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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו: מרצה
2018באוקטובר 16

ניכויים לחקירות מדעיות והטבות  , לים'אנגחוק 

למשקיעים בחיפוש נפט והפקת סרטים

או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו



:נושאים

;המסחקיקתתכלית•

;לים'האנגלחוקוהתיקוןלים'האנגחוק•

;בישראלבסרטמשקיעיםמהכנסותניכויים•

;מדעיותלחקירותניכויים•

;טבעיוגזנפטוהפקתפיתוח,בחיפושלעוסקיםהכנסהמסתמריצי•



תכלית החקיקה



:ירושליםשומהפקיד'נ'ואחקרצמרדודפרופסור9488/16א"ע

;הממשלהפעילותמימון(1)

;התנהגותהכוונת(2)

.בחברההעושרשלמחדשחלוקה(3)

"סיכוןבעלי"בתחומיםוהשקעהיוזמהעידוד:להרצאהבהקשרהמרכזיתהתכלית
.לעודדרוצהשהמדינה

תכליות המס



לים'האנגותיקון לחוק לים'האנגחוק 



חוק":להלן)2011-א"התשע,(חקיקהתיקוני)2012-ו2011לשניםהכלכליתהמדיניותחוק•
במניותהשקעותלעודדנועד,שעהכהוראת,2011ינוארבחודשחוקקאשר,("לים'האנג

.פעילותןשלהתחלתייםבשלביםפ"מועתירותחברות

פ"המופעילותשלהראשוניבשלבהמצויותפ"מועתירותישראליותבחברותהשקעות"•
אתלהגדילבמטרה.לטמיוןיורדותולעיתיםלמשקיעגבוהסיכוןנושאות(Seed-השלב)

למשקיעיםתמריץניתן,בהןההשקעותהיקףהגדלתשלבדרך,אלולחברותהמימוןמקורות
."במסהחייבותמהכנסותיהםההשקעהסכוםניכוישלבדרךהחברותבאותן

,בהמשךכמפורטמסוימיםלתנאיםבכפוף,מתירותלים'האנגלחוק(ב)20סעיףהוראות•
"מטרהחברת"בהמשקיעים(מסוימיםבתנאים)יחידיםשללשותפותאויחידיםלמשקיעים

במשךמקורמכלהכנסהכנגדשוטפתכהוצאההשקעתםאתלנכות"מתחילהבחברה"או
.השקעהלכלשקליםמיליוני5שללתקרהעדוזאת"ההטבהתקופת"

.2/2017-ו12/2011'מסהכנסהמסחוזרי•

לים'האנגחוק 



:לים'האנגלחוק ( ב)20סעיף 

עד,מתחילהחברהאומטרהחברתשלבמניותמזכההשקעהסכום,דיןבכלהאמוראףעל(ב")
ניכויולמשקיעיותר,(המרביההשקעהסכום-זהבפרק)חדשיםשקליםמיליון5שללגובה
:אלהכלשהתקיימוובלבד,ההטבהתקופתבמשך,המסבשנתהכנסתומכלל

;(2019בדצמבר31ליוםעד2011בינואר1שביןבתקופהשולםההשקעהסכום(1)

אוהמטרהבחברתהמזכהלהשקעתובתמורהלושהוקצובמניותהחזיקהמשקיע(2)
-יחידיםשלשותפותהואהמשקיעואםההטבהתקופתכלבמשךהמתחילהבחברה

;ההטבהתקופתכלבשותפותחלקםאתשינולאהשותפים

".ההשקעהשלהעיקריותהמטרותביןאינןנאותותבלתימסהפחתתאוממסהימנעות(3)

"ההשקעהמועדחלשבההמסבשנתהחלמסשנותשלוש-"ההטבהתקופת"

לים'האנגחוק 



:לים'האנגלחוק(ב)20סעיף-"מטרהחברת"בהגדרתהתנאים

וניהולםעסקיהעלושהשליטהבישראלשהתאגדהחברה-"מטרהחברת""•
:אלהכלבההמזכהההשקעהולגבילגביהשהתקיימו,בישראלמופעלים

;בבורסהלמסחרשלהכלשהוערךנייררשוםלאההטבהתקופתכלבמהלך(1)•

מניותלוהוקצובשלואשר,בההיחידשלההשקעהמסכוםלפחותאחוזים75(2)•
תנאי)ההטבהתקופתמתוםיאוחרלא,ופיתוחמחקרלהוצאותמשמשים,בחברה

להתקייםיכול–החברהוברמתהמשקיעברמתמשולבמבחן;(למשקיעפ"המוייחוס
FIFOבחינת.ההטבהתקופתתוםלפניעוד

תקופתבמהלךהחברהשהוציאהוהפיתוחהמחקרמהוצאותלפחותאחוזים75(3)•
תקופתבתוםמצטברתבחינה);(בישראלפ"המותנאי)בישראלהוצאוההטבה

