לכבוד:
קיבוץ____________.

פקיד שומה ______________.

הדון :שת המס  – 2017דיווח על הכסת חבר קיבוץ עצמאי לקיבוץ
הריי לאשר כי הייתי חבר/ת קיבוץ ____________ בתום שת .2017
תיקי מתהל בפקיד שומה________
בהתאם לסעיף 60א לפקודה הכסתי החייבת היה הכסת הקיבוץ .בהתאם לסעיף 60א)ב()(3
לפקודה אי מחויב להל פקסי חשבוות על פי סעיף  130לפקודה ובהגשת דוח לפקיד השומה על
פי סעיף  131לפקודה ,יחד עם זאת חישוב המס ותשלומו בגין תקציב החבר וההכסות שדיווח
לקיבוץ המתחדש ייעשו במסגרת שומת הקיבוץ.
 .1בדוח שאגיש לפקיד השומה ,אצרף דוח רווח והפסד ודוח התאמה למס ובו סעיף העברת
ההכסה החייבת/ההפסד מעסק לקיבוץ אותם הקיבוץ אישר כי יכלול בהכסותיו  /הכסתו
החייבת .
 .2הכסתי החייבת )לאחר דוח ההתאמה ולפי העברת הרווח לקיבוץ( אותה אי מדווח לקיבוץ
בשת המס מעבודתי כעצמאי/ת )סעיף  (1)2לפקודה( הסתכמה לסך של _____________ .₪
לחילופין:
ההפסד לצרכי מס )לאחר דוח ההתאמה ולפי העברת ההפסד לקיבוץ( אותו אי מדווח לקיבוץ
בשת המס מעבודתי כעצמאי/ת הסתכמה לסך של _____________ .₪
 .3ההפקדות אותן הפקדתי כעמית עצמאי לקופת גמל בשת המס הסתכמו לסך _____  .₪מצ"ב
אישור הקופה.
 .4ההפקדות אותן הפקדתי כעמית עצמאי לקרן השתלמות בשת המס הסתכמו לסך _____ .₪
מצ"ב אישור הקופה.
 .5התשלומים אותם שילמתי לביטוח לאומי בשת המס הסתכמו לסך _____  .₪מצ"ב אישור
המוסד לביטוח לאומי.
 .6בגין הכסותיי אשר לא דיווחתי לקיבוץ ולא כללו בהכסות הקיבוץ ,אגיש דוח בהתאם לסעיף
60א)ב() (4לפקודה ,וידוע לי כי לא ייתו זיכויים ומדרגות מס ,כיוון שלקיבוץ הזכות הראשוה
לעשות בהן שימוש בגין הכסת הקיבוץ המיוחסת לי  .יחד עם זאת  ,ככל שיתברר לאחר ייחוס
ההכסה אלי  ,יוותר עודף של קודות זיכוי ו/או מדרגות מס שלא וצלו ,אי אוכל לעשות בהן
שימוש בהתאם סעיפים 60א)ב() (2או 60א)ב() (4לפקודה.
במידה ותשתה השומה אשר דיווחתי לקיבוץ ,מס הכסה יפעל רק מולי ואי יהיה בר שומה ובר
הדיווח היחיד על ההפרש בחבות המס בין השומה שהועברה על ידי לקיבוץ לבין זו ששותה.
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