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  דברי הסבר למילוי טפסים הקשורים לדיווח על נאמנויות

  

  כלליכללי
 ,המסדיר) "165 תיקון": להלן (2008- ח"התשס, )165' מס(נסה כחוק לתיקון פקודת מס הפורסם  11.6.2008ביום 

  .ההצהרות והבקשות הקשורות לנאמנויות, ההודעות, את חובות הדיווח, בין היתר

 שעניינו 2 הוסף פרק רביעי,בין היתר, לפיו, לפקודת מס הכנסה 147' יקון מסת תחקיקהינו משלים ל 165 תיקון

  .)"פרק הנאמנויות - ו" הפקודה", "147תיקון ":  בהתאמה,כולם ייקראו להלן( נאמנויות

ולהחיל , 147שנדרשו במסגרת תיקון הינה לצמצם את היקף הדיווחים השנתיים  165של תיקון  אחת ממטרותיו 

הומרה חובת ,  תושבי ישראלה כאשר לגבי יוצר ונהנ, בנאמנותןרק על נאמ, בעיקרון, וח השנתיאת דרישת הדיו

  .הדיווח השנתי בחובת הודעה בלבד

, 2006 בינואר 1 -משהופקו או שנצמחו החל לגבי הכנסות , 165תיקון כנוסחו לאחר , פרק הנאמנויותתחולתו של 

  .האמורהמועד לפני הוקמו גם לגבי נאמנויות ש

שינויים (הנדרשים לפי פרק הנאמנויות סוגי הדיווחים שתוכננו להיעשות לגבי בשל השינויים , יחד עם זאת

, המועדים להגשת כל הדיווחיםדחה מנהל רשות המסים את , )כאמור לעיל, 165שחוקקו במסגרת תיקון 

  .אמורפרק ההלפי הבקשות וההצהרות שנדרשו , ההודעות

  : לפיכך

וכן  ,165כנוסחו לאחר תיקון , הבקשות וההצהרות שנדרשים לפי פרק הנאמנויות, ודעותהמועד להגשת כל הה

והכל גם לגבי נאמנויות , 2007- ו2006לשנות המס ,  לפקודה131לפי סעיף , המועד להגשת דוח לענין נאמנויות

  .200810.31. ליום יהיה עד -2006 בינואר 1שהוקמו לפני 

מתייחסת ,לפי הענין,  או נהנה מייצגנהנה, יוצר מייצג, יוצר, נאמןהחלה על , תי או הגשת דוח שנהחובת מתן הודע

  .שבגינה קיימת חובת הגשת דוח או הודעה, בנפרדלכל נאמנות 

נוהל לגביה תירשם במרשמי רשות המסים וי, לפי הענין, נאמנות שהוגש לגביה דוח או הודעה, פן עקרוניובא, כך

  . שומהתיק

  : כדלקמן,בפקיד שומה וינוהל ייפתחתיק שומה כאמור , ה תיק שומהשינוהל לגבינאמנות 

  ;1בפקיד השומה תל אביב  - נאמנות שכל הנאמנים בה הינם תושבי חוץ  .א

  .3בפקיד השומה תל אביב  -נאמנות שבה נאמן תושב ישראל אחד לפחות  .ב

פתח תיק בפועל לאותה גם אם לא נ, "פקיד השומה של הנאמנות"ייקרא להלן , האמוריםפקידי שומה כל אחד מ

  .נאמנות

, החייבים בהגשתםמי , 165כנוסחו לאחר תיקון , להלן יפורטו כל הדיווחים הנדרשים בהתאם לפרק הנאמנויות

לפי , בה מפורטים כל הפרטים דלעילטבלה מצורפת , לשם הנוחות. הטפסים שבאמצעותם יוגשו והגשתםלמועד ה

  . השונותתיונאמנוה יסוג
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   והצהרות והצהרותהודעותהודעות

  ""הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץהצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ " "--143143טופס טופס 

היעדר א על ההצהרה הי. נאמנות נהנה תושב חוץקיומה וסיווגה של נאמנות כת מסירת הצהרה על קיימת חוב
היעדר על  ושזכאותם מותנית בחדלותם להיות תושבי ישראלתושבי ישראל על היעדר נהנים , נהנים תושבי ישראל

  . כאמוראפשרות לצרף נהנים 

  : במקרים הבאיםהצהרה כאמור תוגש

להודעה שהגיש בדבר יצירת יגיש הצהרה כאמור במצורף יוצר תושב ישראל , לפקודה) ב)(4)(א(י75 סעיף לפי  .א
 .] ראה להלן-147טופס [נאמנות 

אחד משני ב, בכל שנת מס, נאמן בנאמנות נהנה תושב חוץ יגיש הצהרה כאמור, לפקודה) ו(י75 סעיף לפי  .ב
 :כדלקמןועדים מה

  ;דוחאותו לכנספח   יצורף143טופס  -  אם קיימת חובת הגשת דוח שנתי לגבי אותה נאמנות -

 בשנה העוקבת 30.4וגש עד ליום  י143טופס  - אם לא קיימת חובת הגשת דוח שנתי לגבי אותה נאמנות -
 .לשנת המס

, כאמור לעיל, ית נפרדתבין אם כנספח לדוח השנתי ובין אם כהודעה שנת, בהצהרה המוגשת על ידי הנאמן
אם הוגש , ח151ניתן לציין הפנייה לטופס  (יפרט הנאמן גם נתונים הקשורים לחלוקות שנעשו בשנת המס

אינו חייב במתן פירוט על חלוקות שנעשו , לפקודה) ב)(4)(א(י75לפי סעיף , כי יוצר המגיש הצהרה,  יובהר.)דוח
  .בשנת המס

 הוראות נוספות

הצהרה על  (141טופס גם וגש י, בין אם על ידי היוצר ובין אם על ידי הנאמן, וגש כאמור המ143יחד עם טופס  -
אלא ,  לא תסווג הנאמנות כנאמנות נהנה תושב חוץ141כי בהיעדר טופס , יובהר). נאמנות בלתי הדירה

