
מספר תיק

יש לסמן אפשרות אחת בלבד.   (1)
חבר בעצמאות כלכלית בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש) תשס"ו-2005.   (2)

תושב ימלא חלקים א, ב, ו, ז בלבד.    (3)
הכנסה חייבת מועברת לקיבוץ תירשם בפרטים הכלליים בטופס 1301 ותועבר לשדות 369/370 בהתאם.     (4)

דף 1 מתוך 2       1443

דיווח של חבר/ תושב קיבוץ לשנת מס 

נספח לדוח השנתי ליחיד (לטופס 1301)

ג. דיווח הקיבוץ(1):
❏ הקיבוץ שיתופי מדווח לפי סעיף 58-54א לפקודה

❏ קיבוץ מדווח כקיבוץ מתחדש לפי סעיף 60א לפקודה             

❏ קיבוץ מדווח כקיבוץ מתחדש לפי סעיף 60ב לפקודה 
❏ הקיבוץ מדווח כחבר בני אדם

ב. פרטי הקיבוץ
כתובתמספר תיקשם הקיבוץ

ד. הכנסה חייבת מועברת לקיבוץ: 
 (חלק זה ימולא על ידי חבר בקבוץ המדווח כקיבוץ שיתופי/ חבר בקיבוץ המדווח לפי סעיף 60א) 

בן זוגבן זוג רשום

תיק ניכויים

משכר

הכנסה חייבת מעסק/משלח יד

הכנסה חייבת אחרת

סה׳׳כ הכנסה חייבת מועברת 
לקיבוץ (שדה 370/369 בטופס 

:(4)(1301

סכוםתיק ניכוייםסכום

א. פרטים אישיים:
בן הזוג הרשום:

שם משפחהשם פרטימספר ת.ז

בן הזוג:
שם משפחהשם פרטימספר ת.ז

❏  חבר             ❏ חבר עצמאות כלכלית(2)             ❏ חבר בחופשה             ❏  תושב(3)מעמד בקיבוץ(1):

❏  חבר             ❏ חבר עצמאות כלכלית(2)             ❏ חבר בחופשה             ❏  תושב(3)מעמד בקיבוץ(1):
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סכום/ קודמספר שדהסכום/ קודמספר שדה

ה. פירוט ההכנסות/ המס שחויב/ הניכויים/ הזיכויים/ נקודות הזיכוי/ שיוחסו לחבר ולבן זוגו בהתאם לדיווח הקיבוץ(5).
חלק זה ימולא רק לאחר הגשת הדוח השנתי של הקיבוץ. הפירוט יהיה בהתאם לשדות בטופס 1301.   

(5) בקיבוץ המדווח לפי סעיף 60א בהתאם למדווח בטופס המקוון (1229א). בקיבוץ המדווח כשיתופי אישור חתום על ידי רו"ח המבקר בדבר המיוחס לחבר. 

ו. הצהרת הנישום:
הריני מצהיר כי הפרטים והידיעות שנמסרו על ידי בהצהרה זו הינם נכונים, מלאים ושלמים.

חתימהתאריךשם

1. בהתאם לסעיף 60א(ב)(2) לפקודה בחישוב המס של חבר קיבוץ על הכנסה שלא הועברה לקיבוץ לא יובאו בחשבון שיעורי המס ונקודות הזיכוי 
אשר נוצלו במסגרת שומת הקיבוץ וכן הפסדי הקיבוץ. החזר מס יינתן אך ורק בגין הכנסה אשר לא נכללה בדוח השנתי של הקיבוץ. 

2. לאחר הגשת הדוח השנתי של הקיבוץ יוכלו החברים להגיש דוח בהתאם לסעיף 60א(ב)(4) בכפוף לאישור מאת הקיבוץ בדבר ההכנסה החייבת 
שיוחסה לחבר ולבן זוגו בקיבוץ על פי המקורות השונים. 

3. בקיבוצים המדווחים בהתאם לסעיף 57 לפקודה או סעיף 60א לפקודה, במקרה ותשתנה ההכנסה החייבת אשר יוחסה לחבר או לבן זוגו בדוח 
המס של הקיבוץ מכל סיבה, רשאי פקיד השומה לתקן שומתו של החבר בהתאם לשינוי כאמור. 
לא יינתן החזר מס על הכנסה חייבת אשר דווחה לקיבוץ ואשר הקיבוץ כלל בהכנסתו החייבת.

4. במקרה בו טופס זה מוגש טרם שהוגש הדוח השנתי של הקיבוץ בו הינך חבר - אין למלא חלק זה, אך עליך למלא בטופס 1301 את עצם היותך 
חבר קיבוץ ואת נתוני ההכנסה החייבת המועברת לקיבוץ. ההכנסה אשר לא הועברה לקיבוץ תמוסה במס בשיעור מרבי ללא נקודות זיכוי וזיכוי 

ספר. 
במקרה בו טופס זה מוגש לאחר הגשת הדוח השנתי של הקיבוץ:

א. יש לכלול בטבלה בחלק זה את סכומי ההכנסות, הניכויים, הזיכויים והמס כפי שדווחו על ידי הקיבוץ בהתאם לדיווח המקוון     
בטופס 1229א   

ב. מילוי טופס 1301 על חבר הקיבוץ לכלול נתונים אלו בדוח השנתי בטפס 1301 בהתאם לשדות המפורטים בטבלה זו.  
ג. אין למלא בטופס 1301 את עצם היותך חבר קיבוץ ונתוני ההכנסה החייבת המועברת לקיבוץ.   

ד. חישוב המס יהא בהתאם לחישוב המס שנעשה ליחיד שאינו חבר קיבוץ.  

דברי הסבר

ז. הצהרת הקיבוץ:
הריני מצהיר כי הפרטים והידיעות שנמסרו  על ידי בהצהרה זו הינם נכונים, מלאים ושלמים.

חותמתשם החותם חתימה תפקיד