.(ההטבות

לים'האנגחוק 



:המשך-לים'האנגלחוק(ב)20סעיף-"מטרהחברת"בהגדרתהתנאים

עלולא,שלאחריהבשנהוהןהמזכהההשקעהסכוםשולםשבהבשנההן(4)•
תנאי)ופיתוחמחקרהוצאותמסכוםאחוזים50עלהחברהשלהכנסותיה
.(בנפרדשנהבכללחולצריך);(ההכנסות

אוקידומולשםהוצאווהפיתוחהמחקרהוצאותההטבהתקופתכלבמהלך(5)•
.(פ"המוייעודתנאי);החברהשבבעלותמפעלשלפיתוחו

המסמשנותאחתבכללמשקיעפ"המוייחוסתנאיהתקייםשבההמסלשנתעד(6)•
הוצאות,האמורהתנאיהתקייםשבההמסשנתלרבות,ההטבהתקופתבמהלך
עיקרתנאי);החברההוצאותמכלל,לפחותאחוזים70מהוותוהפיתוחהמחקר

.(ההוצאות

לים'האנגחוק 



:שניםשלוששלתקופהלאחררקתתבצעהיחידבידיהמסלהטבתהזכאותבחינת

שולםהמזכהההשקעהסכוםשבההמסבשנתהחלמסשנותשלוש-"ההטבהתקופת""
".המטרהלחברת

ידיעלמטרהחברתבמניותמזכההשקעההתרת"שכותרתו12/2011מספרהכנסהמסחוזר
לנכותמאפשר,"(12/2011החוזר":להלן)2011באוקטובר24ביוםפורסםאשר"כהוצאהיחיד
פקידידיעלרטרואקטיביבאופןהניכוילביטולאפשרותתוך,הראשונהבשנהכברההשקעהאת

.ההוצאהבניכוילזכאותהתנאיםהתמלאושלאשיימצאככל,השומה

לים'האנגחוק 



החוקהאמורפיעליוגדרו"פיתוח"ו"מחקר"המונחיםכי,קובעלים'האנגלחוק(א)19סעיף
.הראשיהמדעןאישוראתשקיבלוובלבדופיתוחמחקרלעידוד

:כלהלן,"מזכההשקעה"מהיקובעלים'האנגלחוק(א)20סעיף

לוהוקצובשלהאשר,כלשהימסבשנתמטרהבחברתיחידשלהשקעה-"מזכההשקעה"
;שנהבאותההמטרהבחברתמניות

אומטרהבחברתמשקיעשלבמזומןהשקעה"(2016לינואר1מיוםהחל)המתוקןהנוסח
בחברהאוהמטרהבחברתמניותלוהוקצובשלהאשר,כלשהימסבשנתמתחילהבחברה

".הענייןלפי,המתחילה

לים'האנגחוק 



גםכיוקובעים"מזכההשקעה"המונחמשמעותאתמבהירים12/2011+2.2017חוזרים
השקעה"לתחשבהחברהשלהמניותלהוןומומרתהמטרהלחברתשניתנההמירההלוואה

:כלהלן,"מזכה

,היתרבין,להתקייםצריכיםמזכהלהשקעהתיחשבכלשהימסבשנתשהשקעהמנתעל"
:במצטברבסיסייםתנאיםשני

;המטרהלחברתשולםההשקעהסכום.א

.ההשקעהבוצעהבההמטרהבחברתמניותהוקצולמשקיע.ב

:יובהרזהלעניין

.בגינההתמורהשולמהאםרקמזכהלהשקעהתיחשבלמשקיעמניותהקצאת•

להוןומומרת(השעההוראתלתקופתקודםאםגם)המטרהלחברתשניתנההלוואה•
כהשקעהתיחשבהשעההוראתבתקופת('וכובכורהמניות,להמרהח"אגלרבות)מניות

.החוקמכוחבהקלותהמשקיעאתלזכותותוכלההמרהבמועדשבוצעה

המימושבמועדשבוצעהמזכהלהשקעהתיחשבהמטרהחברתלמניותאופציותמימוש•
."...כאמורהמימושבמועדששולמההמימושתוספתבסכום,למניות

לים'האנגחוק 



2012-ו2011לשניםהכלכליתהמדיניותלחוק5'מסתיקוןפורסם,2016בינואר20ביום•
במניותהשקעההתרת)וחלופיחדשמסלולקביעתהםהתיקוןעיקרי.("התיקון":להלן)

מספרביצוע,לים'האנגבחוקנקבעאשרמטרהבחברתההשקעהלמסלול(מתחילהחברה
ליוםעדהשעההוראתוהארכתלים'האנגבחוקנקבעאשרמטרהחברתבמסלולתיקונים

