
תזכיר חוק התכנית הכלכלית 
.שינוי מיסוי הקבוצים–2017-2018לשנים 

ח"רו, הרצאת יהושע שוקרון



ילכ ל 

האחרונותהשניםלאורךרביםקבוציםשעברוהשינויתהליכילאור,
בפקודתהקיימתהמיסויששיטתרבותשניםמזהטוענתהמיסיםרשות

.המתחדשלקבוץמתאימהאינהה"מ

זהבנושאהמיסיםברשותפנימיותועדותמספרהוקמוהשניםלאורך,
:היההמשותףהמכנהאבל

הקבוציםנציגיכללוולאבלבדהמיסיםרשותפקידיכללוהוועדות-
מיסיםלמקסםהרצוןהיהשלהןשהמאפייןכך,חיצונייםומומחים

.הקבוץמהותשלמאודשטחיתוהבנההאוצרלקופת

,פיהעלופשטניתמוטעיתמוצאנקודתמתוךיצאוהוועדות-
.עובדיםמושבאורגילליישובבמאפייניהםזהיםהמתחדשיםהקבוצים

דיוןשללתהליךהובילולאוכןמעולםפורסמולאהוועדותמסקנות-
במדינהכמקובלומושכלמוסדרחקיקהשינויותהליךציבורי

.דמוקרטית



ילכ ל 

מהלךלהובילמנסיםהאוצרפקידיעםבשיתוףהמיסיםרשותאלובימים
מהפכההכוללתההסדריםחוקבמסגרתחקיקהשלתקיןולאחפוז

.הקבוציםבמיסויקיצונית
כלכליותהשלכותובעלבמחלוקתשנוי,מורכבכ"כשנושאסבוריםאנו

דיוןהכוללמוסדרחקיקהבהליךלבצעצורךישנרחבותוחברתיות
.זהבנושאמעולםנתקייםלאאשר,בכנסתמקיףפרלמנטרי

בנושאמסמכים2פורסמולהיוםנכון:
.11/8/16מה1895ממשלההחלטת.א
.30/8/16בהציבורלהערותשפורסםההסדריםחוקתזכיר.ב

.בנושאהחוקהצעתנוסחטיוטתלהתפרסםאמורההקרוביםבימים



ילכ ל 

אתלבקרהכנסתשלהמשפטיוהיועץהכנסתר"מיובעיקרמצופהכיום
בקבוציםהמיסוישינויפרקהוצאתכלומר.אותוולמנועהפסולהמהלך

,הכוללבנושאחקיקהשלמוסדרתהליךיצירתובהמשךההסדריםמחוק
.והאוצרהמסיםרשותנציגי,הקבוציםנציגי,חיצונייםמומחיםעםוועדה

.מוסדרחקיקהותהליךפרלמנטרידיון,ציבורידיון,הועדהמסקנותפרסום

החוקהצעתפרסוםלאחרץ"בגלהגישהאפשרותקיימתמהמאבקכחלק,
.חקיקהבהליכילהתערבשלאנוטהכ"בדהעליוןהמשפטביתאולם



קבוץ מתחדשמיסוי : תזכיר החוק 

:המיסיםרשותשלהמוצאנקודת

הקבוץביןהיחידהקשר.עובדיםלמושבבמאפייניודומהמתחדשקיבוץ
.נכסיםעלמשותפתבבעלותהנולחבריו

הקבוץמהכנסותאינטגראליחלקאינןמעבודההחבריםהכנסות.

לומספקיםאשרחבריולביןהקבוץביןמעבידעובדיחסימתקיימים
.עבודהשירותי

בידיהכנסההנהלחבריונותןשהקבוץכסףבשווהאובכסףהטבהכל
.החבר



קבוץ מתחדשמיסוי : תזכיר החוק 

?מבינהלאהמיסיםרשותמה
מעברהרבההנועצמםלביןהחבריםוביןלחבריוהמתחדשהקבוץביןהקשר

.הדדיתערבותשלבקיומהבעיקרהמתבטאתבנכסיםמשותפתלאחזקה
ומקורותיוהקבוץמהכנסותאינטגראליחלקהןמעבודההחבריםהכנסות-

מהקבוץתקציבמקבלהחבר,לקבוץההכנסהלהעבירחוקפיעלמחויבהחבר
,החברתרומת:לקבוץמקבוץמשתנההרכבוואשרמאפייניםממספרהנגזר