 .כנאמנות תושבי ישראל

היוצר , בנוסף. ין אם על ידי הנאמןבין אם מוגש על ידי היוצר וב, של הנאמנותלפקיד השומה  יוגש 143טופס  -
 המוגש 147העתק מטופס יחד עם  (אם קיים, ישלח העתק מההודעה האמורה לפקיד השומה בו מתנהל תיקו

 .) ראה להלן- על ידו לאותו פקיד שומה
  

  ""נהנה מייצגנהנה מייצג//דבר בחירת יוצר מייצגדבר בחירת יוצר מייצגבבהודעה הודעה  " "--144144טופס טופס 

אחד או ) בנאמנות תושבי ישראל(אחד היוצרים לבחור כי קיימת אפשרות  ,לפקודה) 2(- ו) 1)(א(1ו75לפי סעיף 
במקומו של ידווחו על הכנסות הנאמנות בתיק הנאמנות ) כתושבת ישראל שנחשבת בנאמנות לפי צוואה (יםהנהנ

  : חלופה זו אפשרית במקרים הבאים.הנאמן באותה נאמנות

  : הינם כדלקמן144טופס ומועדי הגשת ההוראות , התנאים

  .שב ישראל בנאמנותאין נאמן תו .1

עודו בחיים והינו , עניןלפי ה,  המייצגאו הנהנההמייצג לא ניתן לחזור מהבחירה בחלופה זו כל עוד היוצר  .2
 . וכל עוד אין נאמן תושב ישראל בנאמנותתושב ישראל

 הנהנהלרבות (כל הנהנים או  )המייצגהיוצר לרבות (הנאמן והן על ידי כל היוצרים  הן על ידי ם חתו144טופס  .3
אמנות כנספח לדוח השנתי של הנ, פעם אחת בלבדשל הנאמנות לפקיד השומה יוגש , עניןלפי ה, )המייצג

  .נבחרה חלופה זולשנת המס בה , עניןלפי ה,  המייצגאו הנהנההמייצג היוצר המוגש על ידי 

  הוראות נוספות

, במקומו של הנאמן, עניןלפי ה, יצג המיאו הנהנההמייצג היוצר יוגשו על ידי דוחות לגבי הכנסות הנאמנות  -
 - 1327טופס  ("לנאמן בנאמנותדוח "על גבי ההכנסות של אותה נאמנות תדווחנה . לפקיד השומה של הנאמנות

  .עניןלפי ה, שנתי אישי של היוצר המייצג או הנהנה המייצגבדוח  ולא )ראה להלן

ובתנאי , )נאמנות או על הקנייה לנאמנותהודעה על יצירת  (147טופס ביחד עם  144את טופס הגיש לניתן  -
בהתאם להנחיות , הגשת הדוח השנתי של הנאמנות לשנת המס בה נבחרה חלופה זומועד שהוא מוגש לפני 

 .147 בדברי ההסבר לטופס להלןהאמורות 

 .בחירה בחלופה זו אינה חייבת להיות בשנת המס בה נוצרה הנאמנות -
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  ""הקנייה לנאמנותהקנייה לנאמנותעל על או או  על יצירת נאמנות  על יצירת נאמנות הההודעהודע " "--147147טופס טופס 

  :קרים הבאיםהממכל אחד לנאמנות באו הכנסה הודעה על יצירת נאמנות ועל הקניית נכס הגשת קיימת חובת 

 , תושב ישראללנאמנות בהיותו או הכנסה הקנה נכסשאו נאמנות שיצר יוצר , לפקודה) א(1טז75פי סעיף ל  .א
  ; כאמוריה ימים מיום היצירה או ההקנ90הודעה כאמור בתוך יגיש 

נאמנות "או ל" תושבי ישראלנאמנות "שהפכה ל" נאמנות יוצר תושב חוץ"יוצר ב, לפקודה) ג(1טז75לפי סעיף   .ב
 של השנה 30.4יגיש הודעה כאמור עד ליום , בעקבות עלייתו או חזרתו של היוצר לישראל" נהנה תושב חוץ
 במועד הגשת -  לפקודה131 דוח לפי סעיף אם חלה על היוצר חובה להגיש, ואולם  או לחזרתוהעוקבת לעלייתו

 ;הדוח

 ימים מיום 90יגיש הודעה כאמור בתוך " נאמנות לפי צוואה"נאמן ב, לפקודה) 1)(א(2טז75פי סעיף ל  .ג
 ;כאמורנאמנות הכינונה של התקיימות הוראות הצוואה בדבר 

 הוראות נוספות

האמור לפקיד השומה בו טופס עתק מההיוצר ישלח ה, בנוסף. של הנאמנותפקיד השומה וגש ל י147טופס  -
 .אם קיים, מתנהל תיקו

חלק יפרט ב, 2006 בינואר 1לגבי נאמנות שהוקמה לפני  ,לפקודה) א(1טז75לפי סעיף  147טופס יוצר המגיש  -
 שהוקנו לנאמנות מיום יצירת הנאמנות ועד  מנכסיםאת פרטי הנכסים וההכנסות, "הקניות לנאמנות"של 

 .האמורטופס הלשנת המס בה הוגש 

יפרט  ,2006 בינואר 1נאמנות שהוקמה לפני לגבי לרבות , לפקודה )ג(1טז75לפי סעיף  147טופס יוצר המגיש  -
את פרטי הנכסים וההכנסות שהוקנו לנאמנות מיום יצירת הנאמנות ועד לשנת , "הקניות לנאמנות"בחלק של 

 .נת המס שבה היה לתושב ישראל אך לא יותר מחמש השנים שקדמו לש, האמור הטופסהמס בה הוגש

או , כאמור לעיל, )נהנה מייצג/הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג (144 את טופס 147ניתן להגיש ביחד עם טופס  -
הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות  (148את טופס 
 .להלן כאמור, )לפי צוואה

 

 בנאמנות תושבי ישראל או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי  בנאמנות תושבי ישראל או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי ייחוס הכנסות ליוצרייחוס הכנסות ליוצרודעה על ודעה על הה " "--148148טופס טופס 
  ""צוואהצוואה

