
הצהרת יחיד/ה בעל/ת מניות מהותי על זכאותו לדיבידנד מוטב
בהתאם להוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו - ב(3)
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חתימהתאריך שם בעל המניות

לעניין 25% בהתאם להוראת השעה  יהיה בשיעור מס של  זכאי/ת מהחברה  ניכוי המס במקור מהכנסה מדיבידנד לה אני  כי  אבקש 
סעיף 125ב(2) ו - ב(3)לפקודת מס הכנסה לתקופה שבין 1.1.2017 עד 30.9.2017 (להלן: "הדיבידנד המוטב" ו - "הפקודה", בהתאמה).

א. פרטי החברה מחלקת הדיבידנד (להלן: "החברה"):
שם החברה

כתובת החברה

פקיד שומה ניכויים

מספר טלפון

/

מספר תיק ניכוייםמספר חברה (תיק במס הכנסה)
9

ו. הצהרה

הנני מצהיר/ה כי: 

ידוע לי כי מסכום הדיבידנד המוטב שיתקבל בידי לא ניתן לקזז הפסדי הון מנייר ערך כאמור בסעיף 92(א)(4)(ב).  ❊

מקור הרווחים מהם מחולק הדיבידנד המוטב אינו מרווחי מפעל מאושר.  ❊

קיים תיק פעיל במס הכנסה על שמי או שם בן/בת זוגי (מצ"ב אישור).  ❊

ידוע לי כי בהתאם להוראות הפקודה והתקנות מכוחה, במקרה בו הסכום הכולל של הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה  ❊
או ריבית ותשלומים אחרים ששולמו או ישולמו לי על-ידי החברה, במישרין או בעקיפין, בהפחתת ההכנסות מדיבידנד, לרבות  

החברה  על-ידי  לי  ששולמו  כאמור  התשלומים  סכום  מממוצע  יפחת   ,2019 עד   2017 המס  משנות  אחת  בכל  מוטב,  מדיבידנד   
25% על ההכנסה מהדיבידנד,  2016, לא אהיה זכאי/ת לשיעור המס של  ו -   2015 האמורה, במישרין או בעקיפין, בשנות המס    

ואהיה מחוייב/ת לשלם את יתרת המס בתוספת ריבית והצמדה כחוק.  

ג. סכום הדיבידנד המוטב:

מועד חלוקת הדיבידנד
(דיבידנד שישולם לאחר ה - 30.9.2017 לא יהיה זכאי להטבה בהתאם להוראת השעה לעניין סעיף 125ב(2) ו - ב(3)  לפקודה)

סכום הרווחים שנצברו בחברה המחלקת עד ליום  31.12.2016

סכום הדיבידנד המוטב שיתקבל על-ידי בעל המניות

ד. ממוצע ההכנסות כהגדרתו בסעיף 2.2.4 לחוזר
     יש לצרף חישוב מפורט כנספח להצהרה זו

ה. הדיבידנד שחולק שימש ל :
     1. סך של                                            ש״ח  - החזר של משיכות כספים

     2. סך של                                            ש״ח  - העברת דירה לבעלותו של בעל המניות
     3. סך של                                            ש״ח  - אחר 

ב. פרטי בעל/ת המניות המהותי* מקבל/ת הדיבידנד המוטב (להלן: "בעל המניות"):
שם בעל המניות

* בעל מניות מהותי, כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.

כתובת בעל המניות

שם הנישום  בחברה משפחתית

מספר טלפון

/

מספר זהות הנישום בחברה משפחתית מספר זהות /תיק או מספר חברה

נספח ב