'וכוגולגולתמס,פרוגרסיבימס,שוויונירכיב,ותק
בןאביץ"בגפסיקת)המקריםברבלחבריוקבוץביןמעבידעובדיחסיאין

.(אהרון
חוקפיעלונדרשיםעצומיםאקטוארייםגירעונותעלאחראיםוחבריוהקבוץ

.לחבריםמינימליתלפנסיהלדאוג
(בקבוץהמתנהלת)העסקיתמהפעילותחלקעלגםהצרכנייםהנכסיםשלערבות.
המתחדשהקבוץאתהמחייבותהדדיתערבותתקנות.



מיסוי קבוץ מתחדש: תזכיר החוק

:עיקר השינוי
והשומה  של החבר הכנסות חבר קבוץ מתחדש מעבודתו הנן הכנסותיו 1.

.ככל נישום אחרשומת החבר לגביהן הנה 
לדעתי מכאן נגזרת משמעות נסתרת שהניכוי במקור משכר עבודה אינו

!מקדמת מס של הקבוץ
)*(הכנסה פאסיבית דינה כ, הכנסת הקבוץ מהנכסים המשותפים2.

.זכויותיהם ברווחיםותיוחס לחברי הקבוץ לפי 
ואין זיכוי  . 30%שעור מס התחלתי של "משמעות הכנסה פאסיבית -

.ליישוב ספר על הכנסה זו
מקור)ברווחיםזכויותיהםלפילחבריםהקבוץעסקיהכנסותיחוס-

.(רבותובעיותלפרשנויות
.החוקבתזכירוהושמטהממשלההחלטתבמסמךנכללהנושא)*(



מיסוי קבוץ מתחדש: תזכיר החוק

(:המשך)השינוי עיקר 
ינפיקו תלוש שכר עבור החברים אשר ספקו ( או תאגיד מטעמו)הקבוץ 3.

כל טובות ההנאה שהקבוץ נתןהתלוש יכלול שווי . עבודה/ לו שירות
(.'מזון וכו, הנחות בגנים, שווי דיור)לחברים אלו 

המשמעות יחסי עובד מעביד מלאים בין הקבוץ לחבריו עובדי הפנים  
והכללת  כלל ההטבות הניתנת במסגרת הקבוץ כאילו נתנו במישור

.יחסי עובד מעביד
עמדה זו הנה בניגוד לעמדת בית המשפט העליון שהשכיל לראות טוב -

.יותר את התמונה הרחבה של יחסי הקבוץ המתחדש וחבריו
בבית הדין  קבוצםהשינוי עשוי לגרום לגל של תביעות חברים את -

.לעבודה
אחראיםשהםכיווןבקבוציםמשמעותיתניכוייםלשומותחשיפה-

.החברשלהשכרבתלושבמקורמסולנכותההטבהלכלולכמעסיק



מיסוי קבוץ מתחדש: תזכיר החוק

:למחשבהשאלה

?פניםעובדישאינםלחבריםהטבותשווילגבימה

.לחברהקבוץביןמעבידעובדיחסילכאורהאיןבומצבזהו

ינסוהשומהשפקידילהניחסביר.החוקבתזכירמפורשתהתייחסותאין

יתרשלהמסחישובבמישוררעיוניתכהכנסהההטבותלכלולשישלטעון

.(מעבודהלא)אחרהכנסהמקורשלהמטריהתחתהחברים



מיסוי קבוץ מתחדש: תזכיר החוק

:תהליך חישוב המס בפועל4.
כלומר)הקבוץ מגיש דוח על ההכנסה מנכסי הקבוץ המשותפים .  א

(.ההכנסות מהעסקים בלבד
:אתשתכלול(שיקבעבנוסח)הצהרהמגישהקבוץ.ב

.ופרטיהםהקבוץחברירשימת-
.מעבודהחברכלהכנסת-
זכאותולפי)המשותפיםמהנכסיםהקבוץבהכנסתהחברחלק-

.(אחרתיוכחאםאלא)פאסיביתכהכנסה(ברווחים
.(במפורשנאמרלא)מהקבוץהטבותשווי-
.לשלםהמסכ"וסהחברכלשלהפרטניהמסחישוב-

