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 הגזרות פרסום לפני הגזרות פרסום אחרי



 סקירת התהליך

 .המתחדש לקבוץ מעבר -בקבוצים מהותיים שינויים תהליכי1.

 :ומאפייניהן המיסים רשות של פנימיות ועדות2.

 .חיצוניים מומחים או/ו הקבוצים נציגי ללא פנימיות -       

 .המתחדש הקבוץ מהות הבנת אי -       

   .האוצר הכנסות מקסום -מטרה מונחות -       

 .מסודר חקיקה ולתהליך ציבורי לדיון הובילו לא -        

  תקין ולא חפוז מהלך :והאוצר המיסים רשות של הנוכחי המהלך3.

 .הקבוצים במיסוי קיצונית מהפיכה הכולל



 נקודת המוצא של רשות המסים

 

עובדים למושב במאפייניו דומה מתחדש קיבוץ. 

 .נכסים על משותפת בבעלות הנו לחבריו הקבוץ בין היחיד הקשר    

הקבוץ מהכנסות אינטגראלי חלק אינן מעבודה החברים הכנסות. 

לו מספקים אשר חבריו לבין הקבוץ בין מעביד עובד יחסי מתקיימים  
 .עבודה שירותי

בידי הכנסה הנה לחבריו נותן שהקבוץ כסף בשווה או בכסף הטבה כל  
 .החבר

 
 
 

      

 
 
 

      



 ?מה הם לא מבינים 

 :קשרים של מכלול בעל גוף הנו מתחדש קבוץ

 .פנסיה הבטחת ,ביטחון רשת ,הדדית ערבות-

 .היצרניים בנכסים שיתוף-

 .מעביד עובד יחסי אין-

 .הקבוץ מהכנסות חלק הנן עבודה הכנסות-

 .לקבוץ מקבוץ ומשתנה מאפיינים ממכלול נגזר החבר תקציב-

  

 



 :עיקרי השינוי המוצע 

 .הקבוץ של ולא החבר הכנסות = מעבודה הכנסות .1

הניכוי במקור משכר אינו מקדמת של הקבוץ: מכאן   

 .)*( פאסיבית הכנסה = המשותפים מהנכסים הכנסות .2

 .ברווחים זכויותיהם לפי לחברים מיוחסות    
 :הפנים עובדי לחבריו הקבוץ בין מעביד עובד יחסי .3

 .הנאה טובות שווי מיסוי -    

 .חברים של תביעות לגל צפי -    

 .ניכויים לשומות צפי -    
 .מהתזכיר והושמט הממשלה בהחלטת נכלל )*(    

 



 :עיקרי השינוי המוצע 

 :בפועל המס חישוב  .4

 .בלבד משותפים מעסקים הכנסות -הקבוץ דוח .א     

 :החבר במישור המס חישוב תצהיר .ב     

 .עבודה הכנסת -         

 .(ברווחים הזכות לפי) הקבוץ בהכנסות חלק  -        

 .הנאה טובות שווי  -        

 .מ"בע כחברה עסקיו על להתמסות לבחור יוכל קבוץ5.
 .הקיבוצים סיווג בתקנות שינויים מהיום יאשר האוצר שר :קוריוז   .6 

 .כסף שווה זה כי  ? למה        

 



 ביטוח לאומי בקבוץ מתחדש

 .הכנסה שנקבעה לצרכי מס הכנסה= הכנסה מבוטחת 1.

 (כולל שווי הטבות)הכנסה מעבודה  -: כלומר       

 כהכנסה שאינה  –הכנסות מיוחסות מעסקי הקבוץ  -                    

 .מעבודה                       

 .גמלאות ישולמו ישירות לחבר הקבוץ2.

 .לחבר קבוץ יש זכות לקצבת אבטלה3.

 .לחבר קבוץ אין זכות להבטחת הכנסה4.

 



 לפקודה 62פגיעה בסעיף 

 :רקע לסעיף וניסיונות פגיעה לאורך השנים1.
 .דרישת עיסוק בחקלאות -      

 .אי העברת הפסדים -      
 .חוקי עידוד מכחאבדן הטבות מס  -      

 :הפגיעה המתוכננת בתזכיר2.
 :אובדן הגמישות במיסוי      
 הודעה ראשונית על מיסוי כשותפות -      
 .אפשרות חד פעמית בלבד לחרטה -      

 :המלצות3.
 .יעוץ מס פרטני לכל אגודה לקבלת החלטה ראשונית -טווח קצר        
 במישור הבעלים ועיגון שמוסורווחי העבר  מפוי –טווח ארוך       
 .זכויות הבעלים בהם      
         

     
 



 מיסוי הקבוץ השיתופי

רשות המסים והאוצר מנסים להרע משמעותית גם את מיסוי הקבוץ 
 :השיתופי למרות שלא חל כל שינוי באורחות החיים

 " =  כסל זיכויים"החלת מנגנון נקודות הזיכוי באופן ספציפי ולא •
 .אבדן נקודות זכות      
 .להכנסה בניכוי הוצאות" הכנסה חייבת"מ•
 .פגיעה בפטור על הכנסות על ידי חלוקה ומיצוע= המשמעות       
 .שלילת הפטור על משיכת כספי פיצויים•
לא פורטו )שינוי ההסדרים בנושא הטבות בגין גמל ופנסיה •

 (.השינויים
 יהיה ניסיון בעתיד למסות הכנסות מעסקי הקבוץ  להערכתנו•
 .כהכנסה פאסיבית בידי חברים שלא עבדו באותם עסקים      

 



 ביטוח לאומי בקבוץ השיתופי

מוצע שינוי אשר יגדיל משמעותית את תשלומי הקבוץ השיתופי 
 .למוסד לביטוח לאומי

 :הבסיס לחישוב לפני השינוי
 הוצאות מחיה בפועל      -
 (ילדים, זקנה)בניכוי קצבאות ביטוח לאומי     -
 .בתוספת פחת ציוד צרכני    -

 הבסיס לחישוב לאחר השינוי
 הוצאות מחיה בפועל-
,  חצר, בריכה, דיור)בתוספת שווי הנאות שנתן הקבוץ לחבריו -

 (  'גני ילדים וכו, מכבסה
 (.לרבות מבנים)בתוספת כל הפחת הצרכני -



 הקבוציתי התנועה "המודל המוצע ע

 .מיסוי בגישת שותפות של יחידים•

הכנסות הקבוץ הנן מכלול אחד המורכב מהכנסות מהעסקים •

 .המשותפים ומעבודת חברים

 :מבחינה מעשית•

 .יחוס תקציב שנתי נטו לכל חבר: 1שלב        

 יתרת ההכנסה החייבת תיוחס לחברים באופן שוויוני: 2שלב        

 .כהכנסה מיגיעה אישית                   

 .לקבוצואין יחסי עובד מעביד בין החבר •

 . לא יחול שינוי במיסוי ובביטוח לאומי של הקבוץ השיתופי•



 צידה לדרך -דגשים 

 .חשיבות שמירה על מאפייני הקבוץ המתחדש במישור הכנסות מעבודה1.

 .לפקודה 62חשיבה והתייעצות לגבי הפעלת סעיף 2.

 

 תכלה שנה וקללותיה"                                               

 "תחל שנה וברכותיה                                                          
 (  תפילת ראש השנה)                                                                     

 

 

 

 

 