.2019בדצמבר31

.מתחילהחברהבמניותמשקיעשלמזכההשקעהלהתרתוהוראותתנאיםקובעהתיקון•
לבירורהניתניםכאלההםמתחילהלחברהשנקבעוהקריטריונים,מטרהמחברתבשונה
.ההשקעהבמועד

לים'האנגתיקון חוק 



:אלהמביןכמאוחר,בתיקוןנקבע,"ההשקעהמועד"

סכוםאתהמתחילהלחברהאוהמטרהלחברתשילםהמשקיעשבוהמועד(1")

.המזכהההשקעה

כנגדהמניותאתלמשקיעהמתחילההחברהאוהמטרהחברתהקצתהשבוהמועד(2)
להמרההניתנותחובבאיגרותהואשהוקצוהמניותמקוראם,ואולם.בחברההשקעתו

-החובאיגרתהונפקושבהמסשנתבאותהלמניותהומרוהאמורותהחובואיגרות,למניות
.החובאיגרותתמורתהמשקיעשילםשבוהמועד

חוקלהוראותבהתאםהחברותלרשםדווחהלאהמניותוהקצאתהיה"–2.2017חוזר•
.החוקלענייןההקצאההחברותכתאריךלרשםהדיווחתאריךאתיראו,החברות

לים'האנגתיקון חוק 



מופעליםוניהולםעסקיהעלושהשליטהבישראלשהתאגדהחברההינה"מתחילהחברה"
:הבאיםהתנאיםכללגביהשמתקיימים,בישראל

:הענייןלפי,להלןהקבועיםהמועדיםחלפוטרםההשקעהבמועד(1")

'אבחלקכאמור',אפיתוחבאזורפועלתהיאואם,החברההתאגדותמיוםחודשים48(א)
.האמורמהיוםחודשים60-הוןהשקעותלעידודבחוקהשנייהלתוספת

התעשייהולפיתוחלהשקעותהרשות)הרשותשמפעילהמסלולבמסגרתסיועהחברהקיבלה(ב)
מיועדהואכיאישרוהמיסיםרשותומנהלהאוצרבמשרדהתקציביםעלשהממונה,(והכלכלה
המועדיםאחדאו,האמורהמסלולבמסגרתהסיועתקופתמתוםחודשים12-מתחילותלחברות

.המאוחרלפי,הענייןלפי,(א)משנהבפסקתכאמור

עלעלהלאההשקעהלמועדעדהתאגדותהמיוםהחברהשלהכוללהמכירותהיקף(2)
ההשקעהלמועדשקדמוהמסמשנותאחתבכלהמכירותוהיקף,חדשיםשקליםמיליון4.5
תנאי)מסכשנתמסמשנתחלקיראוזהלעניין;חדשיםשקליםמיליון2עלעלהלא

.(המכירות

לים'האנגתיקון חוק 



המשך-"מתחילהחברה"

מיליון12עלעלהלאההשקעהלמועדעדהתאגדותהמיוםהחברההוצאותכלסך(3)
לאההשקעהלמועדשקדמוהמסמשנותאחתבכלהוצאותיהכלוסך,חדשיםשקלים

תנאי)מסכשנתמסמשנתחלקיראוזהלעניין;חדשיםשקליםמיליון3עלעלה
.(ההוצאות

.ההשקעהמועדשלהרבעוןלתחילתתעשהההוצאותותנאיההכנסותתנאיבחינת

,ההשקעהלמועדעדהתאגדותהמיוםלהשניתנווההלוואותבחברהההשקעותהיקף(4)
תנאי)חדשיםשקליםמיליון12עלעולהאינו,המזכהההשקעהסכוםזהובכלל

.(ההשקעות

התנאים,ההשקעהבמועד,בחברהמתקיימיםכיאישרהחברהשלהחשבוןרואה(5)
.(4)עד(1)שבפסקאות

לים'האנגתיקון חוק 



פ"המורשותאישור–המשך–"מתחילהחברה"

,בחברהמתקיימיםכי,מסשנתלאותהפ"המורשותאישורהתקבלההשקעהמועדעד(6)
:אלהשלושה

,ההשקעהיוםעדהתאגדותהשמיוםבתקופה,החברהמהוצאותלפחות70%(א)
בחברהשבוצעוופיתוחמחקרעלהמבוססלמוצרבקשר,בעקיפיןאובמישרין,הוצאו

.(בפיתוחהמוצר-זהבסעיף)

לעניין.היווצרומיוםהחברהבבעלותהםממנוהנובעותהזכויותוכלבפיתוחהמוצר(ב)
פיתוחוהמשךלשם,מאלהמאחדבמוצרהזכויותמלואאתהחברהקיבלהאורכשה,זה
:זומשנהבפסקתהאמורהתנאיבהמתקייםכאילוהחברהאתיראו,המוצרשל

