Less Than )קטן( &lt; 

< Greater Than )גדול( &gt; 

" Quotation Mark &quot; 

 לדוח לפי הדרישות הבאות: AccountReportהוספת  .7.5

Reporting Group שאמורה לקבל  לכל מדינהכיל את החשבונות מופרדים י

יופיע את קוד המדינה  ReceivingCountryמידע על חשבון זה, כאשר בשדה 

 COMMON-ב בהתאם להנחיותמידע הרלוונטי בנוסף להמקבלת, 

REPORTING STANDARD USER GUIDE. 

 2הולנד וצרפת, יופיעו  -תושבות מס 2בעל חשבון ולו במקרה שישנו לדוגמה: 

 בצורה הבאה: AccountReportרשומות של 
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 תהליך תיקון דוח לאחר קבלת תגובה מהמדינות .8

 תיקון דוח ניתן לבצע רק במקרים הבאים: .8.1

 הה, שהדוח מדינהוחזרה תגובה מהש דוח( תקבלACCEPTED)  ונדרשים

 הנתונים.ברמת תיקונים 

  הה, שהדוח מדינתגובה מה הוחזרהשדוח( תקבלACCEPTEDו )מוסד ה

 תיקונים ביוזמתו. מעוניין לבצעפיננסי 

 דוח נדחה ברמת הקובץהשה, מדינהוחזרה תגובה מהש דוח (REJECTED )

דוח מתוקן מחדש  יש לשלוחהקובץ )ברמת ונדרשים תיקונים  על ידי המדינה,

 (.חשבונות לאותה מדינההכל הכולל את 
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( על ידי המדינה, יש לשלוח REJECTEDשנדחה ברמת הקובץ ): דוח הבהרה

 דוח מסוג חדש, ולא מתקן.

( יכיל רק חשבונות מסוג MessageTypeIndic  =CRS701דוח מסוג "חדש" )

 .חדש

( יכיל רק פרטי חשבונות MessageTypeIndic  =CRS702דוח מסוג "מתקן" )

 מתוקנים ו/או למחיקה.

 :נתוני , ניתן לתקן אתCRSלפי תקן  .8.2

 ReportingFI – פרטי מוסד פיננסי מדווח 

 AccountReport – פרטי חשבונות מדווחים 

 :נתוני דוח מתקן .8.3

  יזמו שדוח מתקן יכול להכיל את התיקונים של מדינה/מדינות שדרשו תיקון או הגופים

 תיקון.

  דוח הסיכום יכיל  –לפי אותם כללים כמו דוח חדש  –דוח מתקן יכיל רשומת סיכום

שלא מופיע עבורן אף . מדינות רק את החשבונות המופיעים לפי מדינה באותו הדוח

 .0 חשבון לתיקון, יכיל כמות

 ה בנפרד, אך אין חובה לעשות זאת.ניתן להגיש דוח מתקן עבור כל מדינ 

 MessageTypeIndic פעולה נדרשת
DocTypeIndic 

(ReportingFI) 

DocTypeIndic 

(AccountReport) 
 

תיקון פרטי 

המוסד הפיננסי 

 המדווח

CRS702 OECD2 
OECD2  או

3OECD 

מגיע רק 

בשילוב תיקון 

 פרטי חשבון

מחיקת מוסד 

 פיננסי
CRS702 3OECD 3OECD 

חובה למחוק 

את כל 

החשבונות 

שדווחו עבור 

 אותו מוסד

הוספת 

חשבונות 

חדשים לדוח 

 קיים

CRS701 0OECD 1OECD  

חשבונות תיקון 

 קיימים
CRS702 0OECD OECD2 

ללא שינוי 

פרטי 

ReportingFI 

מחיקת 

 חשבונות קיימים
CRS702 0OECD 3OECD 

ללא שינוי 

פרטי 

ReportingFI 
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 הערות .8.4

 ReportingFI –המדווח  הפיננסי המוסד פרטי תיקון .א

 בשלבהפיננסי(  המוסד של שם ו/או כתובתכדי לתקן את פרטי המוסד הפיננסי )כמו 

 משמעות. (4)ראה סעיף  פרטי החשבון/ותניתן לעשות זאת רק בליווי תיקון של  זה

 .ReportingFI פרטי של רק מתקנים דיווחים יתקבלו שלא הדבר

כדוגמת שם הגוף  זאתיש לעשות  ReportingFI תיקון של פרטירק ונדרש  במידה

שבמקרה  כך, הפיננסי או כתובתו על ידי עדכון פרטים מול פקיד השומה הרלוונטי

זו תוכל ליידע את הגוף הפיננסי על פי שהמדינות האחרות יפנו לרשות המיסים, 

 .פרטיו המעודכנים אצלה

MessageTypeIndic  =CRS702 

DocTypeIndic  שלReportingFI  חייב להיות שווה לOECD2. 

CorrDocRefID  שלReportingFI חייב להופיע והערך בו חייב להיות זהה ל- 

DocRefID .המתוקן 

 .ידחה הדוח - ReportingFIויישלח דוח ובו רק תיקון פרטי  במידה
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 מחיקת מוסד פיננסי .ב

מחיקת מוסד פיננסי תתאפשר רק בליווי מחיקת כל החשבונות שדווחו באותה 

 .(5)ראה סעיף שנה

ויישלח דוח מחיקת מוסד ובו לא יופיעו כל החשבונות שדווחו באותה שנה  במידה

 הדוח יידחה. –

MessageTypeIndic  =CRS702 

DocTypeIndic  שלReportingFI  3חייב להיות שווה לOECD. 

