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  אל
  פקידי השומה

  ציבור הנישומים וציבור המייצגים
  
  
  

   בנושא דיווח קיבוצים1226פרסום טופס : הנדון
  
  

  כללי
  

ל קיבוצים לצרף לדוח השנתי תהא חובה ע,  ואילך2009החל מהדוחות המוגשים לשנת מס 
  ). 1226טופס (נספח דיווח קיבוצים ) 1214טופס (
  
  

   נספח לדוח השנתי-תוכן הטופס
  

  :בטופס יצהיר הקיבוץ על העובדות והנתונים הבאים
  

לתפקידיהם או , קיימת חלוקת תקציבים לחברי הקיבוץ בהתאם למידת תרומתם .1
  ). תקציב דיפרנציאלי( בקיבוץ  שלהםלוותק

 
לרבות תחילת תהליכי תיכנון לקראת , חל תהליך שיוך דירות בקיבוץ לחבריםה .2

 .התקבלו הסכמות חוזיות בין הקיבוץ לחברים בדבר שיוך דירות, שיוך דירות
 
בוצע שיוך אמצעי הייצור בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות האגודות השיתופיות  .3

 . בתקנון הקיבוץאו באמצעות שינוי, 2005 –ו "התשס, )שיוך אמצעי ייצור(
 
חישוב המס של הקיבוץ נערך בהתאם לכללים - ) 1קוד ) (שיתופי(קיבוץ מסורתי  .4

 . א לפקודת מס הכנסה58 - 54הקבועים בסעיפים 
 

א לפקודת מס 58 - 54 קיבוץ שאינו מדווח בהתאם לסעיפים -) 2קוד (קיבוץ אחר 
  .הכנסה

 
 ראה פרוט   (ISUF/ISUM -שומה ב במסגרת שידור ה226            הקוד ישודר בשדה 

  ).             בהמשך
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 .לפקודת מס הכנסה) ה(66 -ו) ב(57הוגשה בקשה לחישוב נפרד לפי סעיפים  .5
  
 . מספר חברי הקיבוץ לתחילת השנה .6
 
 .מספר חברי הקיבוץ לסוף השנה .7
 
 .מספר מועמדים הכלולים במספר החברים לסוף שנה .8

 
  .שמו המלא וחותמת הקיבוץ) מורשה חתימה(על הטופס יחתום בעל תפקיד בקיבוץ 

  
 61 בכל מקום המוזכר קיבוץ הכוונה גם למושב שיתופי המדווח על פי סעיף -הבהרה

  .לפקודת מס הכנסה
  

  שידור שומת אגודות שיתופיות
  

יה חדשה אופצ (I214ם  יש לשדר את תוכן הנספח בשאילתא "במסגרת שידור השומה בשע
  ).דיווח קיבוצים

  
  . דיווח קיבוצים-  ISUFלמיצג משדר נוספה אופציה חדשה בשאילתא 

  
   דיווח קיבוצים- 226:  נוסף שדה חדש ,  ISUMבשידור השומה שאילתא 

   
  :יש למלא את הקוד המתאים

  
  ).1226בהתאם לרישום בטופס ( קיבוץ מסורתי - 1קוד 
  או

  ).1226רישום בטופס בהתאם ל( קיבוץ אחר    - 2קוד 
  או

  ).לא קיבוץ( אגודה שיתופית אחרת - 9קוד 
  

 ומספר תיק 6.4סוג תיק (לא תיקלט שומה של אגודה שיתופית , 226ללא שידור שדה 
  ).57המתחיל בספרות 

  
  .ISUM -  לפני שידור השומה בI214 -יש להקפיד ולשדר את פרטי  הנספח ב 

  
  יחסם I214 - ללא שידור הנספח ב ISUM  - ב226 בשדה 2 או 1במקרה של שידור קוד 

  . עד לעדכון הנספח בהתאם-ISUMהשידור ב 
  
  

  בברכה                
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