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רישום גמ״ח לצורך דיווח Fatca/הסכם יישום

מקור - לתיק מ"ה             העתק  - לנישום

לכבוד:
יש למלא את הטופס בכתב ברור  

ולסמן √ בריבוע המתאים 

כתובת

טלפוןמשרד שומה

חדרשם

חתימהתאריך

1. בהתאם להוראות סעיף 135ג ולסימן ז לפרק שני בחלק י לפקודה, הנכם מתבקשים
להגיש לנו דוח על הנתונים הבסיסיים של הגמ״ח.    

2. נא לצרף צילום תעודת הזהות של המנהלים בגמ״ח.
נא לצרף פרוטוקול אסיפה של חברי ועד הגמ״ח הכולל בעלי תפקידים בגמ״ח, אם קיים.  .3

אישור מהבנק על ניהול חשבון בנק עם פרטי מורשי החתימה.  .4
5. נא לצרף טופס בקשה לרשום ישות במרשם ישויות ללא רשם בחוק בשע״מ.

6. הסברים נוספים בדבר מילוי הטופס ניתן לקבל במשרדנו.             
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ג. פרטים על מנהלים בגמ״ח
תואר התפקיד בגמ״חכתובתשםמספר זהות

מספר טלפוןשם כתובת מספר עוסק של המייצג
ד. פרטי המייצג  ( ❏ רו"ח     ❏ עו"ד     ❏ יועץ מס     ❏ אחר                                                      )

מספר זהות של מורשה החתימהשם הסניףשם הבנק שם מורשה חתימהמספר חשבון בנק מספר סניף

ה. פרטי חשבונות בנק

ז. הצהרה
ביודעי את העונשים הצפויים לי בגין מסירת פרטים שאינם נכונים, הריני מצהיר בזה כי למיטב ידיעתי הפרטים הנ"ל מלאים ונכונים.

שם  חתימהתפקידתאריך

ו. אימות חשבון בנק
אני מסכים שהבנק ימסור לרשות המסים מידע לאימות פרטי הבנק ובעלי החשבון במידה ויש שותף/ים יש להחתימו/מם על בקשה זו

חתימת השותףשם השותף לחשבוןחתימת בעל חשבוןתאריך

תיאור העיסוק תאריך תחילת פעילות

/        /

ב. פרטים על העיסוק

*אם המשרד בשכירות, יש לצרף חוזה שכירות

שם הגמ״ח

כתובת הגמ״ח

*כתובת למשלוח דואר - יש לציין מספר תא דואר או מספר תא חלוקה  או שם רחוב, מספר בית, ומספר כניסה , שם היישוב ומיקוד 

מיקוד

מספר גמ״ח

מיקודכתובת למשלוח דואר*

מספר פקס מספר טלפון
א. פרטי הגמ״ח

אופי התאגדותכתובת דואר אלקטרוני

Fatca/הסכם יישום ❑


