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מיסוי חברי קיבוץ: __'פרק 

השריםועדתשליומהסדרעללעלותצפויוהוא, 2016באוגוסט11מיוםהממשלההחלטותאתמיישםזהתזכיר

. 2016בספטמבר13ביום2018-ו2017לשניםהכלכליתהתוכניתלענייןהמיוחדת

שם החוק המוצע.א

מיסוי חברי : __'פרק 2016-ו"התשע, )תיקוני חקיקה(2018-ו2017תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנים 

קיבוץ

ך בו ועיקרי החוק המוצעהצור, מטרת החוק המוצע.ב

רקע כללי 

והמושבהקיבוץשבהםהמיוחדיםכשבין, יישוביםשלשוניםסוגיםכוללבישראלההתיישבותיהנוף

מאלווחריגיםשוניםמאפייניםעלהתבססו, המדינהקוםלפניעודהחלהשהקמתם, אלהיישובים. השיתופי

בתחומי, וכןבקנייןהכללשלבבעלותוהןבצריכההןןוהשוויוהשיתופיותובהם, רגילעירונייישובשל

. והעבודהההתיישבות

הוראותנקבעהוכך, בלבדלהםהמתאימהמיסויכללימערכתשלקיומהאתהצדיקאלהיישוביםשלייחודם

לגבי. הקיבוץשומתלעניין)הפקודה–להלן] (חדשנוסח[הכנסהמסלפקודת' דבחלקהשנילפרק' אסימן

עלגםלקיבוציםהשמוריםהמסכלליאתלהחילהמנהלרשאימכוחולפקודה61סעיףנקבעהשיתופיהמושב

. הקיבוץשללזוחזקהזיקהשלאופייםהוכיחואשר, שיתופייםמושבים

נקבעו)הלאומיהביטוחחוקאוהחוק–להלן(1995- ה"התשנ, ]משולבנוסח[הלאומיהביטוחבחוקגם

. לגמלאותבזכאותוהןהביטוחדמיגבייתבתחוםהןהקיבוץשלמעמדולגבישוניםםוהסדריכללים

חותמםאתהטביעו, 90-וה80-השנותבמהלךהשיתופייםוהמושביםהקיבוציםאתפקדואשרהמשברים

ששיטתכך, ממסלולםרובםאתוהסיטוהשיתופייםוהמושביםהקיבוציםשלאופייםעלמשמעותיתבצורה

להיותהשניםעםהפכה, משפחתווהרכבהחברובצרכיוהתחשבהשוויוניתהייתהשבעבר, החבריםמולתג

הקיבוץחברבהםרביםקיבוציםישנםכיום. ותפקידוותק, הקיבוץחברתרומתעלהמבוססתתגמולשיטת

חוסרשנוצרכך, שוניםממקורותידיועלהמופקת) עליההחלהמסבניכוי(ההכנסהמלואאתלכיסומקבל

. השוניםהקיבוץחבריביןמשמעותישוויון

בןועדת-ציבוריתועדההקמתבדברהחלטהישראלממשלתקיבלההאמוריםהשינוייםלאור, 2002בשנת

אומצוהוועדההמלצות. הקיבוץמהותשלההגדרהאתמחדשתבחןאשר, )רפאלבןועדת–להלן(רפאל

השינוייםשעניינה2004במרץ28מיום1736' מסהממשלהובהחלטת, 28.3.04ביוםהממשלהידי-על

והתעסוקההמסחר, התעשייהשרעלהוטל, הקיבוציםלענייןהציבוריתהוועדהח"דו–בקיבוציםהמבניים

–להלן(1995-ו"התשנ, )אגודותסוגי(השיתופיותהאגודותתקנותאתלתקן, זהובכלל, ליישומןלפעול

. בהןהמופיעה" קיבוץ"ההגדרהואת, )השיתופיותהאגודותותתקנ
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האגודותלפקודת65סעיףמכוח, והתעסוקההמסחר, התעשייהשרידיעלהותקנוהועדההמלצותבעקבות

אלהתקנותבמסגרת. השיתופיותהאגודותלתקנות2תקנהתיקוןובניהןחדשותתקנותשש, השיתופיות

קיבוץ-" השיתופיהקיבוץ: "וביניהם, קיבוציםשלסוגיםמספרוהוגדרוקיבוץמונחלמחודשתהגדרהניתנה

