
נספח לחישוב הכנסה חייבת(1) של ארגון מקצועי(2)

חתימה תאריך

חתימה

תפקיד בארגון שם

1226

חותמת המסייע לשם זיהוי

(להלן שנת המס)לשנת המס

(1) הכנסות שלא חל עליהן פטור ממס כגון: הכנסות מעסק וכל הכנסה מחבר בני אדם בשליטתו העוסק בעסק והכנסות אחרות, ידווחו בטופס 1214(4)
(2) כמשמעותו בסעיף 9 (2א) לפקודת מס הכנסה

(3) ראה/' הגדרת "נכס בר פחת" בסעיף 9 (2א) לפקודה
(4) כפי שהודיע עליו המנהל לשנת המס בהתאם לסמכותו לפי תקנות מס הכנסה (טופס דין וחשבון) התשמ"ב - 1982 (ק"ת 4391 5.8.82) 

תוספת ראשונה
{תקנה 2}
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חישוב עודף הוצאות על הכנסות מועבר מהשנה הקודמת לשנת המס

2.  עודף הוצאות על הכנסות משנה קודמת כאמור מתואם
    (הכפל הסכום השלילי משורה 1 בשיעור עליית המדד בשנת המס)

1.  עודף הוצאות על הכנסות (יתרת ההכנסה השלילית) מהשנה הקודמת לשנת המס     
(העתק הסכום השלילי משורה 10 בטופס 1226 לשנה הקודמת כאמור)

(-)

(+)

חישוב "הוצאות"

3.  הוצאות המותרות לניכוי לפי דו"ח הכנסות והוצאות

4.  פחת בשנת המס

5. הוצאות לרכישת נכס בר פחת(3) בשנת המס

6.  עודף הוצאות על הכנסות מתואם מהשנה הקודמת לשנת המס (העתק הסכום משורה 2)

7.  סה"כ הוצאות (שורה 3 פחות שורה 4 ועוד שורה 5 ועוד שורה 6)

(+)

(-)

"יתרת ההכנסה"

8.  הכנסות פטורות לפי דו"ח הכנסות והוצאות

9.  סה"כ "הוצאות" (העתק הסכום משורה 7)

10. יתרת ההכנסה (שורה 8 פחות שורה 9)
אם יתרת ההכנסה חיובית - העבר את הסכום לשורה 11(4)

אם יתרת ההכנסה שלילית - העבר את הסכום לטופס 1214 סעיף י' - הפסדים 

חישוב הכנסה חייבת שאינה מעסק (שורות 13-11 ימולאו רק אם יתרת ההכנסה בשורה 10 חיובית)

11. "יתרת ההכנסה" (העתק הסכום החיובי משורה 10)

(-)12. 50% מסה"כ ה"הוצאות" (50% מהסכום בשורה 7)

13. הכנסה חייבת של ארגון מקצועי שאינה מעסק (שורה 11 פחות שורה 12)

אם הסכום בשורה 13 חיובי  - העבר את הסכום משורה 13 לסעיף ו' בטופס 1214(4) כ"הכנסה חייבת"
אם הסכום בשורה 13 שלילי - העבר את סכום "יתרת ההכנסה" משורה 10 לטופס 1214(4) שדה 209 כ"הכנסה פטורה"
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