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דיווח של קיבוץ מתחדש בהתאם לסעיף 60א
לשנת
א .פרטי הקיבוץ

______________

שם הקיבוץ

מספר תיק במס הכנסה

משרד השומה
מספר תיק במע״מ

מספר תיק ניכויים

ב .פרטי אוכלוסיית החברים בקיבוץ
סה״כ חברים

מתוכם חברים
בעצמאות כלכלית

1

ג .דיווח על הכנסות הקיבוץ
 1סה״כ הכנסות הקיבוץ

חברים אשר הכנסה בגינם
אינה מצוייה
4
בידיעתו של הקיבוץ

מתוכם חברים
3
בחופשה

2

מספר תיק בביטוח לאומי

פרטים

6

)(+

 4סה״כ הכנסה חייבת של הקיבוץ

7

045
***

10

11

 8יתרת הכנסתו החייבת של הקיבוץ

***
***

9

 6סה״כ תקציבים מגולמים שמקורם לא ביגיעה אישית
 7סה״כ תקציבים מגולמים

)(-
)=(

8

 5סה״כ תקציבים מגולמים שמקורם ביגיעה אישית

שדה
***
***

 2מזה ,סה״כ הכנסות פטורות שנתקבלו בקיבוץ בגין חברי הקיבוץ
 3סה״כ הכנסות פטורות שהתקבלו והועברו לחברים

סה״כ התאים המשפחתיים
5
המדווחים

)(-
)=(

12

***
***

 9סכום הכנסות מיגיעה אישית בשיעורי מס רגילים מתוך יתרת הכנסתו החייבת של הקיבוץ

***

 10סכום הכנסות בשיעורים רגילים מתוך יתרת הכנסתו החייבת של הקיבוץ

***

 11סכום הכנסות בשיעורים מיוחדים מתוך יתרת הכנסתו החייבת של הקיבוץ

***

 12סכום רווח הון ושבח מתוך יתרת הכנסתו החייבת של הקיבוץ

***

 13סה״כ הכנסות מחו״ל

***

 14סה״כ מס לתשלום בהתאם לגליון המצורף

046

ד .הצהרת מנהלי הקיבוץ
אני מצהיר/ה שאין לקיבוץ ולא ידוע לקיבוץ על הכנסות של חבריו על-פי הצהרותיהם של חברי הקיבוץ על הכנסות נוספות
לרבות הכנסות פטורות ,למעט הכנסות אשר החברים אינם מחוייבים להעבירם לקיבוץ על פי תקנון הקיבוץ ושלא נכללו
במסגרת תקציב החבר ,וכן כי הפרטים והידיעות שנמסרו בדוח זה ובגיליון המצורף 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

מספר עוסק מורשה

שם המשרד המסייע

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.
תאריך

חתימה

ר״י ,החטיבה לארגון ומערכות מידע )מעודכן ל (3.2019 -

ה .פרטי המסייע/ת במילוי הדוח

תפקיד בקיבוץ

חותמת הקיבוץ

הסברים לטופס :1229
 .1סה״כ חברים בקיבוץ בתום שנת המס מעל גיל  ,21בהתאם לפנקס החברים המעודכן אצל רשם האגודות השיתופיות ,החלות
לגביהם החובות והזכויות על פי תקנון הקיבוץ.
 .2״חבר בעצמאות כלכלית״ כמשמעותו בתקנה  10לתקנות האגודות השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש( ,התשס״ו 2005 -
 .3חבר בחופשה בתום שנת המס.
 .4חברים אשר ההכנסה בגינם אינה מצויה בידיעתו של הקיבוץ בהתאם לסעיף 60א)ד() (2לפקודה.
 .5סה״כ מספר התאים המשפחתיים בקיבוץ ,כולל תאים משפחתיים בהם לפחות אחד מהם חבר קיבוץ שאינו בעצמאות כלכלית או בחופשה.
 .6סה״כ הכנסות הקיבוץ ,לאחר ניכויים וקיזוזים שהותרו מהם על פי דין ,והכנסות חברי הקיבוץ ,למעט הכנסות אשר החברים
אינם מחוייבים להעבירם לקיבוץ עפ״י תקנון הקיבוץ ושלא נכללו במסגרת תקציב החבר.
 .7סה״כ ההכנסות הפטורות אשר הועברו לחברים מתוך שורה .2
 .8שורה  1פחות שורה .3
 .9הסכום מכלל הדיווחים של התאים המשפתיים בקיבוץ ,המצורפים בהתאם לסה״כ תקציבים בעמודה  26בחלק ו לגליון המצורף.
 .10הסכום מכלל הדיווחים של התאים המשפתיים בקיבוץ ,המצורפים בהתאם לסה״כ תקציבים בחלקים ח ,ט ,י לגליון המצורף.
 .11הסכום בשורה  5ועוד הסכום בשורה .6
 .12הסכום בשורה  4פחות הסכום בשורה .7