בחינוך, בצריכהושיתוףשוויוןועלהקנייןעלהכללבבעלותהשיתוףעקרונותכלאתהמקיים, מסורתי

, ובייצורבחינוך, בצריכהושיתוף, בקנייןהכללשיתוףעקרוןאתהמקיים-" מתחדשקיבוץ"; ובייצור

שיוך: מהנושאיםיותראובאחדתקנונואתלשנותהחלטהקיבלואשר, החבריםעבורהדדיתערבותומקיים

; לחבריםנכסיםושיוךדיפרנציאלישכרהקצבת, המגוריםדירות

היאהמיסיםרשותעמדת" קיבוץ"כנחשבמהשלושהאחדכלהשיתופיותהאגודותתקנותפישעלאףעל

54-א58בסעיפיםהקבועיםהמיסויכלליאת-יוצאוכפועל(לפקודה54בסעיףוםכיהקיימתשההגדרה

מסחוזר"בוכןרפאלבןועדתדיוניבמהלךעודהובעהזועמדה. המתחדשהקיבוץעלחלהאינה) לפקודה

.מסורתייםקיבוציםמיסויבנושא" ומדיניותתכנון6/2003–' מסהכנסה

המסחישובשיטת. לפקודה54-א58בסעיפיםכאמורקבועההשיתופיהקיבוץשומתלגביהמסשיטת

-בניחברככלעצמאיתכישותהקיבוץשלהחייבתההכנסהמחושבתבו- ראשוןשלב: שלביםשניעלמבוססת

חבריםהכנסותלרבות, בקיבוץהקיימיםהשוניםהענפיםמןהמשקהכנסותאתכוללתזוהכנסה. אחראדם

, לחבריםהקיבוץשסיפקהמחיהאספקתשלשוויהוהפסדרווחבדוחכהוצאהובצירוףשקלממחוץהעובדים

כלועלהקיבוץחבריביןרעיוניבאופןמחולקתהקיבוץשלהחייבתההכנסה-שנישלב. נדרשהשזולאחר

. ידיםיחעלהחליםאישייםוניכוייםזיכויים, המסשיעורילפיתיאורטימסחישובמבוצעהכנסהשלחלק

.במסהחייבהנישוםשהינו, עצמוהקיבוץעלמוטלתהמסתשלוםחובת

הקיבוץשנתןההטבותשארשלושווייןהמחייההוצאותחלוקתעלמבוססתלאומיביטוחבדמיהחיובשיטת

. הקיבוץחבריבמספרלחבריו

לאומילביטוחהמוסדאילוולהכנסותבהתאםגובההמסיםרשותכאשר, השונותהחיובמשיטותיוצאכפועל

. האמורותהמערכותבשתיאחידותחוסרנוצרה, להוצאותבהתאםגובה

לעיוותיםמביאה, מתחדשקיבוץעלחליםהשיתופיהקיבוץשלהמיסויהסדרילפיהנישומיםפרשנות

ושפעתמההכנסותחלוקתבובמקוםשכן–בצדקשלא, העצמיתהשומהבשלבגדוליםבהיקפיםמסוהפחתת

רגילנישוםעלהחלהמיסוילהסדרבדומה, החברהכנסתפיעלבמסלחייביש, החבריםשלמתרומתם

לאומילביטוחולמוסדהמיסיםלרשותהקיבוציםביןרבותמחלוקותכיוםקיימות, אלהבנסיבות. במשק

.המוסדמטעםגמלאותתשלוםעלגםמשליךאשרדבר, וחבריוהקיבוץהכנסותשלהנכוןהמיסויאופןבדבר

השיתופיהקיבוץביןהבחנהשתעשהכך, הקיבוץשלהמיסויאופןאתבחוקלהבהירמוצע, לעילהאמורלאור

לנישומיםבדומהיהיההמיסויאופןכייקבעהחבריםהכנסותביןפערשקייםמקום. המתחדשהקיבוץלבין
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כהכנסות, המתחייבהמסשיעורלענייןיחשבושהמתחדבקיבוץהחבריםהכנסותכייקבעבהתאם. רגילים