DocTypeIndic  שלAccountReport 3-שווה ל חייב להיותOECD. 

CorrDocRefID  שלReportingFI חייב להופיע והערך בו חייב להיות זהה ל-

DocRefID. 
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 )שנשלח למדינות(הוספת חשבונות חדשים לדוח קיים  .ג

, שנשלח למדינות, יש שהוגשלדוח שמתווספות כדי לשלוח דוח חדש עם רשומות 

 :לשלוח דוח עם

 MessageTypeIndic  =CRS701 , 

 DocTypeIndic  שלReportingFI  חייב להיות שווה לOECD0,  משמעות

 קיימים.הנתונים השל  הדבר, שליחה מחדש
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 חשבון קייםתיקון פרטי  .ד

 כולו(.ניתן לתקן פרטים או למחוק חלק מפרטי החשבון )בניגוד למחיקת חשבון 

MessageTypeIndic  =CRS702 

DocTypeIndic  שלReportingFI 0-חייב להיות שווה לOECD. 

DocTypeIndic  שלAccountReport 2-שווה ל חייב להיותOECD. 

CorrDocRefID  שלAccountReport  חייב להיות זהה חייב להופיע והערך בו

 של החשבון המתוקן. DocRefID-ל
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 מחיקת חשבון .ה

 המשמעות היא מחיקת החשבון כולו.

MessageTypeIndic  =CRS702. 

DocTypeIndic  שלReportingFI  0חייב להיות שווה לOECD. 

DocTypeIndic  שלAccountReport 3-שווה ל חייב להיותOECD. 

CorrDocRefID  שלAccountReport  חייב להופיע והערך בו חייב להיות זהה

 של החשבון המקורי שרוצים למחוק. DocRefID -ל

 

 כל דוח יכלול נתונים המתייחסים לשנת מס אחת בלבד.
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 לגופים תגובההחזרת  .9

 כספת ייעודית של כל מוסד פיננסי.לגופים תתבצע ל תגובההחזרת 

 .(1ראה סעיף קישור כניסה לחדר הכספות נמצא בפורטל חמ"א )

 (.2ראה סעיף פרטי כספת ייעודית ניתן לראות במערכת רישום מוסד פיננסי )

 מבנה קובץ תגובה .9.1

תעשה על ידי קובץ תגובה במבנה אחיד, המפורסם יחד עם סכמות  תתגובה בגין דיוו

הדוח. קובץ תגובה זה יהיה נכון בין אם מדובר על החזרת תגובה משעם או החזרת 

 תגובה ממדינה זרה.
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 שדות:על הסבר כללי 

 TransmittingCountry - .לדוגמה,  קוד מדינה השולחת את קובץ התגובה

יופיע  ה זרה,, במקרה של תגובה מהמדינILיע קוד במקרה של שגיאת שעם, יופ

 התגובה. המדינה ממנה נשלחהקוד 

 OriginalMessageRefID – תמזהה של הדוח המקורי, אליו מתייחס 

 התגובה.

 MessageType – סוג התגובה: 

- shaamErrors – שעם תגובת. 

- CRSMessageStatus –  מאת מדינה זרהתגובה CRS. 

 statusMessageRefId –  תגובההמזהה ייחודי של קובץ. 

 FileName – התגובה תשם קובץ מקורי, אליו מתייחס. 

 Timestamp –  התגובהקובץ זמן יצירת. 

 ValidationErrors –  שנמצאו בדוחשגיאות הרשימת: 

Code – קוד שגיאה – 

 .על ידי שעםשנמצאו שגיאות  – 98999 – 98000 טווח -

 .ות הזרותאו על ידי המדינצשנמשגיאות  – 50000-89999 טווח -

 ErrorMessage –  שגיאהההודעת. 

 DocRefID –  שגיאהבו קיימת החשבון המזהה. 

 ParentElement –  בו קיימת השגיאהשם שדה האבא. 

 ChildElement –  בו קיימת השגיאהשדה השם. 

 ChildElementValue –  בו קיימת השגיאהשדה הערך. 

 ValidationResult  – סטטוס תגובה לדוח. 

 Accepted – דוח התקבלה. 

 Rejected – דוח נדחהה. 
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 :דוגמה לקובץ תגובה לשגיאות שעם

 

 דוגמה לקובץ תגובה לשגיאות מהמדינות:
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 :דוח המשודר על ידי המוסד הפיננסי יקבל תגובה במקרים הבאים .9.2

  רשות שגוי על ידי  ונמצאהדוח נבדק  .קובץ תגובה כולל שגיאותומכתב

ולשלוח דוח נדחה. יש לתקן כולו במקרה של שגיאות הדוח  .המיסים בישראל

 .חדש

  רשות המיסים בישראלקובץ תגובה שהדוח נבדק ויצא תקין על ידי ומכתב 

  כולל שגיאות. הדוח נבדק על ידי מדינה זרה ונמצא שגוי. קובץ תגובה ומכתב

 יש להגיש דוח מתקן.

  המיסים יינתן רק לאחר שיתקבלו כל על ידי רשות אישור הגשה סופי

האישורים מהמדינות הזרות אליהן נשלח דיווח. כל גוף פיננסי יוכל לצפות 

בטבלת המעקב במערכת הייעודית שתבנה, בתגובות שהתקבלו מכל מדינה 

 ומדינה אליה נשלח הדיווח מהגוף הפיננסי.


