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 לכבוד

 
 .............................תאריך   ..................................................  סניף 

 
 לעניין פקודת מס הכנסה )*(ה תושב חוץ/ה על היותו/הצהרת הלקוח

 
 
 
 

 .הנני מצהיר על היותי  תושב חוץ  לעניין פקודת מס הכנסה

 :ה/פרטי הלקוח.  א

 ......................................... ............(**)ז. ת' מס/ תאגיד'מס/  דרכון'מס..............................................................................   ...........שם 

 : .....................................        מדינת האזרחות  ..............: .......................מדינת התושבות: ....................... שנת הלידה  :ה/לגבי יחיד

 ...................................: ......תוקף הדרכון..............................   .......................:...................מדינה מנפיקת הדרכון 
 

 ...............................................המדינה בה מתקיימים השליטה והניהול ...................................   בה התאגד המדינה   : לגבי חבר בני אדם

 .....................................................................................................................................) דירה' מס, בית' מס, רחוב, עיר, מדינה(קבועה כתובת 

 ........................................................................................................................................................................כתובת למשלוח  דואר 
 ............................................................טלפון מיופה הכח ..........................................................................                    ה /טלפון הלקוח

 

 במקום הרלבנטיXסמן  

 ה/לגבי יחיד

 :-ה כי הנני תושב חוץ כיוון ש/הנני מצהיר
 . ישראל אינה מקום מגורי הקבועמדינת 
 .מדינת ישראל אינה מקום מגורי ומגורי משפחתי 
 .מקום עיסוקי הרגיל או הקבוע אינו מצוי במדינת ישראל 
 .יד במדינת ישראל-ת במשלח/איני עוסק 
 .אין בבעלותי עסק או חלק מעסק המצוי במדינת ישראל 
 ימים 183ינת ישראל ת לשהות במד/ואיני מתכוון, השנה לא שהיתי 

 .או יותר
 ימים 30, ת לשהות בה/ואף איני מתכוון, השנה לא שהיתי בישראל 

לא , השנה ובשנתיים שקדמו לה, או יותר וסך כל שהייתי בישראל
 . ימים425 -יגיע ל

 .ת במוסד לביטוח לאומי במדינת ישראל/אינני מבוטח 
 .אין ברשותי דרכון ישראלי 
 .ות ישראליתת אזרח/איני בעל 

 
 לגבי נאמנות

 -ה כי הנאמנות הינה תושבת חוץ כיוון ש/ הנני מצהיר
 .הנאמנות לא נרשמה בישראל 
 .ה תושב חוץ/ת הנאמנות הינו/יוצר 
 .ה תושב חוץ/הינו/ הנהנה 
 .ה תושב חוץ/הנאמן הינו 

 לגבי חבר בני אדם
 :ה כי חבר בני האדם הינו תושב חוץ כיוון ש/הנני מצהיר

 .התאגד אצל רשם החברות בישראל/לא נרשם 
 .לא נרשם אצל רשם העמותות בישראל 
 .לא נרשם אצל רשם השותפויות בישראל 
 .כל השותפים בשותפות אינם תושבי ישראל 
 .השליטה על חבר בני האדם אינה מצויה בישראל 
 .ניהול חבר בני האדם אינו מצוי בישראל 
 .קבע בישראללחבר בני האדם אין מפעל  
, במישרין או בעקיפין, תושב ישראל אינו מחזיק, חבר בני האדםב 

לבדו או , באמצעות מניות או באמצעות נאמנות או בכל דרך אחרת
באחד או יותר מאמצעי השליטה המפורטים , עם אחר תושב ישראל

 :25%בשיעור העולה על , להלן
 .בזכות להשתתף ברווחים   
 .ורבזכות למנות דירקט 
 .בזכות ההצבעה 
 .בעת פירוקו, בזכות לחלק מנכסי חבר בני האדם 
 .בזכות להורות על הדרך להפעלת אחת הזכויות האמורות לעיל 

 

 
 של תושב חוץח "מטהזכאות לפטור ממס על פיקדון  .  ב

 בכל של תושב חוץ רק במידה והפיקדון יעמוד ח"מט ת להנות מפטור ממס על כל הכנסה מריבית על פיקדון/ה כי ידוע לי שאהיה זכאי/הנני מצהיר
 :התנאים הבאים

 .הפיקדון אינו רשום ואינו חייב ברישום בספרי מפעל קבע בישראל .1
 .יד-הכנסת הריבית מהפיקדון אינה הכנסה מעסק או משלח .2
 .כל בעלי הפיקדון הינם תושבי חוץ בלבד .3
 .אם הם תושבי ישראל,  בעל שליטה בוני או לחבר בני אדם שהנילקרוב, הלוואה שנתן הבנקהפיקדון לא שימש למתן הלוואה או כבטוחה ל .4

 
 הצהרה 

 : כיה בזאת/אני מצהיר
 .ובהתאם להוראות,  ומלאתי אותו במדויק מובן ליהטופס .1
 . וקיבלתי העתק ממנוהמלאים והשלמים,  את כל הפרטים הנכונים בטופס זה מסרתי .2
 .אפנה מייד לבנק ואמלא טופס חדש, שפורט בטופס זה,  יחול שינוי בפרט כלשהות שאם/אני מתחייב .3
 .ידוע לי שהשמטה או מסירת פרטים בלתי נכונים מהווים עבירה על פקודת מס הכנסה .4
אנהג  אם לא. אני או בא כוחי, ה בישראלאם אהי,  טופס הצהרה חדש על היותי תושב חוץ- אחת לשלוש שנים -ידוע לי כי על פי הדין עלי למסור לכם  . 5

.על פי הדין זכאותי לפטור ממס, כאמור ידוע לי כי תבוטל
 

 
              ………………              .…………………………………………..   …………………………………………… 

ה                                               /חתימת הלקוח                                                      ה         /שם  הלקוח   תאריך              
 

             ………………            .…………………………………………..  …….. ……………………………………… 
    מורשה חתימה בתאגיד/  חתימת מיופה הכח                                     מורשה חתימה בתאגיד/        שם מיופה הכח תאריך                                               

                                                  
 . לפקודת מס הכנסה1 כהגדרתו בסעיף  )   *(

 .ל"תעודת זהות לישראלי המתגורר בחו' מס(**)   

 שותפות שכל חבריה תושבי חוץ       נאמנות   חבר בני אדם            ה/יחיד     :סוג לקוח

חשבון' מס  
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