החליםהמסלשיעוריבהתאםבמסיחויבוהמשותפיםמהנכסיםהקיבוץהכנסותואילווענייןדברלכלהחבר

בדומהזאת, ברווחיםלזכויותיהםבהתאם, מהחבריםאחדלכלהנכסיםמיוחסיםזהלענייןכאשר, חבריועל

. דהלפקו63בסעיףכאמור, לשותפות

המושבלרבותהשיתופיהקיבוץחברישלממעמדםמשנהאינוהמוצעהתיקון–לאומילביטוחהמוסדלעניין

ולאעצמאי, שכיר(ועיסוקםלמעמדםבהתאםכמבוטחיםייחשבוהמתחדשהקיבוץחבריואילו, השיתופי

.הכנסההבטחתלתגמלמעט, זאת. לגמלאותלזכאותםבאשרוהןביטוחדמילגבייתבאשרהן) עובד

עיקרי החוק המוצע

7-ו1סעיפים –1עיקר 

ההבחנה על ידי רשם האגודות . מוצע לקבוע הבחנה לצרכי מס הכנסה בין קיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש

השיתופיות תיעשה בהתאם להוראות הסיווג הקיימות כיום מכח תקנות האגודות השיתופיות תוך מתן הקלה 

, 25%דש אשר הפערים בין חבריו לעניין ההכנסה שהעמיד להם הקיבוץ אינם עולים על לפיה על קיבוץ מתח

.יחולו הסדרי המס החלים על קיבוץ שיתופי

תהיה בהסכמת , עוד מוצע לקבוע כי התקנת תקנות לקביעת סוגי האגודות שהרשם יקבע שיוך אגודות אליהם

. בשל הסדרי המיסוי השונים, גי אגודות כאמורזאת לאור ההשלכות התקציביות שיש לקביעת סו, שר האוצר

3סעיף –2עיקר 

עוד מוצע . יחולו על קיבוץ שיתופי בלבד', מוצע להבהיר כי הסדר המס החל על קיבוץ על פי הוראות סימן א

תחולק בחלקים , לאחר ניכוי הוצאות וקיזוז הפסדים, להבהיר לצורך חישוב המס כי הכנסתו של הקיבוץ

מונח הכולל זיכויים ופטורים , של הקיבוץ" הכנסה חייבת"כיום לשון ההוראה מתייחסת ל. חבריושווים בין

לאחר  שמיוחסת , אשר ממילא באים בחשבון בחישוב המס של הקיבוץ בשלב הבא, אישיים של חברי הקיבוץ

.   ההכנסה לחברים באופן שווה

כך שזכויות הפנסיה לצרכי , יתופי בעניין גמלעוד מוצע להבהיר ולהתאים את ההסדרים החלים על קיבוץ ש

בהתאם להוראות החלות  לעניין , מס וההפקדות לצרכי מס ייצברו וייוחסו באופן שווה בין חברי הקיבוץ

.מיסוי הקיבוץ

כפי שיקבע , ובו פירוט הכנסתו של הקיבוץ131מוצע לקבוע כי קיבוץ שיתופי יגיש דוח כאמור בסעיף , בנוסף

.המנהל בטופס

6סעיף –3עיקר 

מוצע להבהיר כי הסדרי המיסוי החלים על קיבוץ שיתופי אינם חלים על הקיבוץ המתחדש , כאמור לעיל

, שאינן מנכסי הקיבוץ המשותפים, וחבריו ולקבוע הוראות לפיהן יראו את הכנסות חבר הקיבוץ המתחדש

מהכנסת חבר . בדומה לכל נישום אחרזאת , וכי השומה עליהן תהיה שומתו של חבר הקיבוץ, כהכנסותיו

3-ו2תשלומי ערבות הדדית אשר שימשו את הקיבוץ לתשלומים לפי תקנות , לעניין זה, הקיבוץ כאמור יופחתו

ובלבד שניתן , באותה שנת מס, 2005-ו"התשס, )ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש(לתקנות האגודות השיתופיות 



4

.בהתאם לתקנות אלולגביהם אישור כי שולמו על ידי הקיבוץ
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כאשר לעניין זה , בהתאם לשיעורי המס החלים על חבריו, הכנסות הקיבוץ מהנכסים המשותפים יחויבו במס

מוצע לקבוע כי קיבוץ מתחדש יגיש דוח .בהתאם לזכויותיהם ברווחים, ייוחסו ההכנסות לכל אחד מהחברים