תושב ישראל בנאמנות תושבי ישראל לבחור כי יוצר , לפקודה) ה(יב75-ו) ח( ז75 לפי סעיפים אפשרותקיימת 
יהיו בר , לפי הענין, שראליכתושבת  שנחשבת בנאמנות לפי צוואה 1תושב ישראלנהנה שהינה נאמנות הדירה ו

  .השומה ובר החיוב במס בשל הכנסת הנאמן

  : הינם כדלקמן148טופס ת מועדי הגשוההוראות , התנאים

היחידים או שהוא ובן זוגו הם היוצרים , הינו היוצר או הנהנה היחיד בנאמנות, כאמור לעילהיוצר או הנהנה  .1
  .לפי הענין, או הנהנים היחידים בנאמנות

 .בחיים והינו תושב ישראל עודו ,לפי הענין, או הנהנהלחזור מהבחירה בחלופה זו כל עוד היוצר לא ניתן  .2

פעם אחת וגש לפקיד השומה י ,והן על ידי הנאמן, לפי הענין,  הן על ידי היוצר או הנהנהםחתו ,148טופס  .3
  .הנאמנותלשנת המס בה נוצרה  ,עניןלפי ה,  או הנהנהשמגיש היוצרהשנתי דוח כנספח ל, בלבד

  הוראות נוספות

ישלח העתק מהטופס י, בנוסף. ענייןהלפי ,  יוגש לפקיד השומה בו מתנהל תיק היוצר או הנהנה148טופס  -
 .האמור לפקיד השומה של הנאמנות

חובת הגשת דוח כאמור  . הכנסות הנאמנותלגביחובת הגשת דוח שנתי הנאמן לא תחול על , חלופה זונבחרה  -
, לפי הענין, יכללו כלל הכנסותיו של היוצר או הנהנהבדוח כאמור ו, לפי הענין, היוצר או הנהנהחלה על 

  .לרבות הכנסות הנאמנות

                                                 
   ואילך2009התנאי בדבר היותו של הנהנה תושב ישראל הינו בתוקף משנת המס  1



 

 4

 או שלנאמנות קיים תיק במרשמי 147 נעשית לאחר שהוגש טופס על הבחירה בחלופה זו ההודעה במקרה בו  -
 .תיק הנאמנות ב החל על הנאמןלביטול חובת הגשת הדוחלפעול יש , מס הכנסה

ובתנאי שהוא , )הודעה על יצירת נאמנות או על הקנייה לנאמנות (147ביחד עם טופס  148טופס ניתן להגיש  -
במקרה  .לשנת המס בה נוצרה הנאמנות, לפי העניין, מוגש לפני מועד הגשת הדוח השנתי של היוצר או הנהנה

תושבת כונה של נאמנות לפי צוואה שנחשבת  שמגיש נאמן בעקבות כינ147 מוגש ביחד עם טופס 148שטופס 
 עם העתק לפקיד השומה של בו מתנהל תיק הנהנהלפקיד השומה הטפסים האמורים ו שני יישלח, ישראל

 .הנאמנות

שאינו כולל הכנסות  ,2007או  2006לשנת המס שנתי אישי הגיש דוח , לפי הענין, או נהנהבמקרים בהם יוצר  -
ולדווח על ההכנסות הנובעות ,  לפקיד השומה אליו הוגש הדוח האישי כאמורפנותיש ל, הנובעות מהנאמנות

 . זומבחירתו בחלופה 

 

  ""מסמסהההודעה על חלוקות שקיבל נהנה בשנת הודעה על חלוקות שקיבל נהנה בשנת  " "--991414טופס טופס 

עד  149טופס חייב בהגשת , נהנה תושב ישראל שקיבל מנאמן בחלוקה נכס שאינו כסף,  לפקודה3טז75לפי סעיף 
אם חלה על הנהנה חובה להגיש דוח לפי סעיף , ואולם,  לשנה בה קיבל חלוקה כאמור של השנה העוקבת30.4ליום 

  . השנתי במועד הגשת הדוח- לפקודה131

  .חייבת במס בישראלה החלוקה אינה מהווה הכנסה אם גם 149 קיימת חובה להגיש את טופסכי , יובהר

  הוראות נוספות

לפקיד השומה בו  149טופס ח העתק מושללהנהנה על , בנוסף. של הנאמנותוגש לפקיד השומה י 149טופס  -
 .אם קיים,  האישימתנהל תיקו

  

   ונספחים לדוח השנתי ונספחים לדוח השנתידוח שנתידוח שנתי

  .שיצורפו לדוח כאמורהנספחים ות יולגבי נאמנו שנתי להלן יפורטו מיהם החייבים בהגשת דוח

  

   לפקודה131לפי סעיף וח ד

 או נהנה, יוצר מייצג, יוצר, ת החלה על נאמןיולגבי נאמנו לפקודה קובע חובת הגשת דוח שנתי) ב5)(א(131סעיף 
  .לפי הענין, נהנה מייצג

,  לגבי נאמן, לקבוע,באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי שר האוצר, לפקודה) 5(א134לפי סעיף : לידיעה
  .תקנות כאמור טרם נקבעו. פטור מחובת הגשת דוח כאמור

   

  ל בשנת המסל בשנת המס""ין וחשבון על הכנסות בארץ ובחוין וחשבון על הכנסות בארץ ובחודד: : דוח לנאמן בנאמנותדוח לנאמן בנאמנות  --  13271327טופס טופס 

  .לגבי כל נאמנות בנפרדוהוא יוגש , נאמנותנאמן בהמיועד להכנסות השנתי דוח ה  הוא 1327טופס 

  :המפורטים להלןידי  על , לפקיד השומה של הנאמנותיוגש 1327טופס 

 )ח(ז75 ףוב לפי הוראות סעילא בחר להיות בר השומה ובר החי נאמנות תושבי ישראל ובלבד שהיוצרנאמן ב  .א
 ;]לפקודה) 1)(ב5)(א(131לפי סעיף [לפקודה  1ו75כמשמעותו בסעיף ,  ושלא נבחר יוצר מייצגלפקודה

 לא בחר הנהנהובלבד ש, לפקודה )1)(ג(יב75ישראל לפי סעיף תושבת כנחשבת שבנאמנות לפי צוואה נאמן   .ב
כמשמעותו בסעיף , ושלא נבחר נהנה מייצגפקודה ל )ה(יב75 ףלהיות בר השומה ובר החיוב לפי הוראות סעי

