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דיווח קיבוצים
נספח לטופס הדו"ח השנתי
א .פרטי הקיבוץ

שם הקיבוץ
מספר תיק במס הכנסה

ב .דיווח על הכנסות הקיבוץ
 1הקיבוץ הוא

1

❏

משרד השומה
מספר תיק במע״מ

מספר תיק ניכויים

 - 1שיתופי
 - 2מתחדש

 2סה״כ הכנסה חייבת

2

 3מזה תקציבים מגולמים/מזה הכנסות מ״עבודה מזכה״

3

 4יתרת הכנסתו החייבת של הקיבוץ/הכנסות שלא מ״עבודה מזכה״

4

 5בקיבוץ שיתופי )בלבד( :סה״כ שוויה של אספקת מחייה שנתן הקיבוץ
 6סה״כ חברי הקיבוץ

מספר תיק בביטוח לאומי

5

6

 7חברים אשר ההכנסה בגינם אינה מצויה בידיעתו של הקיבוץ
 8מזה חברים אשר בני זוגם הם חברי קיבוץ

7

8

 9בקיבוץ שיתופי )בלבד( :מזה משפחות זכאיות לחישוב נפרד

9

 10בקיבוץ שיתופי )בלבד( :משפחות שלא זכאיות לחישוב נפרד

10

 11חברי קיבוץ לא נשואים או שהם נשואים שבן זוגם אינו חבר קיבוץ

11

ג .הצהרת מנהלי הקיבוץ
אני מצהיר/ה בזאת כי:
כל הפרטים והידיעות שנמסרו בדוח זה ובנספחיו הם נכונים מלאים ושלמים.
למיטב ידיעתי ,חברי הקיבוץ דיווחו לקיבוץ על מלא הכנסתם על פי הפקודה ,לרבות הכנסות פטורות.
ידוע לי כי עלי לשמור את כל המסמכים.
תאריך

שם מלא

ד .פרטי המסייע/ת במילוי הדוח
שם המשרד המסייע

תפקיד בקיבוץ
מספר עוסק מורשה

חותמת הקיבוץ

חתימה
שם איש קשר במשרד

מספר טלפון

/
שם המסייע/ת

מקצוע

כתובת )כולל מיקוד(

עפ"י סעיף  143לפקודת מס הכנסה ,אני שפרטי מצויינים למעלה ,מצהיר/ה בזה כי סייעתי ,תמורת תשלום,
למגיש/ת הדוח בעריכת הדין וחשבון וההצהרה.
הנני מודע/ת לאחריות המוטלת עלי בהקשר זה עפ"י סעיף  224לפקודת מס הכנסה.

 1על פי תקנות האגודות השיתופיות )סוגי אגודות( ,תשנ״ו  .1995 -לגבי מושבים שיתופיים או קיבוצים אשר טרם סווגו בהתאם לבקשה שהוגשה למנהל על פי
סעיף  61לפקודה בהתאם לשדה  226בטופס .1214
 2בקיבוץ מתחדש בהתאם לשורה  4לטופס  ,1229בקיבוץ שיתופי בהתאם להצהרת לטופס  1214שדה .045
 3בקיבוץ מתחדש בהתאם לשורה  7לטופס  ,1229בקיבוץ שיתופי בהתאם לסעיף )57ב( לפקודה.
 4שורה  2פחות שורה .3
 5שוויה של הספקת מחייה בהתאם לסעיף  56לפקודה )לא חשוב איפה נרשם אם בהוצאות אחזקת אדם או בהוצאות אחרות(.
 6בקיבוץ מתחדש לא כולל חברים בעצמאות כלכלית בהתאם לתקנה  10לתקנות האגודות השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש( תשס״ו  2005 -וכן
חבר אשר בתום השנה היה בשנת חופש .בקיבוץ שיתופי לא כולל חברים אשר בתום שנה היו בשנת חופש.
 7חברים אשר ההכנסה בגינם אינה מצויה בידיעתו של הקיבוץ בהתאם לסעיף 60א)ד() (2לפקודה.
 8משפחות בהם שני בני הזוג חברי קיבוץ בהתאם להגדרה שבשורה .6
 9משפחות בהם שני בני הזוג עובדים ב״עבודה מזכה״ וזכאיות לחישוב נפרד בהתאם לסעיף )57ב( לפקודה.
 10משפחות לא זכאיות לחישוב מס בנפרד בהתאם לסעיף )57ב( לפקודה.
 11בקיבוץ מתחדש ובקיבוץ שיתופי שורה  6פחות שורה .8

ע"נ ,החטיבה לארגון ומערכות מידע )מעודכן ל (3.2018 -

תאריך

חתימה