, בטופס שיקבע המנהל, ים ויצרף לו הצהרהעל הכנסה שמקורה בנכסי הקיבוץ המשותפ, 131כאמור בסעיף 

על פי מקורות , את חלקו של כל אחד מהם בהכנסת הקיבוץ, הכוללת את שמותיהם ומענם של חברי הקיבוץ

קביעת שיעור המס לחברי הקיבוץ המתחדש תיעשה . ואת שיעור המס המיוחס לכל אחד מהם, ההכנסה

.וזיכויים אישיים להם הוא זכאיבהתאם להכנסתו החייבת של חבר הקיבוץ ולפטורים 

או תשלומים , שירות, בשל עבודה, כמו כן מוצע להבהיר כי תשלומים הניתנים מאת קיבוץ מתחדש לחבר

לתקנות האגודות השיתופיות ערבות הדדית יחשבו כשכר עבודה החייב 3ותקנה 2המשולמים בהתאם לתקנה 

ויראו לעניין חובת ניכוי מס את הקיבוץ המתחדש כמי , לפי העניין, לפקודה) 5(2או ) 2(2במס לפי סעיף 

.שאחראי לתשלומה של הכנסת עבודה

6סעיף –4עיקר 

לפקודה קובע כי דינה של אגודה שיתופית שסווגה כאגודה שיתופית חקלאית לעניין פקודת מס 62סעיף 

מוצע לקבוע הוראות . נת מסלאותה ש131אם האגודה תבעה כך בדוח לפי סעיף , יהיה כדין שותפות, הבולים

זאת בדומה להצעות לתיקונים מקבילים אשר פורסמו לעניין , לעניין רישום ובקרה אשר יחולו על הסדר זה

.  לגבי חברה משפחתית וחברת בית, זה

הסדרת מעמדו של הקיבוץ המתחדש לעניין חוק הביטוח הלאומי -5עיקר 

מוצע , בהתאם לכך. ר קיבוץ מתחדש גם בחוק הביטוח הלאומימוצע לבצע את ההתאמות הנדרשות לענין חב

חבר .  לראות בחבר הקיבוץ המתחדש אשר עובד במפעל האגודה או מטעמה כעובד ואת האגודה כמעבידו

עובד עצמאי או כמי שאינו עובד , קיבוץ מתחדש אשר אינו עובד במפעלי האגודה או מטעמה יראו אותו כעובד

. הענייןואינו עובד עצמאי לפי 

שינוי מעמדו של הקיבוץ כקיבוץ מתחדש או שיתופי –6עיקר 

. יחול השינוי החל משנת המס שלאחר המועד בו עבר מאחד הסוגים למשנהו, קיבוץ אשר שינה את מעמדו

) לתזכיר המוצע)  5(ו ) 4(8סעיפים (ר "זכאות חבר הקיבוץ המתחדש לדמי אבטלה ופש–7עיקר 

ר יראו בחבר הקיבוץ המתחדש כעובד ויחולו עליו כל "לעניין הזכאות לדמי אבטלה ולפשמוצע לקבוע כי

. ההוראות החלות על עובד

) לתזכיר המוצע) 6(8סעיף (תשלום גמלה לחבר הקיבוץ המתחדש –8עיקר 

מוצע לקבוע כי הגמלה לזכאי שהוא חבר הקיבוץ המתחדש תשולם לידיו אלא אם ביקש כי הגמלה תשולם

. לידי מזכירות הקיבוץ

)לתזכיר המוצע) 7(8סעיפים (הכנסתו של חבר הקיבוץ השיתופי  –9עיקר 
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שווי אספקת המחיה ושאר ההנאות : מוצע כי כהכנסתו של חבר הקיבוץ השיתופי יראו את צירופם של אלה

פחת , לקופת גמלגילום חלק העובד בהפרשות הקיבוץ, שנתן הקיבוץ לחבריו מחולק במספר חברי הקיבוץ

הסכום השווה לסכום שהיה המעביד מנכה להכנסת העבודה לקופת , צרכני המחולק במספר כלל חברי הקיבוץ

.    גמל ולמס הכנסה אילו היה חבר הקיבוץ עובד

השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה והיבטים מנהליים נוספים. ג