  ;]לפקודה) 1)(ב5)(א(131לפי סעיף [לפקודה  1ו75

 ;]לפקודה) 2)(ב5)(א(131לפי סעיף [ נאמן בנאמנות שיש לה נכס או הכנסה בישראל  .ג

 .]לפקודה) 4)(ב5)(א(131לפי סעיף [ לפקודה 1ו75כמשמעותם בסעיף , יוצר מייצג או נהנה מייצג  .ד
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  ל בשנת המסל בשנת המס""דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחודין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו: : דוח ליחידדוח ליחיד  --01011313טופס טופס 

חייבים בהגשת , לפקודה) ה(יב75-ו) ח(ז75סעיפים שבחרו להיות בר השומה ובר החיוב לפי הוראות , יוצר או נהנה
 הכנסותיו של היוצר או כלל בדוח האמור יכללו. 1301 שיוגש בטופס לפקודה )3()ב5)(א(131דוח שנתי לפי סעיף 

  . בין אם חולקו ובין אם לאו, לרבות הכנסות הנאמנות, לפי הענין, הנהנה

  .לגבי אותה נאמנות שנתי  הנאמן אינו חייב בהגשת דוח,במקרה זה

חייבים בהגשת , לפקודה) ו(יב75- ו) ז(ז75שבחרו להיות בר השומה ובר החיוב לפי הוראות סעיפים , יוצר או נהנה
, כלל הכנסותיו של היוצר או הנהנהיכללו  האמור בדוח. 1301 בטופס לפקודה) 3()ב5)(א(131דוח שנתי לפי סעיף 

  .  לו מאותה נאמנותהסכום ההכנסה שחולקלרבות , לפי הענין

  .כאמור לעיל, 1327בטופס , הנאמן חייב בהגשת דוח שנתי לגבי הכנסות הנאמנות, במקרה זה

  
  נספחים לדוח השנתי

  :פקודהבתאם לקבוע בה, כולם או חלקם, יצורפו הנספחים הבאים, ניןלפי הע, 1301טופס ל ו1327טופס ל
  

   הודעה על פרטי נאמנות הודעה על פרטי נאמנות--  חח151151טופס טופס 

, ההנהנ,  היוצרפרטים לגבילרבות , הקשורים לנאמנות קובע חובה בדבר פירוט נתונים ,לפקודה) 1ג(131סעיף 
  . ההקניות לנאמן וחלוקות לנהנ, הנאמן ומגן הנאמנות

  :לגבי כל אחת מהנאמנויות כדלקמן, )לפי הענין, 1327 ובטופס 1301בטופס (כנספח לדוח השנתי יוגש ח 151טופס 

ובלבד , לפקודה )1)(ג(יב75 עיףנאמנות תושבי ישראל או נאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל לפי ס  .א
 לפקודה )ה(יב75או ) ח(ז75לא בחר להיות  בר השומה ובר החיוב לפי הוראות סעיפים או הנהנה שהיוצר 

 . לפקודה1ו75כמשמעותם בסעיף , ושלא נבחר יוצר מייצג או נהנה מייצג
  .על ידי הנאמןהמוגש  1327 טופסלכנספח ח 151במקרה זה יוגש טופס 

יוצר שה, לפקודה) 1)(ג(יב75 שנחשבת כתושבת ישראל לפי סעיף נאמנות תושבי ישראל או נאמנות לפי צוואה  .ב
 אולפקודה ) ח(או ) ז(ז75 ףלפי סעיבמס חיוב השומה ובר הבחר להיות בר , העניןלפי ,  שבהנהנההשאו שבה 
 .לפקודה )ו( או )ה(יב75 סעיף

 .לפי הענין, על ידי היוצר או הנהנההמוגש  1301טופס לח כנספח 151במקרה זה יוגש טופס 

שיוצר , לפקודה) 1)(ג(יב75שנחשבת כתושבת ישראל לפי סעיף  נאמנות תושבי ישראל או נאמנות לפי צוואה  .ג
 .1ו75סעיף כמשמעותם ב, או נהנה מייצג יוצר מייצגלהיות נבחר , או נהנה בה

 .לפי הענין, על ידי היוצר המייצג או הנהנה המייצגהמוגש  1327טופס לח כנספח 151במקרה זה יוגש טופס 

 .כסבישראל הכנסה או נ לה שיש,  לעיל' עד ג'שאינה מנויה בסעיפים א, נאמנות אחרת  .ד
 בטופס הקניות וחלוקותבחלק . על ידי הנאמןהמוגש  1327טופס לח כנספח 151במקרה זה יוגש טופס 

 .הכנסות מנכסים בישראלולגבי נכסים בישראל יש לפרט את הפרטים הנוגעים רק לגבי , האמור

   " "בלתי הדירהבלתי הדירהנאמנות נאמנות הצהרה על הצהרה על  " "--141141טופס טופס 

בתנאי שצורף בלתי הדירה כתחשב , כהגדרתה באותו סעיף, ירהשאינה נאמנות הדנאמנות , ג לפקודה75לפי סעיף 
  . על היותה בלתי הדירהשל היוצר ושל הנאמן  מאושר כדיןתצהיר 

  .ימלא אחר התנאי האמור,  ומאושר כדין על ידי היוצר והנאמן כאמורתום ח,141טופס הגשת 

  :בכל אחד מאלהיוגש  141טופס 

 ;בלתי הדירהגש לגבי הכנסות נאמנות המו) 1327בטופס (כנספח לכל דוח שנתי  -

יחד  -לגבי היוצר(יוצר שמוגש על ידי הנאמן ועל ידי  ,)הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ (143לטופס מצורף  -
 .)147 עם טופס 

בחרו  , שחולקה לנהנה תושב ישראל הכנסת הנאמן בהשלגבי) 1327בטופס ( נאמנותכנספח לדוח השנתי של  -
 . לפקודה)ז(ז75לפי סעיף , לו חולקה ההכנסהלאותו נהנה ה לייחס