העברתעדהיווצרומיוםבלעדיבאופןבבעלותוהיהשהמוצר,יותראואחד,יחיד(1)
.לחברהבוהזכויותמלוא

בוהזכויותמלואהעברתעדהיווצרומיוםבבעלותוהיהשהמוצריוצרמוסד(2)
:...מאלהאחדכל-"יוצרמוסד",זהלעניין;לחברה

לים'האנגתיקון חוק 



:המשך–"מתחילהחברה"

ומנהלהראשיהמדען;בישראלהוצאו,מסשנתבאותה,החברהמהוצאות50%-מיותר(ג)
"ברשומותשיפורסמובכללים,לקבוערשאיםהמסיםרשות

:אלהשניים,בחברהמתקיימים(ההטבהתקופתמתוםשנתיים)הקובעבמועד

הקובעהמועדעדהחברהבידיהוצאבחברהשהושקעההמזכהההשקעהסכוםמלוא•
.בפיתוחהמוצרשלופיתוחוקידומולשםבמישרין

,זהלעניין;..בישראלהוצאו,הנוספתבתקופההחברהמהוצאות50%-מיותר"•
במועדוסיומהההטבהתקופתבתוםשתחילתההתקופה-"הנוספתהתקופה"

לפניהחברהבידיהוצאבחברהשהושקעההמזכהההשקעהסכוםמלואואם,הקובע
".כאמורהסכוםמלואהוצאשבובמועדשסיומה-הקובעהמועד

לים'האנגתיקון חוק 



שמעניקהמסהטבתלצורךתוכר(מטרהבחברת)יחידשלהשקעהרקכיקבעלים'האנגחוק
.מזכהכהשקעהתוכריחידיםביןשותפותשלהשקעהגםכיוקובעמרחיבהתיקון.הסעיף

:כלהלןמוגדרת"יחידיםביןשותפות"

לשםופועלתשהוקמה,יחידיםהםההטבהתקופתכלבמשךבהשהשותפיםשותפות"
ושמנהל,מתחילהחברהאומטרהחברתשהיאבלבדאחתבחברהייעודיתהשקעה

".בהגדרההאמוריםהתנאיםבהמתקיימיםכיאישרהמסיםרשות

3311/18מיסויהחלטתגםראו

לים'האנגתיקון חוק 



המשקיעשלהמזכותהשקעותיוכללבחשבוןיובאוהמרביההשקעהסכוםבחישוב•
שביצעכאמורהשקעותוכן,במישרין,הענייןלפי,המתחילהבחברהאוהמטרהבחברת

....קרובו

לפי,המתחילההחברהאוהמטרהחברתשלמניותבמכירתהוןרווחחישובלעניין•
המחיריוקטן,זהסעיףלפיבניכוילוהותרהמזכהההשקעהשסכוםמשקיעבידי,העניין

.כאמורבניכוישהותרההשקעהסכוםבכלהמניותשלהמקורי

חוץתושבמשקיע•

תקופתתוםעדההשקעהשממועדהתקופהבמהלך-המטרהמחברתהמשקיעקיבל•
המועדעדההשקעהשממועדהתקופהבמהלך-המתחילהמהחברהאו,ההטבה
יופחת,בעקיפיןאובמישרין,כלשהוסכום,(ההטבהתקופתמתוםשנתיים)הקובע
זהקטןסעיףהוראות;זהסעיףלענייןהמזכהההשקעהסכוםמחישובהאמורהסכום

".1999-ט"התשנ,החברותבחוקכהגדרתודיבידנדעליחולולא

הוראות נוספות–לים'האנגחוק 



מתוך אתר  )החוק השוואה בין מסלולי –לים'האנגחוק 

(פ"רשות המו

חברה מתחילהחברת מטרה

שנים ממועד  3-בתום תקופת ההטבה ודאות למשקיע

ההשקעה

במועד ההשקעה

שנים ממועד  3-בתום תקופת ההטבה וודאות לחברה

ההשקעה

שנים ממועד  3)בתום תקופת ההטבה  

או במהלך התקופה הנוספת  ( ההשקעה

שנתיים המתחילות בתום תקופת  )

