
 סמך בד"כ על, במקור מס ניכוי בלא ל"לחו להעביר( הבנק) המשלם רשאי אותם, תשלומים סוגי
 (:111הצהרה בלבד )טופס 

 ( מחשב תוכנות למעט) מוחשיים טובין רכישת 

 המשלם בהצהרת צורך בלא, ל"בחו לבנקים"( קורספונדנט)" כתב עמלות. 

 ל"בחו בשלמותם המבוצעים, ואוויריים ימיים, יבשתיים הובלה שירותי 

 ל"בחו מכס לעמילי תשלומים לרבות, ל"בחו ואיחסון טעינה, פריקה, נמל שירותי. 

 למעט, בינלאומיים בקווים הפועלות, ישראליות ותעופה ספנות לחברות הניתנים שירותים 
 בארץ שבוצעו שירותים בגין תשלומים

 יש איתן אשר המדינות אחת תושב ידי על המבוצעים, בינלאומיים תעופה או ספנות שירותי 
 לפקודה 07 או 00 סעיף לפי צו ניתן שלגביהן או, זה לעניין תקף הסכם לישראל

 ל"בחו בשלמותם המבוצעים תיירות שירותי. 

 ל"בחו סיכונים לכיסוי ל"בחו ביטוח שירותי. 

 בתנאי, סוכנים לרבות, ל"בחו שירותים נותני ידי-על ל"בחו במלואם ובוצעו שניתנו שירותים 
 שבגינם השירותים ביצוע לעניין בישראל שהה לא מטעמו מי או המקבל כי הצהיר שהמשלם

 אינו, משלם אותו ידי על, המס בשנת אלה שירותים בגין התשלום שסך ובתנאי, התשלום שולם
 (2010דולר )בשנת  270,000 על עולה

 המקדמה סכום על עולה ואינו ריבית כולל אינו ההחזר שסכום ובלבד, ללקוח מקדמה החזר 

 ל"בחו מוסמכות לרשויות, ב"וכיו חברות רישום, תקנים בדיקת, פטנט לרישום אגרות 

 לתשלום דרישה פי על ל"בחו שלטוניות לרשויות חובה תשלומי 

 ל"בחו לאור המוצאים עת לכתבי מנוי דמי 

 ל"בחו בינלאומי לארגון חבר דמי. 

 ל"בחו המתקיימים בתערוכה או בקונגרס, בכנס, בסמינר השתתפות דמי או כניסה דמי 

 ל"בחו פרסום הוצאות. 

 בתערוכה ביתן עבור מציג י"ע המשולמים שימוש דמי. 

 ל"בחו במכרזים השתתפות דמי. 

 ל"בחו טיסה כרטיסי רכישת. 

 לבחו חינוך למוסדות המשולמים, ב"וכיו בחינות דמי, הרשמה דמי, לימוד שכר" 

 או השבח מס מלוא תשלום על שבח מס ממנהל אישור קיים כאשר, מקרקעין סקתמע תמורה 
 ממנו פטור

 חוץ מדינת שבשליטת ממוסד או חוץ ממדינת סוציאליות זכויות רכישת 

 חוק ביטו"ל, שירות בתי הסוהר וכו' פי על חוץ לתושב המשולמות צבאותק 

 כפנסיה הזיכוי מהות את המפרט(, זיכוי הודעת לרבות) המשלם מטעם מסמך פי על - צבאותק 
 במסמך הנקוב הסכום במגבלת, הפנסיה תלוש או/ו כקיצבה או

 הסכומים במגבלת, העיזבון בעניין משפט-בית אישור או/ו ירושה צו סמך על - עזבונות 
 ל"בחו ליורשים המיוחסים

 דין לפי ששולמו מזונות דמי. 

 לפקודה 88 בסעיף כהגדרתם משפחה לקרובי ותמיכות מתנות 

 ל"בחו רפואי לטיפול והוצאות רפואית נסיעה עבור הקצבה 

 (.בונדס) ישראל מדינת איגרות פדיון 

 אביב-בתל בבורסה הנסחרים ערך ניירות מפדיון או ממכירה תמורה. 

 חוץ ערך נייר רכישת בעד תמורה. 

 יחיד שבבעלות פרטי רכב של בודדת מכירה בגין תמורה 



 למשלם לשנה דולר 700 על עולה שאינו בסכום יחיד שהינו למקבל העברות. 

 תושב-לא פיקדון לחשבון, תושב-לא פיקדון מחשבון העברות 

 ולהגבלות: לתנאים בכפוף להלן המפורטים תשלומים סוגי גם להעביר רשאים יהיו הבנקים

 באמנה הקבוע בשיעור מס ניכוי לאחר תשלומים להעביר - ל"בחו כספיים למוסדות ריבית . 

 בגין ריבית$ 10,000 עד של בסכום תשלומים להעביר - חוץ לתושב ספקים אשראי על ריבית 
 .באמנה הקבוע בשיעור מס ניכוי לאחר, עיסקה

 מערך 7% על עולות שאינן עמלות סכומי במקור ניכוי בלא ל"לחו להעביר - לסוכנים עמלות 
 .ביניהן הנמוך לפי - עיסקה בגין$ 10,000 או העיסקה

 1,000 עד של בסכום מדף תוכנות עבור תשלום במקור מס ניכוי בלא להעביר - תוכנות יבוא $
 .לפריט

 על וזאת הכוללת מהתמורה 70% במקור ניכוי בלא להעביר - הוניות עיסקאות בגין תשלומים 
 .סופית היותה ועל העיסקה פרטי על ד"עו אישור סמך

 ל."לחו להעברות בקשר שניתן אישור כל לבטל רשאי ש"פ

 