לגביו נבחר כי תיוחס לו הכנסה שחולקה , )1301בטופס (תושב ישראל המוגש על ידי נהנה כנספח לדוח השנתי  -
 .לפקודה) ז(ז75 לפי סעיף ,נאמןמלו 
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  ""הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקההודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה " "--142142טופס טופס 

, הכנסה שהופקה או שנצמחה בשנת מס מסוימת ושחולקה לנהנה לבחור כי אפשרותקיימת , נויותאמלפי פרק הנ
  :כדלקמן, ה תושב ישראלעומדת לנהנ חלופה זו .אותה שנת מסבתחשב כהכנסתו של אותו נהנה 

  ;הדירהבלתי  נאמנות אבנאמנות תושבי ישראל שהי -  לפקודה) ז(ז75לפי סעיף  -

 ;חוץוצר תושב בנאמנות י - לפקודה) ב(ט75לפי סעיף  -

 .לפקודה) 1)(ג(יב75 שנחשבת כתושבת ישראל לפי סעיףבנאמנות לפי צוואה - לפקודה) ו(יב75לפי סעיף  -
  :לבחירה בחלופה זוהתנאים 

או עד מועד , החלוקה נעשתה לפני תום שישה חודשים מסוף שנת המס שבה הופקה ההכנסה או נצמחה .1
  .לפי המוקדם, הגשת הדוח לשנת המס האמורה

 ולגבי אותה שנת מס צוינה אותה הכנסה כהכנסה שחולקה לנהנה הנאמן לגבי אותה נאמנותבדוח שהגיש  .2
 . באותה נאמנותולא הובאה בחשבון בקביעת הכנסת הנאמן

 .שהגיש הנהנה לאותה שנת מס) 1301טופס (השנתי ההכנסה נכללה בדוח  .3

טופס (השנתי כנספח לדוח מה וגש לפקיד השו י, הכנסה לוחולקהשנהנה החתום על ידי הנאמן ו, 142טופס  .4
  .)1327טופס  (שמגיש הנאמןהשנתי שמגיש הנהנה וכנספח לדוח ) 1301

  הוראות נוספות

 שחולקושאינו כולל הכנסות , 2007 או 2006 הגיש דוח שנתי אישי לשנת המס הנהנהבמקרים בהם  -
כנסות הנובעות מבחירתו ולדווח על הה, יש לפנות לפקיד השומה אליו הוגש הדוח האישי כאמור, מהנאמנות
 .בחלופה זו

 לכל נהנה 142יש למלא את טופס , במקרים בהם נבחרה חלופה זו לגבי מספר נהנים שחולקה להם הכנסה -
 . שמולאו לגבי אותה שנת מס142את כל טפסי ) 1327טופס(הנאמן יצרף לדוח השנתי . בנפרד

  

  ""הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץהצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ " "--143143טופס טופס 

שיש בנאמנות נהנה תושב חוץ לגבי הכנסות נאמן ) 1327טופס (יוגש כנספח לדוח השנתי  143טופס , לעילמפורט כ
  . נכס או הכנסה בישראללה

  

  

  

  

  



  

  נאמנות תושבי ישראל  סוג נאמנות

  חלופה
  דוח נאמנות

  ז75

  ייחוס ליוצר יחיד

  1) ח(ז75

  ייחוס לנהנה בעקבות חלוקה

  1) ז(ז75

  י צ י ר ת     נ א מ נ ו ת     א ו     ה ק נ י ה     ל נ א מ נ ו תי צ י ר ת     נ א מ נ ו ת     א ו     ה ק נ י ה     ל נ א מ נ ו ת

הודעות /דיווחים
  והחייב בהגשתם

 מוגש על ידי יוצר תושב ישראל לפקיד השומה של הנאמנות עם העתק לפקיד -)אמנותאו הקנייה לנ/הודעת על יצירת נאמנות ו (147טופס 
  .אם קיים, השומה בו מתנהל תיק היוצר

 )]א(1טז75סעיף [ ימים מיום היצירה 90 בתוך -בנאמנות שנוצרה על ידי יוצר בהיותו תושב ישראל .1  מועד הדיווח

 בשנה העוקבת 30.4- עד ל-פכה לנאמנות תושבי ישראל בעקבות היותו לתושב ישראלוה, בנאמנות שנוצרה על ידי יוצר בעת שהיה תושב חוץ .2
  )]ג(1טז75סעיף [לפי העניין , )אם חייב בהגשתו(להיותו תושב ישראל או עד למועד הגשת הדוח השנתי של היוצר 

דיווחים 
אופציונאליים 

  2במועד זה 

הודעה בדבר בחירת יוצר  (144טופס 
 במצורף לטופס -1)נהנה מייצג/מייצג

147  

הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות  (148טופס 
תושבי ישראל או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי 

  147 במצורף לטופס -)צוואה

הודעה בדבר בחירת יוצר  (144טופס 
  147 במצורף לטופס -1)נהנה מייצג/מייצג

  ד י ו ו ח י ם     ש נ ת י י םד י ו ו ח י ם     ש נ ת י י ם

הודעות /דיווחים
  חייב בהגשתםוה

דוח שנתי לנאמן  (1327טופס  .1
 3 מוגש על ידי הנאמן-)בנאמנות

  לפקיד השומה של הנאמנות

הודעה על פרטי  (ח151טופס  .2
  נספח לדוח השנתי-)נאמנות

הודעה בדבר בחירת יוצר  (144טופס  .3
 נספח לדוח -1)נהנה מייצג/מייצג

. לשנה בה נבחרה חלופה זו בלבד
 יוגש רק אם לא הוגש במצורף

  .147להודעה על ההקניה בטופס 

 מוגש על ידי היוצר -)דוח שנתי ליחיד (1301טופס  .1
עם סימון הבחירה , לפקיד השומה בו מתנהל תיקו
 בחלופה במקום המיועד לכך

 נספח לדוח -)הודעה על פרטי נאמנות (ח151טופס  .2
 השנתי של היוצר

הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות  (148טופס  .3
אל או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי תושבי ישר

לשנת יצירת שמגיש היוצר  נספח לדוח -)צוואה
. )עם העתק לפקיד הושמה של הנאמנות (הנאמנות בלבד