(ההטבה

מלא/למועד ההשקעהמלא/מקדמיסוגי אישורים



המשך-החוק השוואה בין מסלולי –לים'האנגחוק 

חברה מתחילהחברת מטרה:תנאי סף

חודשים שחלפו  ' מס-

ממועד הקמת החברה

או עד ( 'חודשים באזור פיתוח א60או )חודשים 48עד אין תנאי מקדמי

חודשים מתום תקופת הסיוע שניתן על ידי רשות  12

י הממונה  "שאושרו עההזנקהחדשנות באחד ממסלולי 

על התקציבים באוצר ומנהל רשות המסים  

במהלך כל תקופת ההטבה לא רשום (ציבורי/פרטי)סוג חברה -

נייר ערך כלשהו שלה למסחר בבורסה

אין

היקף ההשקעות בחברה וההלוואות שניתנו לה מיום  איןהיקף השקעות

ובכלל זה סכום , התאגדותה עד למועד ההשקעה

₪ מיליון 12אינו עולה על , ההשקעה המזכה



המשך-החוק השוואה בין מסלולי –לים'האנגחוק 

חברה מתחילהחברת מטרה:תנאי סף

היקף המכירות הכולל של החברה מיום התאגדותה עד למועד  איןהיקף הכנסות

והיקף המכירות בכל אחת , ₪מיליון 4.5ההשקעה לא עלה על 

₪מיליון 2לא עלה על משנות המס שקדמו למועד ההשקעה 

סך כל הוצאות החברה מיום התאגדותה עד למועד ההשקעה לא  איןהיקף הוצאות

וסך כל הוצאותיה בכל אחת משנות המס  , ₪מיליון 12על עלה 

₪מיליון 3לא עלה על שקדמו למועד ההשקעה 

בתקופה שמיום התאגדותה  , לפחות מהוצאות החברה70%איןפ"היקף הוצאות המו

בקשר למוצר  , הוצאו במישרין או בעקיפין, עד יום ההשקעה

פ  "תנאי המו)המבוסס על מחקר ופיתוח שבוצעו בחברה 

(במתחילה

המוצר שפותח והזכויות הנובעות ממנו הינם בבעלות החברה  איןבעלות על המוצר המפותח

מיום היווצרו או שהחברה רכשה או קיבלה את המוצר שפותח  

"(תנאי הבעלות על הקניין הרוחני)"מיחיד או מוסד יוצר 



המשך-החוק השוואה בין מסלולי –לים'האנגחוק 

חברה מתחילהחברת מטרה

שנים  3-במשך כל תקופת ההטבה עמידה בתנאי החוק

מהשנה בה חל מועד ההשקעה

שנים מהשנה בה חל 3-במשך כל תקופת ההטבה 

ובתקופה נוספת של שנתיים  , מועד ההשקעה

המתחילות בתום מועד ההשקעה

70%הוצאות המחקר והפיתוח מהוות פ"היקף הוצאות המו-

בכל שנת  , מכלל הוצאות החברה, לפחות

מס במהלך תקופת ההטבה

תנאי הסף שהרשות בוחנת ממשיכים להתקיים בתום  

פ ותנאי  "תנאי המו(כל שנה במהלך תקופת ההטבה 

הבעלות על הקניין הרוחני

לפחות מהוצאות המחקר והפיתוח  75%היקף הוצאות בישראל-

שהוציאה החברה במהלך תקופת ההטבה  

הוצאו בישראל

בתקופה  בתום כל שנת מס במהלך תקופת ההטבה או 

מהוצאות החברה הוצאו  50%-יותר מהנוספת

בישראל  

אשר, לפחות מסכום ההשקעה75%פ"ייעוד ההשקעה למו-

,בשלו הוקצו למשקיע מניות בחברה

,משמשים להוצאות מחקר ופיתוח

שלוש-לא יאוחר מתום תקופת ההטבה 

שנים מהשנה בה חל מועד ההשקעה

מלוא סכום ההשקעה המזכה שהושקע בחברה הוצא  

שנים של תקופה  3)בידי החברה עד המועד הקובע 

במישרין ( הטבה ועוד שנתיים של התקופה הנוספת

לשם קידומו ופיתוחו של המוצר בפיתוח



המשך-החוק השוואה בין מסלולי –לים'האנגחוק 

חברה מתחילהחברת מטרה

עמידה בתנאי החוק

היקף הכנסות לאחר  -

ההשקעה

בשנה שבה חל מועד ההשקעה המזכה  

לא עלו הכנסותיה של , ובשנה שלאחריה

פ"מסכום הוצאות המו50%החברה על 

אין

אי עמידה בתנאי  

ההטבה

החברה תידרש לשלם את החזר ההטבההמשקיע יידרש לשלם את החזר ההטבה



רשות החדשנות  –לים'האנגבקשה לפי חוק 

2011-ו2012לשניםהכלכליתהמדיניותלחוק(א)20סעיף-לים'האנגחוקלפיבקשה•
,2011-א"תשע,(חקיקהתיקוני)

:החדשנותרשותשלהחדשנותמרשותהכרהאישוריקבלתבשם200-05נוהל•

לבירורהניתניםכאלוהינםמתחילהכחברהלהיחשבכתנאיבחוקשנקבעוהקריטריונים•
מתקיימיםאםההשקעהבמועדכברלדעתיכוליםשהמשקיעיםכךההשקעהבמועד

