23/01/2018

לכבוד :ה הלת קיבוצים מתחדשים
ה דון :תיאום מס לחברי הקבוץ המתחדש לש ת 2018
שלום רב,
 .1ברצו ו להזכיר כי על חברי קבוץ מתחדש העובדים כשכירים בש י מקומות עבודה או יותר לבצע
הליך של תיאום מס מול רשות המיסים.
על החבר להגיע אל פקיד השומה האזורי למחלקת תיאומי מס ולהביא עמו:
א .טופס בקשה להקלה ולתיאום מס  -רצ"ב ל וחותכם )טופס (116/117
ב .יש לצרף תלושי שכר מכל אחד מהמעסיקים ובמידה ומבוקשות הקלות וספות מסמכים תומכים.
ג .על הקבוץ לתת לחבר )רק במידה וידוע שהחבר כלל בדוחות המס של הקבוץ( מכתב על ייר
לוגו של הקבוץ ב וסח הבא:
לכבוד :רשות המיסים
ה דון :מר/גב___________ ת.ז_________ חבר/ה קבוץ_______________
הרי ו לאשר כי החבר/ה שב דון ה ם חברי קיבוץ______________
______________.

אגודה מס'

החבר/ה שב דון ייכלל במסגרת דוח המס של הקבוץ לש ת .2018
הקבוץ ה ו קיבוץ מתחדש אשר בחר להתמסות לפי סעיף )60א( לפקודת מס הכ סה.
בברכה,
קבוץ_________  -חתימה וחותמת
 .2חבר קבוץ גמלאי המקבל קצבה מש י מקורות חיצו יים או יותר:
יש לבצע מול פקיד השומה האזורי תיאום מס באותו והל האמור בסעיף  ,1אך ב וסף יש לוודא
שבוצע קיבוע זכויות לפ סיו ר ע"י מלוי טופס  161ד' -על מ ת שבמסגרת התיאום יקחו בחשבון את
החלק הפטור ממס בקצבה .

_________________________________________________________________________
רח' מיטב ) 6כניסה  (Aתל אביב ,ת.ד 7104 .מיקוד  61070טל' 03-7947741 :פקס03-5617013 :
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במקרים בהם חבר הקבוץ מועסק כעובד פ ים )לא שכיר( בקבוץ ו/או תאגידיו ב וסף לעבודתו מחוץ
לקבוץ -הקבוץ יצטרך לבצע לצרכי התחשב ות עם החבר תיאום מס פ ימי על מ ת לחשב את המס
החל על עבודתו .כון להיום אין אפשרות לביצוע תיאום מס ברשות המיסים המתחשב גם בעבודת
פ ים של החבר.
-

לאור האמור כון להיום )כל עוד אין ה חיה מפורשת אחרת של רשות המיסים( חבר העובד
כשכיר אצל מעסיק אחד בלבד וב וסף ה ו גם עובד פ ים בקיבוצו -ימלא טופס  101אצל
המעסיק כאילו זה מקום עבודתו היחיד.

בברכה,
הרשקו פרקש ושות'
רואי חשבון
חוזר 06.18