₪יוני מיל300-הגדלת הכנסות המדינה ממסים בסך של כ

.ח"מיליוני ש200-הגדלת הכנסות המוסד לביטוח לאומי בסך של כ

השפעת החוק המוצע על החוק הקיים.ד

;1995- ה"התשנ, ]נוסח משולב[תיקון חוק הביטוח הלאומי 

;תיקון פקודת האגודות השיתופיות

.תיקון פקודת מס הכנסה

נוסח החוק המוצע.ה

:להלן נוסח החוק המוצע
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:יבוא) א(במקום סעיף קטן , )הפקודה–להלן (לפקודת מס הכנסה 54בסעיף .1

-בסימן זה ) א"(

או מי שהיה חבר , יחיד אשר היה חבר קיבוץ בתום שנת המס–" חבר"

;קיבוץ והוא תושב הקיבוץ במהלך כל שנת המס

השיתופיות אגודה שנרשמה על ידי רשם האגודות–" קיבוץ מתחדש"

סוגי (בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות " קיבוץ מתחדש"כ

לעניין , ")תקנות האגודות השיתופיות""להלן (1995-ו"התשנ, )אגודות

זה יראו אגודה כאמור כקיבוץ מתחדש החל משנת המס בה התקיימו 

;על פי תקנון האגודה, "קיבוץ מתחדש"התנאים בהגדרת 

: ד מאלהאח–" קיבוץ שיתופי"

אגודה  שנרשמה על ידי רשם האגודות השיתופיות )1(

;בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות" קיבוץ שיתופי"כ

קיבוץ מתחדש אשר ההפרש בין הכנסת החבר בשנת )2(

שלו ההכנסה הגבוהה ביותר , המס אשר העמיד לו הקיבוץ

שלו ,  מהכנסת החבר כאמור25%בקיבוץ אינה עולה על 

.נסה הנמוכה ביותרההכ

, לרבות תקציב מידי הקיבוץ-" הכנסת החבר"לעניין זה 

בין אם ניתנה לו על ידי , הכנסה שחולקה מרווחי הקיבוץ

ובין אם ניתנה לו בכל דרך , או תאגידים בבעלותו, הקיבוץ

והכל בהתחשב בכך שהכנסות מיגיעה אישית שהופקו , אחרת

קיבוץ על פי המתחייב על ידי חברי הקיבוץ הועברו במלואן ל

.בתקנון הקיבוץ 

-55בסעיף .2

קיבוץ "יבוא " קיבוץ ושל כל חבריו"ובמקום ) א(האמור בו יסומן )א(

;"הוראות סימן זה"יבוא " 56-60"ובמקום , שיתופי ושל כל חבריו

:יבוא) א(אחרי סעיף קטן  )ב(
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וץ על הכנסה שומתו של חבר קיב, )א(על אף האמור בסעיף קטן ) ב"(