.החוקשמעניקהמסבהטבתאותםהמזכיםהתנאים

:המסלוליםבשניבקשההגשתלחברהמאפשרתהחדשנותרשות•

:ראוהמסלוליםבאחדהבקשהלהגשתטכנייםלפרטים•

https://innovationisrael.org.il/file/2719/download?token=a9PXYF3Q

https://innovationisrael.org.il/file/2719/download?token=a9PXYF3Q


ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל



-ע"התש,(שעההוראת)(ישראליבסרטמשקיעיםמהכנסותניכויים)הכנסהמסתקנות
.לפקודה243-ו(ד)20,31,98,131סעיפיםמכוחהותקנו,2009

הוצאותבניכוילהתירהתקנותמאפשרות,היתרבין,שונותמסהטבותמעניקותהתקנות
.מפיקהשותפותבידיסרטהפקתוהוצאותבישראלסרטהפקת

מהכנסותניכויים)הכנסהמסתקנות-הנוכחיוהתיקון,לעתמעתמוארךהתקנותתוקף
תוקףאתמאריך-2016-ו"התשע,(תיקון)(שעההוראת)(ישראליבסרטמשקיעים

.2018שנתלתוםעדהתקנות

ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל



:בתקנותעיקריותהגדרות

:מאלהאחתכל-"בניכויהאסורותהוצאות"

;לפקודה32-ו31סעיפיםלפיבניכויהאסורותהוצאות(1)

;לפקודה88בסעיףכהגדרתופחת-ברנכסלרכישתהוצאות(2)

מקרקעיןמיסויבחוקכהגדרתןבאיגודזכותלרכישתאובמקרקעיןזכותלרכישתהוצאות(3)
";1963-ג"התשכ,(ורכישה,שבח)

מחוץוביןבישראלבין,ישראליסרטלהפקתשהוצאוההוצאותכלל-"סרטהפקתהוצאות"
;בניכויהאסורותהוצאותלמעט,לישראל

הפקתלשםישראללתושבששולמוסרטהפקתהוצאות-"בישראלסרטהפקתהוצאות"
ובלבד,שכירתםבעדאונכסיםרכישתבעדאושירותיםקבלתבעד,ישראליסרט

;בישראלהואבהםוהשימושבישראלנמצאיםהנכסים,בישראלניתנושהשירותים

ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל



:המשך-בתקנותעיקריותהגדרות

,ישראליסרטהפקתלשםסרטהפקתהוצאות-"לישראלמחוץסרטהפקתהוצאות"
";בישראלהסרטהפקתהוצאותשאינן

סרטשלשלםראשוןעותקליצירתלהביאשמטרתןהפעולותכלסך-"סרטהפקת"
;מסחריתלהקרנההמוכן

;בשותפותזכותהמקנהבבורסההנסחרתיחידה-"יחידה"

פקידלדעתהיאוהשקעתומפיקהבשותפותבמזומןכספיםשהשקיעמי-"משקיע"
בחוקכהגדרתו-"סרט";השותפותבהכנסותבחלקובהתחשבסבירביחסהשומה
";טלוויזיהסרטלמעט,הקולנוע

ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל



:המשך-בתקנותעיקריותהגדרות

לשידוריםרישיוןבעלידיעלבטלוויזיהלהקרנהשהופקוסדרהאוסרט-"טלוויזיהסרט"
או,1982-ב"התשמ,(ושידוריםבזק)התקשורתבחוקלשידוריםרישיוןבעלכהגדרת
או,1990-ן"התש,ורדיולטלוויזיההשניההרשותחוקלפיזיכיוןבעלידיעלאו,בעבורו
;בעבורו

:מאלהאחדבושמתקייםסרט-"ישראליסרט"

הציבוריהמוסדהתחייבשבוהסכםעלהסרטמפיקעםחתםמסייעציבורימוסד(1)
ובתנאילפחות10%שלבשיעורהסרטהפקתבהוצאותבהשקעהלהשתתףהמסייע

;יותראוחדשיםשקלים600,000הןהסרטהפקתשהוצאות

חוקלפיישראליכסרטבולהכרההתנאיםבסרטמתקיימיםכיאישרההוועדה(2)
הוצאותוכי,2005-ה"התשס,(ישראליכסרטבסרטהכרה)הקולנועותקנות,הקולנוע
;יותראוחדשיםשקלים600,000הןהסרטהפקת

".ישראליסרטהפקתעיסוקהשכלשותפות-"מפיקהשותפות"

ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל



:הוצאותהתרת-המסהטבת

ישראליסרטהפקתלשםבישראלסרטהפקתהוצאות,דיןבכלהאמוראףעל(א)
הסרטהפקתמסכום15%עלעולהשאינובסכוםלישראלמחוץסרטהפקתוהוצאות
.הכנסהכלכנגדהוצאושבההמסבשנתבניכוייותרו,בישראל