שמבקש(השנהמתחילתחודשים4עד)להודיעיוחלמתחדשקיבוץ.5
–לפקודה 126' שלא להחיל עליו הסדר המיסוי ואז יחול עליו ס

.מס חברות על רווחי העסקיםכלומר 



לפקודה62הטלת מגבלות על סעיף : תזכיר החוק 

לצורך הפרדת ענפים  , הסעיף נוצר בהקשר לשינויי מבנה שהתבצעו בקבוצים
הרעיון היה לאפשר לאגודות שיבחרו  . עסקיים מהקבוץ לאגודות נפרדות

.כלומר מיסוי במישור הקבוץ, בכך להיות נישומות כשותפות

לאורך השנים פקידי המס ניסו לפגוע בסעיף זה בטענות ופרשנויות שונות  
:כגון

.חים שאינם עוסקים בחקלאות בפועל"טענה שהסעיף אינו חל על אגש. א
.ח"מפעלי תעשייה של קבוצים המאוגדים כאגש: לדוגמא 

או בנוסח  , טענה שלא ניתן להעביר הפסדים למישור חברי האגודה. ב
מעודן יותר שניתן להעביר רק כאשר הבעלים ערבים בפועל להפסדים או 

.מימנו אותם
לא ניתן ליהנות מהטבות בשיעורי המס מכח חוקי עידוד על ההכנסה  . ג

.והועברו למישור חברי האגודה62שהופעל לגביה סעיף 



לפקודה62הטלת מגבלות על סעיף 

בנושא היכולת  62במסגרת התכנית מתוכננת פגיעה משמעותית בסעיף 
אשר להערכתנו הינה רק קצה הקרחון  , לבחור במשטר המס הרצוי מדי שנה

.אשר עשוי להוביל בעתיד להמשך פגיעה בסעיף ואף לניסיון לבטלו

:השינוי המוצע
חודשים מההתאגדות על רצונה להיות  3האגודה תצטרך להודיע תוך 1.

(.בהסכמת רב חבריה)כשותפות נישומה
.אגודה תוכל עד חודש לפני תחילת שנת המס לחזור בה מהחלטתה2.

.מ"כחברה בענישומהכלומר להיות 
!אך לא תוכל לחזור בה מהחלטתה

:המלצה
לשקול יצירת יתרות זכות לחברי האגודה בגובה הרווחים שמוסו שנים  

.62קודמות לפי סעיף 



ביטוח לאומי בקבוץ המתחדש

:חבר קבוץ מתחדש יהיה מבוטח ככל אדם לפי מעמדו1.
אינו עובד או עצמאי, עצמאי, עובד

.הכנסתו המבוטחת תהיה הכנסתו לצרכי מס הכנסה
:כלומר

(לרבות שווי הטבות)הכנסות מעבודה -
כהכנסה  –הכנסות מיוחסות מהעסקים המשותפים של הקבוץ -

(.פאסיבית)שאינה מעבודה 
.גמלאות ישולמו ישירות לחבר הקבוץ המתחדש2.
.מרשות המסים באופן מקווןל"למבהמידע על הכנסות החבר יעברו 3.
לכאורה מוצג )לחבר קבוץ מתחדש תהיה זכאות לקצבת אבטלה 4.

אבל ברגע שדורשים שכל עובדי הפנים יהיו שכירים זה  , כהטבה
(.טריוויאלי

.עיוות גדול–" הבטחת הכנסה"לחבר קבוץ מתחדש אין זכאות ל5.



מיסוי הקבוץ השיתופי: תזכיר החוק

עבור  המסוילכאורה רשות המסים טוענת שכל מטרתה להתאים את שיטת 
אך בפועל מתברר שבכוונתם לנצל את  , הקבוצים המתחדשים שהשתנו

ההזדמנות ולהרע משמעותית גם את מיסוי הקבוץ השיתופי אף שלא חל כל  
!שינוי באורחות חייו 

:נקודות עיקריות' מס
מוצע לחלק ההכנסה של הקבוץ בין החברים ורק אז להחיל את מנגנון  1.

.נקודות הזיכוי באופן ספציפי לכל אחד מהחברים
.חלק מהזיכויים אבד–התוצאה 

.שלילת פטור על משיכת כספי פיצויים פטורים2.