, לא תיעשה לפי הוראות סימן זה, אשר לא הועברה לקיבוץ השיתופי

ובשומה זו לא יובאו בחשבון שיעורי המס ונקודות הזיכוי אשר באו 

".וכן הפסדיו של הקיבוץבחשבון בשומתו של הקיבוץ

- 57בסעיף .3

;"המס בקיבוץ שיתופי: "במקום הכותרת יבוא)1(

:יבוא, במקום האמור בו, )א(בסעיף קטן )2(

קיבוץ שיתופי ישלם מס השווה לסך כל המס שחבריו היו חייבים ) א"(

: בהתאם לכללים שלהלן, לשלם

לאחר ניכוי הוצאות וקיזוז , הכנסתו של הקיבוץ)1(

;תחולק בחלקים שווים בין חבריו, הפסדים

-)1(לעניין הכנסת חבר קיבוץ כאמור בפסקה )2(

מקורות הפקת ההכנסה של הקיבוץ ייחוסו )א(

;באופן יחסי לכל אחד מחבריו

;47עד 34יחולו הוראות סעיפים )ב(

למעט ', יחולו הוראות הפרק השלישי לחלק ד)ג(

בהתאם להרכב המשפחות של חברי , שבו66סעיף 

;הקיבוץ

כהגדרתה בסעיף , יראו את ההכנסה המבוטחת)ד(

כל ההכנסה המבוטחת של חבריו כשהיא כסך ) 4)(א(47

;מחולקת במידה שווה ביניהם

בקופת הגמל של חבר לא ייצברו תשלומים )ה(

, שהופקדו בתקופת היותו חבר, א9פטורים לעניין סעיף 

אלא אם היו אלה תשלומים פטורים לאחר החישוב על 

; פי סעיף זה וניתנה על כך הודעה לקופת הגמל

ת החבר לעניין ניכוי וזיכוי לפי יראו כהפקד)ו(

סכומים שהופקדו , לפי העניין, 47א או 45סעיפים 

בקופות גמל לקצבה על שם החברים כעמית עצמאי או 

כשהם , בקופת גמל מרכזית לקצבה כעמית קיבוץ

; מחולקים בין חבריו

יראו הכנסות חברי קיבוץ ממענקי פרישה בגין )ז(

הקיבוץ המחולקת שנות החברות בקיבוץ כהכנסת 

במידה שווה בין חבריו ולא יחולו לגביהן הוראות 

;)א7(9הפטור לפי סעיף 
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יראו הכנסות ממשיכת כספים מקופת גמל )ח(

לקצבה של הקיבוץ או של חבריו כהכנסת הקיבוץ לפי 

; המחולקת במידה שווה בין חבריו) 5(2סעיף 

, יראו את חלקו של חבר שהגיע לגיל פרישה)ט(

כקצבה ) 5(- ו) 2(, )1(2בהכנסה מהמקורות לפי סעיפים 

.א9מאת מעביד לעניין סעיף 

-) ב(בסעיף קטן )3(

לאחר ניכויים וקיזוזים "יבוא " החייבת"במקום , )1(בפסקה )א(

;) "א(כאמור בסעיף קטן 

.תימחק" חייבת"המילה ) 3(בפסקה )ב(

:יבוא) ב(אחרי סעיף קטן )4(

ובו פירוט הכנסתו של 131שיתופי יגיש דוח כאמור בסעיף קיבוץ) ג"(

.כפי שיקבע המנהל בטופס, הקיבוץ

"אגודות חקלאיות וקיבוצים מתחדשים, מושבים: "במקום הכותרת יבוא', בסימן ב.4

-62בסעיף .5

אם האגודה תבעה כך "ובמקום הסיפה החל מ) 1(האמור בו יסומן )א(

צאה בקשה כאמור לפקיד השומה תוך שלושה אם הומ"יבוא , "ח"בדו

ובלבד שנתקבלה על כך החלטה באסיפה הכללית , חודשים לאחר התאגדותה

בהתאם לתקנותיה וניתנה לה הסכמתם בכתב של רוב חברי , של האגודה

;"האגודה

:יבוא) 1(אחרי פסקה )ב(

תפרט ) 1(אגודה שיתופית אשר הגישה בקשה כאמור בפסקה ) 2"(

את שמותיהם ומענם של חבריה ואת , לשנת מס131ח לפי סעיף "בדו

;  "החלק המגיע לכל אחד מהם בהכנסתה החייבת באותה שנת מס

האגודה רשאית להודיע לפקיד השומה לא יאוחר מחודש לפני ) 3(

שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב , תחילת שנת מס פלונית

להיות כשותפות מתחילת תחדל , משהודיעה החברה כאמור. כשותפות

שנת המס שלאחר שנת המס בה הודיעה כאמור ולא תוכל לשוב 

.ולבקש להיות כשותפות

:יבוא62אחרי סעיף .6

המס בקיבוץ "

מתחדש

-בסעיף זה)א(.א62
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למעט , הכנסה–" הכנסת חבר קיבוץ מתחדש"

חלק ההכנסה שמקורו בנכסי הקיבוץ 

המשותפים

54כהגדרתו בסעיף –" תחדשקיבוץ מ"