וגש רק אם לא הוגש במצורף להודעה על ההקניה י
  .147בטופס 

 -)דוח שנתי לנאמן בנאמנות (1327טופס  .1
 לפקיד השומה של 3מוגש על ידי הנאמן

 הנאמנות

 -)הודעה על פרטי נאמנות (ח151טופס  .2
 ושל נספח לדוח השנתי של הנאמנות

 .הנהנה

הודעה בדבר בחירת יוצר  (144טופס  .3
 נספח לדוח השנתי -1)נהנה מייצג/מייצג

של הנאמנות לשנה בה נבחרה חלופה זו 
יוגש רק אם לא הוגש במצורף . בלבד

 .147להודעה על ההקניה בטופס 

הצהרה על נאמנות בלתי  (141טופס  .4
  נספח לדוח השנתי של הנאמנות-)הדירה

 .ושל הנהנה

 מוגש על -)דוח שנתי ליחיד (1301טופס  .5
ידי הנהנה שיוחסה לו הכנסה בעקבות 
, חלוקה לפקיד השומה בו מתנהל תיקו

עם סימון הבחירה בחלופה במקום 
 המיועד לכך

הודעה על ייחוס הכנסות  (142טופס  .6
 נספח לדוח -)נה בעקבות חלוקהלנה

  השנתי של הנאמנות ושל הנהנה

  ]133-132סעיפים [לפי הוראות הפקודה בעניין מועד הגשת הדוח השנתי   מועד הדיווח

דיווחים נוספים 
  במועד זה

  )2)(א(2טז75לפי סעיף , הודעה על שינוי סיווג הנאמנות .1

 )3)(א(2טז75לפי סעיף , הודעה בדבר סיום של נאמנות .2

  )הודעה על פרטי נאמנות (ח151טופס ב, הודעות לעיל יסומנו במקום המיועד לכךה -

  ח ל ו ק ו ת     מ נ א מ נ ו תח ל ו ק ו ת     מ נ א מ נ ו ת

הודעות /דיווחים
  והחייב בהגשתם

 מוגש על ידי נהנה תושב ישראל שקיבל חלוקה בשווה כסף לפקיד השומה של -)הודעת על חלוקות שקיבל נהנה בשנת המס (149טופס  .1
  אם קיים, העתק לפקיד השומה בו מתנהל תיק הנהנההנאמנות עם 

במקום המיועד ,  פירוט החלוקות שנעשו-)כאמור לעיל, למי שחייב בהגשתו(המהווה נספח לדוח השנתי ) הודעה על פרטי נאמנות (ח151טופס  .2
  .לכך

אם חייב (וקה או עד למועד הגשת הדוח השנתי של הנהנה  בשנה העוקבת לשנה בה קיבל חל30.4- עד ל- המוגש על ידי הנהנה149טופס לגבי  -  מועד הדיווח
  ]3טז75סעיף [לפי העניין , )בהגשתו

   במועד הגשת הדוח השנתי-)למי שחייב בהגשתו (ח151טופס לגבי  -

  
  
  

  הערות

 !רק אם נבחרה חלופה זו  .1

יש , אם נבחר באותה חלופה כבר במועד ההודעה על יצירת הנאמנות, עם זאתיחד . עד למועד הגשת הדוח השנתי הרלוונטי, ניתן לבחור באותן חלופות שלגביהן מוגש הטופס .2
  .היצירההמצוין במועד שנקבע לדיווח על  את הטופסלהגיש 

 .אם נבחרה חלופה זו, או יוצר מייצג .3
  

 



  

  נאמנות יוצר תושב חוץ  סוג נאמנות

  דוח נאמנות  חלופה
  ייחוס לנהנה בעקבות חלוקה

  1) ב(ט75

  נאמנות נהנה תושב חוץ

  י צ י ר ת     נ א מ נ ו ת     א ו     ה ק נ י ה     ל נ א מ נ ו תי צ י ר ת     נ א מ נ ו ת     א ו     ה ק נ י ה     ל נ א מ נ ו ת

הודעות /דיווחים
  והחייב בהגשתם

-  -  

או הקנייה /הודעת על יצירת נאמנות ו (147טופס  .1
 מוגש על ידי יוצר תושב ישראל לפקיד השומה -)נותלנאמ

של הנאמנות עם העתק לפקיד השומה בו מתנהל תיק 
  .אם קיים, היוצר

 במצורף -)הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ (143טופס  .2
 )אין לתת פירוט בדבר חלוקות (147לטופס 

 במצורף -)הצהרה על נאמנות בלתי הדירה (141טופס  .3
  147לטופס 

  )]א(1טז75סעיף [ ימים מיום היצירה 90בתוך   -  -  דיווחמועד ה

  ד י ו ו ח י ם     ש נ ת י י םד י ו ו ח י ם     ש נ ת י י ם

הודעות /דיווחים
  והחייב בהגשתם

דוח שנתי לנאמן  (1327טופס  .1
 מוגש על ידי הנאמן לפקיד -)בנאמנות

רק אם היו לו , השומה של הנאמנות
  בישראלהכנסה או נכס

 -)הודעה על פרטי נאמנות (ח151טופס  .2
. נספח לדוח השנתי של הנאמנות
הפירוט בטופס בעניין ההקניות 

והחלוקות יכלול רק הכנסות ונכסים 
  בישראל

דוח שנתי לנאמן  (1327טופס  .1
 מוגש על ידי הנאמן לפקיד -)בנאמנות

 השומה של הנאמנות

הודעה על פרטי  (ח151טופס  .2
 נספח לדוח השנתי של -)נאמנות
 הנאמנות

נות בלתי הצהרה על נאמ (141טופס  .3
 נספח לדוח השנתי של -)הדירה

 .הנאמנות

 מוגש -)דוח שנתי ליחיד (1301טופס  .4
על ידי הנהנה שיוחסה לו הכנסה 

בעקבות חלוקה לפקיד השומה בו 
עם סימון הבחירה , מתנהל תיקו

 בחלופה במקום המיועד לכך

הודעה על ייחוס הכנסות  (142טופס  .5
 נספח לדוח -)לנהנה בעקבות חלוקה

  של הנאמנות ושל הנהנההשנתי 

 מוגש על ידי -)דוח שנתי לנאמן בנאמנות (1327טופס  .1
ק אם היו לו ר, הנאמן לפקיד השומה של הנאמנות

