
  0222-לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס 31 תיקון
 והשלכותיו על ציבור עו"ד ורו"ח

 נדב שגיא, עו"ד )רו"ח(; גיא חן, עו"ד )רו"ח(
 

 כללי

 קישור) "(התיקון)להלן: " 888.-איסור הלבנת הון, תש"סלחוק  1.תיקון אושר  4202.8.7ב 

 נותני יחויבו שבה והדרך הזיהוי חובת, ברשומות ופורסם עבר שהחוק 2 יודגש, כי למרות( לתיקון

, לתוקף הצו כניסת עם ורק - המשפטים משרד שיוציא בצו בקרוב תיקבע, לדווח העסקי השירות

 טופס ייראה איך - הזיהוי חובות של הפרוצדורה את לכלול אמור הצו2 לתוקף החוק גם ייכנס

 או בלבד אתית עבירה תהווה החובה הפרת האם; אותו לשמורעו"ד  על שנים כמה ובמשך הזיהוי

 למשרדי להיכנס המשפטים משרד מטעם המפקחים של האפשרות תהיה נרחבת וכמה; פלילית גם

 וכו'2; במסמכיהם ולחפש הדין עורכי

 
 החלק האופרטיבי בתיקון

 :עסקי שירות נותןהתיקון קובע כי  

 מי ושל הלקוח של, בצו כמפורט, הזיהוי פרטי בידיו יהיו כן אם אלא עסקי שירות ייתן לא 2.

 או תאגיד הלקוח היה; בעקיפין או במישרין, העסקי השירות ניתן שלטובתו או שבעבורו

 שליטה לו שיש מי את תכלול כאמור שהקביעה יכול, תאגיד לבקשת ניתן העסקי שהשירות

 69012.-ח"תשכ, ערך ניירות חוקבהתאם למונח ב –" שליטה, "זה לעניין; בתאגיד

 :אלה בעניינים, בצו שייקבעו ולתקופה באופן עליהם וישמור רישומים ינהל 2.

 פרטי הזיהוי כפי שיקבעו בצו2 א2

 ב2 כל עניין אחר שיקבע בצו2

 עסקי?מיהו נותן שירות 

 שירות, לקוח בעבור, לבצע מתבקש או שמבצע, חשבון רואה או דין עורך -" עסקי שירות נותן"

 2מטעמו מקצועי שירות במסגרת עסקי

 

 מיהו לקוח?

 2מעסיקו ואינו, העסקי השירות מנותן עסקי שירות שמבקש מי -" לקוח"

 

  

                                                 
1

 כולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה הי -טה" שלי" 
ים של אמצעי ויתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסרת באח

 השליטה בתאגיד;

 אחד מאלה: כל -עי שליטה", בתאגיד "אמצ

 של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר; תילת ההצבעה באסיפה כלזכו (.)

 של התאגיד או את מנהלו הכללי2רים ות למנות דירקטוהזכ (.)
 

http://knesset.gov.il/laws/data/law/2468/2468_1.pdf
http://knesset.gov.il/laws/data/law/2468/2468_1.pdf


 מהו שירות עסקי?

 שירותי עסקי מוגדר בתיקון כאחד מאלה:

 ; ניידי דלא נכסי של לדורות חכירה או מכירה, קנייה 2.

 עסק2  של מכירה או קנייה 2.

 ניהול וכן, ניידי דלא ונכסי ערך ניירות, כספים ניהול זה ובכלל, הלקוח נכסי ניהול 12

 9–ו 7 עד . בפרטים המנויים מהגופים באחד או בנקאי בתאגיד לקוח של חשבונות

תיקים; מבטח וסוכן ביטוח; חברה מנהלת השלישית לחוק )חבר בורסה; מנהל  לתוספת

 2(בנק הדוארוק קופות גמל; נותן שירותי מטבע; לפי ח

 תאגיד2  של ניהול או הקמה לצורך כספים של העברה או החזקה, קבלה 72

 2לאחר נאמנות או עסק, תאגיד של ניהול או הקמה 52

 

 לקוח-חיסיון עו"ד

מכוחו, כדי לפגוע בחיסיון לפי הוראות סעיף תיקון לחוק קובע כי אין בו או בהוראות צו שהוצא 

 2 עם זאת, נראה שהדבר פתוח לפרשות ביהמ"ש2לפקודת הראיות 70

לפיו  ,.69.-]נוסח חדש[, התשכ"א תפיסת מסמכים תעשה לפי המנגנון הקבוע בפקודת מס הכנסה

בפני חו רק המסמכים הרלבנטיים שלגביהם יש חשד להפרת החוק, יוכנסו למעטפה סגורה וייפת

 2יחליט לגבי תחולת החיסיון לגביהםאשר  מחוזישופט בית משפט 

 

 השלכת התיקון על ציבור עו"ד ורו"ח

התיקון הופך הלכה למעשה את ציבור עו"ד ורו"ח לשומרי הסף בכל הנוגע לפעילות הלבנת הון 

א מענה ומטיל עליהם חובה אקטיבית לגילוי וזיהוי פעילות זו2 ישנם שאלות רבות אשר נותרו לל

 אשר סביר להניח כי עם פרסום הצו תתבהרנה חלקן2

 

 אנו נמשיך לעדכן בהתפתחויות השונות בנושא זה2

 

 nadav@sagilaw.com: קשר ויצירת נוספים לפרטים
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