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סמן/י √ במשבצת המתאימה

לפי סעיף )131א()5ב()(5
נספח לדוח השנתי

פרטי הנאמנות

מספר תיק נאמנות)(2

שם הנאמנות )להלן :הנאמנות(

תאריך יצירת הנאמנות
/ /

פרטי היוצרים
שם

מספר מזהה)(3

סוג מספר מזהה)(3

מדינת תושבות

פרטים של ) ❏ :(4הנאמן ❏ הנאמן המדווח ❏ היוצר המייצג ❏ הנהנה המייצג ❏ יוצר בר-שומה ובר-חיוב ❏ נהנה בר-שומה ובר-חיוב
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❏ תושבי ישראל
❏ נהנה תושב חוץ
❏ לפי צוואה ❏ :שבה נהנה תושב ישראל אחד לפחות ❏ שבה אין נהנים תושבי ישראל תאריך פטירת היוצר
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/
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❏ נאמנות קרובים

תיאור הנכס שחולק

פרטי הנהנה וחתימתו
שם

מספר מזהה)(3

סוג מספר מזהה)(3

חתימה

תאריך

ע"נ ,החטיבה לארגון ומערכות מידע )מעודכן ל (12.2014 -

) (1הטופס יוגש על-ידי כל נהנה החייב בדיווח על חלוקה כל שהיא )בין חייבת ובין פטורה( לפי סעיף )131א()5ב()(5
 הטופס יוגש לפקיד השומה של הנאמנות )ראה דברי הסבר להוראת ביצוע מס-הכנסה מספר  (1/2010והעתק ממנו יוגש לפקיד השומהבו מתנהל תיק הנהנה ,אם קיים.
) (2מספר תיק הנאמנות בפקיד השומה בישראל ,אם קיים.
) (3המספר המזהה:
לאזרח ישראלי  -מספר זהות.
לחבר בני אדם שהתאגד בישראל או שנרשם ברשם החברות בישראל  -מספר הרישום שניתן ברשם החברות בישראל.
ליחיד שאינו אזרח ישראלי  -מספר יישות ,כפי שנקבע במרשמי מס הכנסה .אם טרם נקבע מספר יישות במרשמי מס הכנסה ,יש לרשום
מספר דרכון ולצרף צילום דרכון.
לחבר בני אדם שהתאגד מחוץ לישראל ולא נרשם ברשם החברות בישראל  -מספר יישות ,כפי שנקבע במרשמי מס הכנסה.
אם טרם נקבע מספר יישות במרשמי מס הכנסה ,יש לרשום את מספר היישות במדינת המושב של אותו חבר בני אדם ולצרף תעודת
התאגדות שניתנה באותה מדינה.
) (4יש לציין את פרטיו של אחד מהמפורטים להלן ,בהתאם לדיווח שנמסר לגבי אותה נאמנות.