)ב(

על הכנסת חבר קיבוץ מתחדש לא יחולו )1(

לפרק זה והשומה עליה ' עליו הוראות סימן א

.תהיה שומתו של חבר הקיבוץ

תשלומים הניתנים מאת קיבוץ מתחדש )2(

או תשלומים , שירות, בשל עבודה, לחבר

לתקנות 3ותקנה 2המשולמים בהתאם לתקנה 

ערבות הדדית בקיבוץ (גודות השיתופיות הא

תקנות ערבות "להלן (2005- ו"התשס, )מתחדש

יחשבו כשכר עבודה החייב במס לפי , )הדדית

ויראו לעניין זה , לפי העניין, )5(2או ) 2(2סעיף 

את הקיבוץ המתחדש כמי שאחראי לתשלומה 

164של הכנסת עבודה לפי סעיף 

קיבוץ מהכנסתו החייבת של חבר)3(

יופחתו תשלומים אשר ניתן לגביהם , מתחדש

אישור מאת הקיבוץ כי הם שולמו על ידי החבר 

לתקנות ערבות 3ותקנה 2בהתאם לתקנה 

ובלבד שדרש זאת החבר בדוח שיוגש , הדדית

לפי העניין , 160או 130לפקיד השומה לפי סעיף 

והפחתת התשלום נעשתה בהתאם לכללים 

.שקבע לעניין זה המנהל

על 131קיבוץ מתחדש יגיש דוח כאמור בסעיף )ג(

הכנסה שמקורה בנכסי הקיבוץ המשותפים ויצרף לו 

הכוללת את שמותיהם , בטופס שקבע המנהל, הצהרה

את חלקו של כל אחד מהם , ומענם של חברי הקיבוץ

כאמור ואת , על פי מקורות ההכנסה, בהכנסת הקיבוץ

שיעור המס המיוחס לכל אחד מהם

תיעשה בהתחשב , קביעת שיעור המס כאמור)ד(

ולעניין זה תובא , בהוראות הפרק השלישי לחלק ד

-בחשבון

הכנסתו החייבת של חבר הקיבוץ )1(

וחלק )  2(- ו) 1)(ב(כמשמעותה בסעיף קטן 

הכנסת הקיבוץ המיוחס לחבר
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פטורים וזיכויים אישיים להם זכאי )2(

או בחשבון בשומתו ובלבד שלא ב, חבר הקיבוץ

. של חבר הקיבוץ על הכנסתו

לא התקבלו מלוא הפרטים בהצהרה לגבי חברי )ה(

יהיה חייב , )ג(כאמור בסעיף קטן , הקיבוץ המתחדש

הקיבוץ המתחדש בתשלום שיעור המס המרבי לפי 

.ב121-ו121סעיפים 

קיבוץ מתחדש רשאי להודיע לפקיד השומה לא )ו(

שהוא , י תחילת שנת מס פלוניתיאוחר מחודש לפנ

מבקש שלא יחולו לגביו הוראות סעיף זה ויחולו לגביו 

) ו(- )א(126או הוראות סעיפים , 62הוראות סעיף 

, ביקש הקיבוץ המתחדש להתחייב כאמור. לפקודה

יחדל להיות קיבוץ מתחדש מתחילת שנת המס הבאה 

.ולא יוכל לשוב ולבקש להיחשב כקיבוץ מתחדש

תיקון פקודת 

האגודות השיתופיות

יבוא " סוג של אגודות"לאחר , )1(בפסקה , 65בסעיף , בפקודת האגודות השיתופיות.7

, ואולם התקנת תקנות לקביעת סוגי האגודות שהרשם יקבע שיוך אגודות אליהם"

"  תהיה בהסכמת שר האוצר, 7לעניין סעיף 

תיקון חוק הביטוח 

הלאומי

חוק הביטוח - בפרק זה (19951- ה"התשנ, ]נוסח משולב[אומי בחוק הביטוח הל.8

-)הלאומי

-יבוא" פקודת פשיטת הרגל"לאחר ההגדרה , 1בסעיף )1(

כהגדרתו בפקודת מס הכנסה ולמעט קיבוץ אשר מתקיימים בו –" קיבוץ מתחדש" 

";לפקודת מס הכנסה) 2)(א(54התנאים הקבועים בסעיף 

";כהגדרתו בפקודת מס הכנסה- "קיבוץ שיתופי" 

בחבר אגודה שיתופית שהיא קיבוץ או מושב "אחרי המילים , 3בסעיף )2(

". שאינה קיבוץ מתחדש"יבוא " שיתופי

:לחוק יבוא3אחרי סעיף )3(

.210' עמ, ה"ח התשנ"ס1
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לעניין חוק זה רואים חבר אגודה שיתופית שהיא קיבוץ א3קיבוץ מתחדש"

