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א. פרטי חבר בני אדם מגיש הדיווח (להלן: ״התאגיד המדווח״):
רשם א ו ד ח  ו ל ש מ ל ת  ב ו ת כ מספר מזהה2

מס׳ התאגיד המדווח במדינת התושבות2מדינת התושבות של התאגיד המדווח

כתובת דואר אלקטרוני של 
התאגיד המדווח

@-

פרטי המייצג בישראלטלפון

דיווח שנתי לחבר בני אדם תושב חוץ שבידיו רווח הון פטור 
ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל 1 

                                      בשנת המס                  
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(1) טופס זה מיועד לחבר בני אדם שמצהיר שבידיו הכנסה פטורה מכח סעיף 97(ב2) לפקודה לעניין ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל בלבד. מי שמגיש טופס זה, לא נדרש
      להגיש דו״ח לפי סעיף 131(א)(5) לפקודה אלא אם פקיד השומה דרש זאת ממנו עפ״י ס׳ 131(א)(6) לפקודה. טופס זה אינו מיועד למי שבידיו הכנסות אחרות המחייבות

      הגשת דוח בישראל או למי שקיים תיק פעיל במרשמי רשות המיסים בישראל, וכן לא יכול לשמש כבקשה להחזר מס.
(2) מספר מזהה - מספר היישות במדינת ההתאגדות ובמדינה בה מתקיימים שליטה וניהול. אם היה קיים בעבר תיק במס הכנסה יש לרשום כאן מספר זה.

לכבוד: 
מחלקת שוק ההון

החטיבה המקצועית
רשות המסים בישראל

ב. בשנת המס היו לתאגיד המדווח הכנסות ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל כדלהלן:

סוג מטבעסכום הרווחמחזור מכירותמספר עסקאותפרטי חשבוןהתאגיד הבנקאי / חבר הבורסה

ג. הצהרה והתחייבויות

אני מצהיר/ה בזאת כי:
התאגיד המדווח הינו חבר בני אדם תושב חוץ כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש)   .1

התשכ״א - 1961, (להלן: ״הפקודה״).  
לתאגיד המדווח אין מפעל קבע או נוכחות קבועה בישראל.  .2

כל ההכנסות המדווחות בסעיף ב הן הכנסות הנובעות ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל, והנני מחויב   .3
בהגשת דו״ח אך ורק בשל הכנסות אלה.   

כל ההכנסות המדווחות בסעיף ב זכאיות לפטור מכוח סעיף 97(ב2) לפקודה, ובהתאם להוראות סעיף 68א לפקודה,    .4
ולא קיימות הכנסות אחרות לתאגיד המדווח בישראל.  

ידוע לי שבמידה שיש בידיי הכנסות אחרות המחייבות בהגשת דוחות בישראל, לא יראו בטופס זה דוח שנתי לפי   .5
סעיף 131(א)(5) לפקודה.   

ההכנסות לעיל מדווחות במדינת התושבות של התאגיד המדווח.  .6
ידוע לי כי טופס זה אינו יכול לשמש כבקשה להחזר מס.   .7

חתימת מיופה הכח/מורשה חתימה בתאגיד המדווח שם מיופה הכח/מורשה חתימה בתאגיד המדווחתאריך


