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 2017ר דצמב   

 103/17 פרחוזר מקצועי מס 

 החברים מעמד הסדרת של מורכב מהלך לבצע המתחדשיםהקיבוצים נדרשו , 2017במהלך שנת 

 בעצמאות חבר כשל הוא מעמדם האם ולהחליט (כעצמאים או כעובדי חוץ) לקיבוץ מחוץ העובדים

 הן) המתחדשים הקיבוצים במיסויהמהותיים  השינויים עקב , זאת קיבוץ חבר כשל או כלכלית

 .18-20171 לשנים הכלכלית ההתייעלות בחוק (הלאומי הביטוח במסגרת והן הכנסה מס במסגרת

 ואשר כלכלית עצמאות במסלול הנמצא מתחדש קיבוץ חבר בין מבחיןהחדש  החוקנזכיר, כי 

 עצמאי תיק המנהל מתחדש קיבוץ חבר לבין (קיבוץ כחבר ולא) רגיל כנישום חשבנ מס לצרכי

 . מס רכילצ קיבוץ חבר להיות ממשיך אך, המסים ברשות

 בעצמאות המוגדרים חברים להוציא) המתחדש בקיבוץ החברים כלל ,2017 משנת, כי החל יודגש

 ידווח שלא ,חבר .הקיבוץ דרך םהכנסת מלוא על לדווח חייבים( למקום מחוץ בחופשה או כלכלית

 כל או רווחים לרבות ,הכנסתו מלוא את בו ולכלול עצמאי באופן דוח להגיש יחויב - זה באופן

יובהר, כי . הקיבוץ של המשותפת בהכנסה חלקוכולל , השנה במהלך לו חילק שהקיבוץ סכום

 חבר דהיינו, .קיבוץל הכנסתם את יעבירו שלא ,שכירים לרבות ,החברים כלל על חלה זו הוראה

 דוח בהגשת המחויב לנישום הופך - הכנסותיו על לקיבוץ מדווח שאינו, שהוא מעמד בכל, קיבוץ

 .הקיבוץ בהפסדי חלקו את לקזז זכאי אינו אך, הקיבוץ ברווחי חלקו את הכולל, המסים לרשות

 תחדשמ קיבוץ חברי על החדש החלים מיסויה כללי עיקרי להלן

 חוץ עובדי 

. על כן, הקיבוץ מקדמות ולשלם שוטף באופן הקיבוץ דרך הכנסתם על לדווח מחויב הקיבוץ

 .(בתלוש הקיים במקור המס ניכוי על  דיווח לצורך)בין היתר,  השכר תלושי את לקבל נדרש

 המסים ברשות עצמאי תיק ומנהל מלאה חברות של במעמד הנמצא חבר 

 כל כמו) מסה לרשויות השנה במשך דמותמק וישלם ידווח, ספרים ינהל - עצמאי שהינו חבר

 הדוחעל  כאשר, (1301 טופס) המסים לרשות שנתי דוח גישכמו כן, עליו לה. בישראל( עצמאי

 . ידו על ששולמו המקדמות נתוני את וכן הכנסותיו נתוני את כלולל

 על החבר. מוטלת המקדמות ולתשלום לדיווחים האחריות

 . דהיינו,בנפרד ולא הקיבוץ של המס דוח דרך תחויב (בגינה והמס) החבר הכנסתעם זאת, 

, ששילם ככל ,ששילם המס מקדמותבמקביל ו הקיבוץ מהכנסת כחלק תמוסה החבר הכנסת

 . הקיבוץ ידי על שולמו אשר מס כמקדמות יוכרו

 חבר להיותו קשר ללא החבר יל ידע עצמאי באופן ייעשה לאומי ולביטוח מ"למע התשלום

 .קיבוץ

 כאשר, אחר חוץ עובד ככל בוץיקה בהכנסת תיכלל שכיר חבר של זוג /בתבן הכנסתכי יובהר, 

 .השנתי בדוח הזוג /בתבן נתוני את יכלול לא העצמאי החבר
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 מלאה חברות של במעמד הנמצא לחבר מיוחדים מקרים 

 לרשות ובדיווח תיק בפתיחת מחויב אינוהחבר  - סחירים רךעיירות נ תיק בעל קיבוץ חבר

 יל ידע במקור ניכוי דרך מבוצעת התחשבנותההיות ו -בניירות הערך  פעילותו על המסים

 (.בישראל אזרח ככל) הבנקים

 ידי על ויבוצע והתשלום הדיווח ,המקרים בובר ,ככלל - הדיר שכרמ הכנסות בעל קיבוץ חבר

 (.בישראל אזרח ככל) לקיבוץ קשר וללא החבר

  - (דיווח יבותהחי) ל"בחו הכנסות בעל קיבוץ חבר

 (.קיבוץב ותשולב) האישי הדוח במסגרת תיכלל ל"חומ הכנסתו - עצמאיחבר 

 לו משלם שהיה המס את לקיבוץ ולשלם תו מחו"להכנס את לקיבוץ להעביר יכול - שכירחבר 

 ,בלבד ,זו הכנסה על המסים לרשות שנתי דוח גישיכול לההחבר  ,לחילופין. בנפרד דיווח

 . (זיכוי מנקודות ליהנות זכות ללא) המס את עליה וישלם

 כל .הכנסתה על ומשלמת נפרד נישוםכ נחשבת החברה - מ"בע בחברה מניות בעל קיבוץ חבר

. עצמאי תיק בעל לחבר בדומה. המסים לרשות שנתי דוח בהגשת מחויב בחברה מניות בעל

חבר ל בדומה הקיבוץ בדוח תדווח ,שקיבל הדיבידנד לרבות ,בחברה ממשכורתו החבר הכנסת

 .עצמאי

 כלכלית עצמאות במסלול הנמצא חבר 

יובהר, כי ) מהקיבוץ שקיבל סכומים על גם מסים לשלם וצפוי אישית ברמה ממוסההחבר 

 מתוקף שקיבל הנחותהו הנאהה מטובות חלק לרבות ,(כפל במיסי מדובר קרובות לעיתים

 . כחבר מעמדו

 ,היבטים ממכלול מורכב לךמה ההינ כלכלית לעצמאות חברים הוצאתכי  ,להבהיר חשוב

 .כלל בדרך ,מומלץמהלך  אינו ,כן לעו ,הקיבוץ ועל החבר על המס השלכות לרבות

 - הקיבוץ באמצעות ולא בנפרד שידווחו - םעצמאי חברים, שביצענו לבדיקות בהתאםנציין, כי 

 הדיווח לו משולם שהיה למס מעבר, המסים לרשות משמעותיים עודפים מס סכומי  לשלם םיצפוי

 אלפי עשרות כמה לבין ח"ש אלפי כמה בין לנוע עשויה המס תתוספ. הקיבוץ ידי על נעשה היה

 ביטוח בתשלומי להתחייב עשוי כעצמאי שידווח החבר, כן כמו. הקיבוץ בנתוני כתלות ,לחבר ח"ש

 דרך לדווח אותם מחייב שהחוק ,חברים בגין להיפגע עשוי הקיבוץ גם, במקביל .עודפים לאומי

  .בנפרד לדווח ליטווהח הקיבוץ

 ,לחברים רווחים מחלוקת הימנעות של בדרך, האמור הנזק בגין להתגונן החליטו הקיבוצים מרבית

 לרווח מענה נותןדבר ה) 50% בשיעור מס לנכות לחילופיןאו , הקיבוץ דרך מדווחים שאינם

 (.המיוחס לרווח לא אך המחולק
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