  הכנסה או נכס בישראל

 נספח לדוח -)הודעה על פרטי נאמנות (ח151טופס  .2
הפירוט בטופס בעניין ההקניות . השנתי של הנאמנות

 שראלוהחלוקות יכלול רק הכנסות ונכסים בי

 יוגש -)הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ (143טופס  .3
או ) אם ישנה חובת הגשת דוח(כנספח לדוח השנתי 

יש . כהודעה שנתית נפרדת לפקיד השומה של הנאמנות
או הכנסות /לכלול פירוט בדבר חלוקות של נכסים ו

 .אם הוגש, ח151או להפנות לטופס , בישראל

 יוגש -) הדירההצהרה על נאמנות בלתי (141טופס  .4
או ) אם ישנה חובת הגשת דוח(כנספח לדוח השנתי 

  . גם כשאין חובת הגשת דוח143במצורף לטופס 

 כל יוגשו, לגבי נאמנות החייבת בהגשת דוח שנתי -  ]133-132סעיפים [לפי הוראות הפקודה בעניין מועד הגשת הדוח השנתי   מועד הדיווח
 לפי הוראות הפקודה בעניין מועד הגשת -הטפסים לעיל
 ]133-132סעיפים [הדוח השנתי 

יוגשו , לגבי נאמנות שאינה חייבת בהגשת דוח שנתי -
 בשנה העוקבת לשנת 30.4 עד ליום -141- ו143טופסי 

  )]ו(י75סעיף [המס 

דיווחים נוספים 
  במועד זה

  )2)(א(2טז75לפי סעיף , הודעה על שינוי סיווג הנאמנות .1

 )3)(א(2טז75לפי סעיף , הודעה בדבר סיום של נאמנות .2

הודעה על פרטי  (ח151טופס ב, ההודעות לעיל יסומנו במקום המיועד לכך -
  )נאמנות

 ).2)(א(2טז75לפי סעיף , הודעה על שינוי סיווג הנאמנות .1

 ).3)(א(2טז75לפי סעיף , הודעה בדבר סיום של נאמנות .2

 ח151טופס ב, ם המיועד לכךההודעות לעיל יסומנו במקו -
טופס או ב, אם הוגש דוח שנתי) הודעה על פרטי נאמנות(

אם לא הוגש ) הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ (143
  דוח שנתי

  ח ל ו ק ו ת     מ נ א מ נ ו תח ל ו ק ו ת     מ נ א מ נ ו ת

 תושב  מוגש על ידי נהנה-)הודעת על חלוקות שקיבל נהנה בשנת המס (149טופס  .1
ישראל שקיבל חלוקה בשווה כסף לפקיד השומה של הנאמנות עם העתק לפקיד 

  אם קיים, השומה בו מתנהל תיק הנהנה

הודעות /דיווחים
  והחייב בהגשתם

) הודעה על פרטי נאמנות (ח151טופס  .2
אם יש (המהווה נספח לדוח השנתי 

,  פירוט החלוקות שנעשו-)חובה להגישו
או /רק מנכסים ו, במקום המיועד לכך

  הכנסות מנכסים בישראל

) הודעה על פרטי נאמנות (ח151טופס  .2
המהווה נספח לדוח השנתי של 

,  פירוט החלוקות שנעשו-הנאמנות
  . לכךבמקום המיועד

המהווה נספח לדוח ) הודעה על פרטי נאמנות (ח151טופס 
,  פירוט החלוקות שנעשו-)אם יש חובה להגישו(השנתי 

או הכנסות מנכסים /רק מנכסים ו, במקום המיועד לכך
  בישראל

 בשנה העוקבת לשנה בה קיבל 30.4- עד ל- המוגש על ידי הנהנה149טופס לגבי  -  מועד הדיווח
לפי , )אם חייב בהגשתו(חלוקה או עד למועד הגשת הדוח השנתי של הנהנה 

  ]3טז75סעיף [העניין 

   במועד הגשת הדוח השנתי-)לנאמן שחייב בהגשתו (ח151טופס לגבי  -

  מועד הגשת הדוח השנתי

  

  הערות

 ).ז(ז75הסעיף מפנה להוראות הקבועות בסעיף . רק אם נבחרה חלופה זו .1



  

  נאמנות לפי צוואה
  סוג נאמנות

 אין נהנים תושבי ישראל  קיים תושב ישראל אחד לפחות

  חלופה
  דוח נאמנות

  )1)(ג(יב75

  ייחוס לנהנה יחיד

  1) ה(יב75

ייחוס לנהנה בעקבות 
  חלוקה

  2) ו(יב75

  דוח נאמנות

  )2)(ג(יב75

   ת תי צ י ר ת     נ א מ נ ו ת     א ו     ה ק נ י ה     ל נ א מ נ וי צ י ר ת     נ א מ נ ו ת     א ו     ה ק נ י ה     ל נ א מ נ ו

הודעות /דיווחים
  והחייב בהגשתם

לפקיד השומה של ,  מוגש על ידי הנאמן כהודעה על כינון נאמנות לפי צוואה-)הקנייה לנאמנותעל הודעת על יצירת נאמנות או  (147טופס 
  .הנאמנות

  )]1)(א(2טז75סעיף [ כינונה של הנאמנות  התקיימות הוראות הצוואה בדבר ימים מיום90בתוך   מועד הדיווח

דיווחים 
אופציונאליים 

  3במועד זה 

הודעה בדבר בחירת  (144טופס 
 -1)נהנה מייצג/יוצר מייצג

  147במצורף לטופס 

הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר  (148טופס 
בנאמנות תושבי ישראל או על ייחוס 
 -)הכנסות לנהנה בנאמנות לפי צוואה