אותהלפי,(א)משנהבתקנתהמפורטותההוצאותכלאתלנכותניתןשלאמקום(ב)
בניכויותותר,זואחרבזו,הבאותלשניםנוכתהשלאההוצאותיתרתתועבר,תקנה
.הכנסהכלכנגד

15%עלהעולהבסכוםישראליסרטהפקתלשםלישראלמחוץסרטהפקתהוצאות(ג)
ההכנסותכנגדהוצאושבההמסבשנתבניכוייותרו,בישראלהסרטהפקתמסכום

-ו(א)משנהתקנותלפיבניכוישהותרוהסרטהפקתהוצאותסכוםעלהעולותמהסרט
.(ב)

ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל



:המשך-הוצאותהתרת

ההוצאותיתרתתועבר,(ג)משנהתקנתלפיההוצאותכלאתלנכותניתןשלאמקום(ד)
סכוםעלהעולותמהסרטההכנסותכנגדבניכויותותרהבאיםלשניםנוכתהשלא

.(ב)-ו(א)משנהתקנותלפיבניכוישהותרוההוצאות

ההוצאותיתרתתועבר,(ד)משנהתקנתלפיההוצאותכלאתלנכותניתןשלאמקום(ה)
24שלתקופהמסתיימתשבההמסבשנתהכנסהכלכנגדבניכויותותרנוכתהשלא

.הסרטשלהראשונההמסחריתההקרנההיתהשבומהיוםחודשים

ההוצאותיתרתתועבר(ה)משנהתקנתלפיההוצאותכלאתלנכותניתןשלאמקום(ו)
.זואחרבזו,הבאותהמסבשנותהכנסהכלכנגדבניכויותותרנוכתהשלא

ינוכולא,הנישוםזאתביקשאם,(ו)-ו(ה()ב()א)משנהבפסקאותהאמוראףעל(ז)
שהואהוןרווחלרבות,הוןרווחכנגדהאמורותהמשנהתקנותלפיסרטהפקתהוצאות

עלעולהאינועליהםהחלהמסשיעוראם,דיבידנדאוריביתכנגדאו,אינפלציוניסכום
20%.

ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל



:(המשך)הוצאותלהתרתתנאים

יותר,הענייןלפינסחרתבשותפותיחידהלבעלאולמשקיע,למפיקהוצאותניכוי
:האלההתנאיםבהתקיים

החשבונאותשיטתלפיהמסבשנתקביליםפנקסיםניהל,(המפיק)הסרטמפיק(1)
;הכפולה

כאמורהמסייעהציבוריהמוסדעםההסכםשלהעתקהשומהלפקידהמציאהמפיק(2)
להגדרה(2)בפסקהכאמורהוועדהאישוראתאו"ישראליסרט"להגדרה(1)בפסקה

;הענייןלפי,"ישראליסרט"

לפי,הנסחרתבשותפותהיחידהבעלאוהמשקיע,המפיקשלהסרטמהפקתההכנסה(3)
";בישראלחייבתהכנסההיא,העניין

ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל



:המשך-הוצאותלהתרתתנאים

:אלההוראותבנוסףיחולו-מפיקהשותפותבידיההפקהנעשתה(4)

;מניהולםפטורשהואאוקביליםפנקסיםניהלהמשקיע(א)

,לפקודה(2()א)63סעיףלפידוחהשומהלפקידהגישההמפיקההשותפות(ב)
:אליושיצורפוחשבוןרואהבידימבוקר

;ומענםמהמשקיעיםאחדכלשלשמותיהםפירוט(1)

המפיקהבשותפותמהמשקיעיםאחדכלשלהכספיתההשקעהסכוםפירוט(2)
;בההכספיתההשקעהבכלללוהמיוחסוהחלק

;ובהוצאותיההמפיקההשותפותבהכנסותמשקיעלכלהמיוחסהחלקפירוט(3)

;המסבשנתבישראלהסרטהפקתהוצאותפירוט(4)

;המסבשנתלישראלמחוץהסרטהפקתהוצאותפירוט(5)

ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל



:המשך-הוצאותלהתרתתנאים

:אלהכלאתהשומהלפקידיגישהמשקיע(ג)

סרטהואהסרטכי,הענייןלפי,מהוועדהאוהמסייעהציבורימהמוסדאישור(1)
;ישראליכסרטשהוכר

ועלבההמשקיעשלהכספיתההשקעהסכוםעלהמפיקההשותפותשלאישור(2)
;בההכספיתההשקעהבכלללוהמיוחסהחלק

בהכנסותיהלמשקיעהמיוחסהחלקעלהמפיקההשותפותשלאישור(3)
;ובהוצאותיה

;המסבשנתבישראלהסרטהפקתהוצאותעלהמפיקההשותפותשלאישור(4)

