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 CRS -ו FATCA  טופס הצהרה עצמית של יחיד לצרכי

 (:מקום המתאיםב X סמן)סטאטוס אמריקאי  .1

 אינני אדם אמריקני -  non U.S personקארד-ינני אזרח או תושב ארצות הברית לרבות מחזיק גרין)א(. 

 אני אדם אמריקני - U.S person ( מחזיק גרין קארדאזרח ו/או תושב ארצות הברית לרבות.) 
 

 בחלופה המתאימה ומלא את הפרטים(: X)סמן  – 1(tax residencyתושבות מס ) .2
 

  אני מצהיר/ה כי           :מספר תעודת זהות –תושב/ת מס בישראל בלבד 

ואינני נחשב/ת תושב/ת לצרכי מס  אני תושב/ת לצרכי מס במדינת ישראל בלבד, זו מדינת התושבות היחידה שלי,
 ת.במדינה אחר

 אני מצהיר/ה כי אני תושב/ת לצרכי מס במדינת ישראל (לרבות ארה"ב)ושב/ת מס בישראל ומדינה/ות אחרת/ות ת :

  :ובמדינות הבאות, ואינני נחשב/ת תושב לצרכי מס במדינה אחרת מלבדן
 

 2(TINמספר משלם מקומי ) מדינה
 סמן את הסיבה – TINאם חסר 

המדינה אינה 
 TINמנפיקה 

 אחר, נא פרט

            )תעודת זהות(ישראל   .א

    ב.
    ג.

 
 אני מצהיר/ה כי אני תושב/ת לצרכי מס במדינות הבאות, אינני (לרבות ארה"ב) תושב/ת מס במדינה/ות אחרת/ות :

 :מלבדןתושב/ת לצרכי מס במדינת ישראל ואינני נחשב/ת תושב לצרכי מס במדינה אחרת 

 (TINמספר משלם מקומי ) מדינה
 סמן את הסיבה – TINאם חסר 

המדינה אינה 

 TINמנפיקה 
 אחר, נא פרט

    א.
    ב.
    ג.

 :הריני מצהיר/ה כדלקמן .3

 .כל המידע שניתן בטופס זה הינו נכון ומדויק .א

 .לעיל 2ו/או  1המצוינות בסעיף ני מצהיר כי אינני תושב/ת לצרכי מס במדינה כלשהי למעט במדינות א .ב

 .ידוע לי כי טופס זה והמידע שנמסר בו יכול להיות מדווח לרשויות המס בישראל ו/או בחו"ל .ג
 

 : __________________תאריך לידה  : _____________________שם מלא

 _________________(: באנגלית)מען  _________________  ת(:בעברי)ען מ

 : ______________________חתימה : ______________________תאריך

                                                 
 .אדם הינו תושב לצרכי מס במדינה מסוימת, אם על פי חוקי המס של אותה מדינה הוא נחשב תושב מס בה  1
2  TIN (Number Identification Taxה ) .ינו מספר זיהוי נישום לצרכי מס, כלומר המספר המזהה של הנישום ברשות המס הרלוונטית

 .TIN -כאך הן מנפיקות מספר זיהוי אחר שמשמש , TIN ישנן מדינות שלא מנפיקות

 