יוגשו , במקרה זה. 147במצורף לטופס 
יד השומה בו מתנהל תיק לפקגם הטפסים 
  .הנהנה

הודעה בדבר בחירת  (144טופס 
 -1)נהנה מייצג/יוצר מייצג

  147במצורף לטופס 
-  

  ד י ו ו ח י ם     ש נ ת י י םד י ו ו ח י ם     ש נ ת י י ם

הודעות /דיווחים
  והחייב בהגשתם

דוח שנתי לנאמן  (1327טופס  .1
 מוגש על ידי -)בנאמנות
 לפקיד השומה של 4הנאמן

  הנאמנות

על פרטי הודעה  (ח151טופס  .2
  נספח לדוח השנתי-)נאמנות

הודעה בדבר  (144טופס  .3
נהנה /בחירת יוצר מייצג

 נספח לדוח לשנה בה -1)מייצג
יוגש . נבחרה חלופה זו בלבד

רק אם לא הוגש במצורף 
להודעה על כינון הנאמנות 

  .147בטופס 

 מוגש על -)דוח שנתי ליחיד (1301טופס  .1
ידי הנהנה לפקיד השומה בו מתנהל 

עם סימון הבחירה בחלופה במקום , תיקו
 המיועד לכך

 -)הודעה על פרטי נאמנות (ח151טופס  .2
 נספח לדוח השנתי של הנהנה

הודעה על ייחוס הכנסות  (148טופס  .3
ליוצר בנאמנות תושבי ישראל או על 

ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי 
 לשנת נהנהנספח לדוח שמגיש ה -)צוואה

תק לפקיד עם הע(יצירת הנאמנות בלבד 
יוגש רק אם לא . )מה של הנאמנותוהש

הוגש במצורף להודעה על ההקניה 
  .147בטופס 

דוח שנתי לנאמן  (1327טופס  .1
 מוגש על ידי -)בנאמנות
 לפקיד השומה של 4הנאמן

 הנאמנות
הודעה על פרטי  (ח151טופס  .2

 נספח לדוח השנתי -)נאמנות
 .של הנאמנות

הודעה בדבר  (144טופס  .3
נהנה /יצגבחירת יוצר מי

 נספח לדוח השנתי של -1)מייצג
הנאמנות לשנה בה נבחרה 

יוגש רק אם . חלופה זו בלבד
לא הוגש במצורף להודעה על 

 .147ההקניה בטופס 
הצהרה על נאמנות  (141טופס  .4

 נספח לדוח -)בלתי הדירה
 .השנתי של הנאמנות

 -)דוח שנתי ליחיד (1301טופס  .5
מוגש על ידי הנהנה שיוחסה לו 
הכנסה בעקבות חלוקה לפקיד 

עם , השומה בו מתנהל תיקו
סימון הבחירה בחלופה במקום 

 המיועד לכך
הודעה על ייחוס  (142טופס  .6

הכנסות לנהנה בעקבות 
 נספח לדוח השנתי של -)חלוקה

  הנאמנות ושל הנהנה

דוח שנתי לנאמן  (1327טופס  .1
 מוגש על ידי -)בנאמנות

הנאמן לפקיד השומה של 
ק אם היו לו ר, הנאמנות

  הכנסה או נכס בישראל

הודעה על פרטי  (ח151טופס  .2
 נספח לדוח השנתי -)נאמנות

הפירוט בטופס . של הנאמנות
בעניין ההקניות והחלוקות 
יכלול רק הכנסות ונכסים 

  בישראל

  ]133-132סעיפים [דוח השנתי לפי הוראות הפקודה בעניין מועד הגשת ה  מועד הדיווח

דיווחים נוספים 
  במועד זה

  )2)(א(2טז75לפי סעיף , הודעה על שינוי סיווג הנאמנות .1

 )3)(א(2טז75לפי סעיף , הודעה בדבר סיום של נאמנות .2
  )הודעה על פרטי נאמנות (ח151טופס ב, ההודעות לעיל יסומנו במקום המיועד לכך -

  ח ל ו ק ו ת     מ נ א מ נ ו תח ל ו ק ו ת     מ נ א מ נ ו ת

הודעות /יווחיםד
  והחייב בהגשתם

 מוגש על ידי נהנה תושב ישראל שקיבל חלוקה -)הודעת על חלוקות שקיבל נהנה בשנת המס (149טופס  .1
 אם קיים, בשווה כסף לפקיד השומה של הנאמנות עם העתק לפקיד השומה בו מתנהל תיק הנהנה

בדבר ובתנאי שפרטים , 149 טופס אין צורך בהגשת, )]ה(יב75לפי סעיף [בחלופת הייחוס לנהנה יחיד  -
  דוח הנאמנותח המוגש כנספח ל151חלוקות נכללו בטופס 

,  פירוט החלוקות שנעשו-המהווה נספח לדוח השנתי של הנאמנות) הודעה על פרטי נאמנות (ח151טופס  .2
  במקום המיועד לכך

הודעה על פרטי  (ח151טופס 
המהווה נספח לדוח ) נאמנות
 -)ישואם יש חובה להג(השנתי 

במקום , פירוט החלוקות שנעשו
או /רק מנכסים ו, המיועד לכך

  הכנסות מנכסים בישראל

 בשנה העוקבת לשנה בה קיבל חלוקה או עד למועד הגשת 30.4- עד ל- המוגש על ידי הנהנה149טופס לגבי  -  מועד הדיווח
 ]3טז75סעיף [לפי העניין , )אם חייב בהגשתו(הדוח השנתי של הנהנה 

   במועד הגשת הדוח השנתי-)למי שחייב בהגשתו (ח151טופס  לגבי -

  במועד הגשת הדוח השנתי

  

  הערות

 !רק אם נבחרה חלופה זו  .1
 ).ז(ז75הסעיף מפנה להוראות הקבועות בסעיף . רק אם נבחרה חלופה זו .2
יש , אם נבחר באותה חלופה כבר במועד ההודעה על יצירת הנאמנות, אתיחד עם ז. עד למועד הגשת הדוח השנתי הרלוונטי, ניתן לבחור באותן חלופות שלגביהן מוגש הטופס .3

  .להגיש את הטופס המצוין במועד שנקבע לדיווח על היצירה

 .אם נבחרה חלופה זו, או נהנה מייצג .4
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