הכנסה לאחר ניכוי הוצאות "למונח " הכנסה חייבת"שינוי מהמונח 3.
לפגוע  נסיוןבפועל אנו  מעריכים שזהו , לכאורה סמנטיקה". והפסדים

.בזכויות חברים לפטור על ההכנסות על ידי מיצוען בקיבוץ השיתופי



מיסוי הקבוץ השיתופי: תזכיר החוק

מיסוי רווחי עסקי הקבוץ השיתופי כרווחים פאסיביים במישור החברים.   4
נושא זה לא נכתב במפורש בתזכיר. אשר לא עבדו בפועל באותם עסקים
.ורשות המיסים חותרת לכיוון זה. החוק אך נראה שזוהי רוח הדברים

.30%המשמעות שעור מס התחלתי של -
.שלילת זיכוי ישוב ספר מרווחים אלו-

לגמל מוצע בתזכיר להתאים את ההסדרים בעניין הטבה בגין הפקדות5.
.לא פורטו השינויים המוצעים. לפנסיה בקבוץ שיתופי



מיסוי הקבוץ השיתופי: תזכיר החוק

.קבוץ אשר באופיו הנו שיתופי אך מוגדר כמתחדש על פי התקנות.   6
.יאלץ להתמסות כקבוץ מתחדש, קבוץ ביצע שיוך דירות בלבד: לדוגמא

בתזכיר נקבעה הקלה על פיה אם הפער בין תקציב החבר הגבוה ביותר
הקלה זו חסרת . הקבוץ ימוסה כשיתופי25%לנמוך ביותר אינו עולה על 

משמעות כי בבדיקה השטחית המוצעת  גם בקיבוצים שיתופיים קיימים
.פערים אלו

.'מצב משפחתי וכו: יש לבצע בדיקה המשקללת פרמטרים נוספים כגון



ביטוח לאומי בקבוץ השיתופי: תזכיר החוק 

שינוילבצעמנסותהרשויות–אלובקבוציםשינוישוםחלשלאלמרות
:כךיבוצעאשר.לאומילביטוחהשיתופיהקבוץבסיסחישובבאופןמהותי

.לחבריוהקבוץשלהמחיהאספקתהוצאות•
:לרבותלחבריוהקבוץשנתןהנאותשוויבתוספת•

הממשלתיהשמאיהערכתלפידיורשווי-
שווי,ילדיםגנישווי,מכבסהשווי,אוכל,חצרשווי,בריכהשווי-

שווי,ניידשווי,חוגיםשווי,ארנונהשווי,לימודיםשווי,ארוחות
.ריבית

הוקטנוהיוםעד)המחיהמהוצאותכלשהואממקורהכנסותיוקטנולא•
.(ילדיםקצבאות,זקנהקצבאות

צרכניציודמפחת90%נלקחהיוםעד–צרכניפחתהוצאותבתוספת•
.הצרכנייםהמבניםעלהפחתכלגםלכאורהכעת.בלבד

בקבוציםלאומיביטוחבתשלומימאודמשמעותיתהגדלההנההמשמעות
.שיתופיים



הקבוציתהמודל המוצע על ידי התנועה 

.יחידיםשלשותפותשלבגישההמתחדשהקבוץאתלמסותיש•
.המתחדשיםהקבוציםמרביתשללמאפייניםמתאימהזוגישה

מהעסקיםוהכנסותהחבריםמעבודתהכנסותכוללתהקבוץהכנסת
.המשותפים

:כלומר
,משלמיםהיושחבריוהמסכללסךהשווהבסכוםמסישלםהקבוץ"

שכללחלקבהתאםבניהםמתחלקתהחייבתהכנסתוכלהייתהאילו
".המסבשנתלוזכאיחבר

:מעשיתומבחינה
שהועמדה(נטותקציב)בפועלההכנסהאתחברלכלמיחסים:1שלב

.בקבוץשנקבעהמנגנוןפיעללרשותו
ביןשוויוניבאופןתיוחסהקבוץשלהחייבתההכנסהיתרת:2שלב

.אישיתמיגיעהכהכנסההחברים



הקבוציתהמודל המוצע על ידי התנועה 

שווילמסותאין,לקיבוצומתחדשקבוץחברביןמעבידעובדיחסיאין•
.לחבריוהקבוץשביןהטבות

.השיתופיהקבוץבמיסויכלשהושינוייבוצעלא•

!תודה על ההקשבה 