האגודה או מטעמה כעובד ואת מתחדש העובד במפעל

. האגודה כמעבידו

חבר אגודה שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש שאינו עובד 

במפעל האגודה או מטעמה יראו אותו כעובד או כעובד 

עצמאי או כמי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי לפי 

."העניין

3קיבוץ אשר דווח למוסד כי מתקיים בו האמור בסעיףב3שינוי מעמד"

, עבר מאחד הסוגים למשנהו, א ובמהלך שנת המס3או 

יחול השינוי החל משנת המס שלאחר המועד בו עבר 

."מאחר הסוגים למשנהו ואילך

יבוא " למעט"ברישא המסתיימת במילים " עובד"בהגדרה , 158בסעיף )4(

;"ולמעט' א3לרבות חבר קיבוץ מתחדש כמשמעותו בסעיף "

-יבוא 185אחרי סעיף )5(

גמלה לחבר קיבוץ "

מתחדש

יחולו לגביו , היה הזכאי לגמלה חבר קיבוץ מתחדשא185

. "הוראות פרק זה החלות על עובד

:יבוא306אחרי סעיף )6(

תשלום לחבר קיבוץ "

"מתחדש

, היה הזכאי לגמלה או האדם שבעדו היא משתלמתא306

אלא אם , תשולם הגמלה לידיו, חבר קיבוץ מתחדש

הגמלה תשולם לידי מזכירות הקיבוץ ביקש כי 

."המתחדש

-יבוא) 1(במקום פסקה , )א(בסעיף קטן , 344בסעיף )7(

יראו כהכנסתו החודשית של חבר קיבוץ שיתופי או חבר מושב שיתופי ) 1"(

:צירופם של רכיבים אלה, לחוק3כאמור בסעיף 

שוויה של אספקת המחיה ושאר הנאות שנתן הקיבוץ או )א(

ושב מכוח החברות לחבריו ולמי שהחברים היו זכאים בעדם המ

לפקודה או לנקודות קיצבה על פי סעיף 37לנקודות זיכוי על פי סעיף 

מחולק במספר כלל חבריו בגמר אותה , לפקודה בשנה השוטפת40

;שנה

;גילום חלק העובד בהפרשות הקיבוץ לקופת הגמל)ב(

בגמר אותה , י הקיבוץפחת צרכני מחולק במספר כלל חבר)ג(

;שנה

, סכום אשר אילו היה חבר הקיבוץ או המושב עובד אצל מעביד)ד(

היה המעביד מנכה בשנה השוטפת מהכנסת העבודה שלו לזכות קופת 

והכנסת העבודה היתה בסכום , לחוק180גמל כמשמעותה בסעיף 

;ההכנסה הנקייה בתוספת סכום הניכוי כאמור
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, ה חבר הקיבוץ או המושב עובד אצל מעבידסכום אשר אילו הי)ה(

היה המעביד מנכה בשנה השוטפת לפי דיני מס הכנסה מהכנסת 

והכנסת העבודה היתה בסכום המתקבל לפי פסקאות , העבודה שלו

;בתוספת סכום הניכוי לפי פסקה זו,  )ד(-ו) ג) (ב) (א(

ו רשאי לקבוע הוראות נוספות לעניין אופן חישוב הכנסת, השר)ו(

.של חבר קיבוץ שיתופי או חבר מושב שיתופי

–לעניין סעיף זה 

כלל טובות הנאה שנתן הקיבוץ או המושב מכוח החברות –" שאר הנאות"

שווי , שווי בריכה, לפי הערכת השמאי הממשלתילחבריו לרבות שווי דיור

שווי, שווי רכב, שווי גני ילדים, שווי ארוחות, שווי מכבסה, חדר אוכל

. שווי חוגים שווי נייד ושווי ריבית, שווי ארנונה, לימודים

במישרין ,הוצאות פחת על נכסי הקיבוץ הנמצאים בבעלותו -" פחת צרכני"

של הקיבוץ או בבעלות משותפת של חבריו אשר לא משמשים , או בעקיפין

לצורכי יצור הכנסה או שנעשה בהם שימוש מעורב גם לייצור הכנסה יהיה 

."ת צרכני החלק שאינו משמש לייצור הכנסהחלק הפח