לישראלמחוץהסרטהפקתהוצאותסכוםעלהמפיקההשותפותשלאישור(5)
.המסבשנת

ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל



ניכויים לחקירות מדעיות



במהותןהוניותהוצאותהיותןעקבמההכנסהבניכוימותרותאינןמדעיופיתוחמחקרבעדהוצאות,ככלל
.הנכסשלהמקוריתלעלותהןמצטרפות,ככאלה.(לפקודה(3)32סעיף)

מחקרהוצאותולהוציאמפעליהםבפיתוחלהשקיעולהמריצםנישומיםלעודדובמטרהזהלכללכחריג
.שוטפתכהוצאהמדעילמחקרהוצאותשלניכויןהמתיר,לפקודהא20סעיףחוקק,פיתוח

,התעשייהבתחומיהואהמחקראםרקבניכויתותרכאמורהוצאהכיקובעלפקודה(1()א)א20סעיף
ידיעלהמוסמךהגורםכינדרשכךעלנוסף.בפועלששולמהובלבדהאנרגיהאוהתחבורה,החקלאות

עלכללבדרךניתןהאישור.פעולתובתחוםהואהמדעישהמחקריאשרהרלוונטיהממשלתיבמשרדהשר
מןבאחד,ההוצאהניכויאתומתנהממשיךהסעיף.(200-05נוהלראו)משרדאותושלהראשיהמדעןידי

:הבאיםהמקרים

;מפעלושלקידומואופיתוחולשםמחקרהוצאותהוציאמפעלבעל•

;מענקידיעלהמחקרבמימוןהמדינהמשתתפתאם,כאמורהוצאותשהוציא,מדעימחקרמבצע•

:תנאיםבשניוזאת,אחראדםשמבצעמדעימחקרבמימוןמשתתף•

.מענקידי-עלהמחקרבמימוןמשתתפתהמדינה(1)

.המחקרבהוצאותלהשתתפותויחסיתסבירבשיעורהמחקרתוצאותשלבפירותזכותלמשתתף(2)

א לפקודה20סעיף 



מסכוםיופחתמדעימחקרמימוןלצורךהמדינהשנתנהמענקסכוםכי,הסעיףקובעעוד•
שהושקעהוצאהשלסכוםכללניכוייותרשלאוכן,הסעיףפיעלהותרשניכויןההוצאות

.לפקודה21סעיףלפיפחתניכויעליושישבנכס

,לעיללדרישותעונותאינןאשר,ופיתוחמחקרהוצאותכימורהלפקודה(2()א)א20סעיף•
.שוויםשנתייםשיעוריםבשלושהיופחתו

"הניכוימלכודת"•

א לפקודה20סעיף 



(2003)4יפו-אביב-תלשומהפקיד'נמ"בעלטלויזיהקליטהמוצריתעשיותפנורמה,97/97ה"עמ

שלהראשימהמדעןקיבלה,לטלוויזיהקליטהמוצריבתחוםהעוסקתתעשייתיתחברה,המערערת•
.שנתיתופיתוחמחקרתכניתלבצעלהאושרלפיואישורכתבוהמסחרהתעשייהמשרד

להוציאהיתהשאמורהההוצאותשלבניכוימהתרהליהנותהמערערתהייתהצפויה,זהאישורבשל•
.לפקודה(1()א)א20סעיףלפיוזאת,הפרויקטעל

אשרהאמורותמההוצאותחלקשלהתרתןשאלתסביבנעההמשיבלביןהמערערתביןהמחלוקת•
מההוצאותחלקאותואתבניכוילהתיריש,המערערתלגישת.הראשיהמדעןידי-עלאושרהלא

בשלושהלהינכותדינן,המשיבלגישתואילו.((1()א)א20סעיףפי-על)הוצאושבהשנהבאותה
.((2()א)א20סעיףפי-על)שיעורים

•

א לפקודה20סעיף 



.4יפו-אביב-תלשומהפקיד'נמ"בעלטלויזיהקליטהמוצריתעשיותפנורמה,97/97ה"עמ
המשך–(2003אפריל)

נפסק

המדעןמשהתירכי,לקבועמחייבהכנסהמסלפקודת(1()א)א20סעיףשלהלשוניהפירושיישום•
בניכוילדרושבפניההדרךנפתחה,האישורבמסגרתהמתוארהמחקרביצועלמערערתהראשי

.הגבלהכלמבלי,זהפרויקטבמסגרתשהוציאהפ"מוהוצאותסכוםכל

בניכויולהתירהמקובלמןלחרוגמקוםישכי,דעתוהמחוקקהביעכאשרכי,בטענוצודקהמשיב•
.מצמצםלפירושנדרשתכןהקובעתהחוקהוראת,שוטףבניכוימותרותאינןכללשדרךהוצאות

באישור,פ"מותכניתבביצועשנכרכוהוצאותשלבניכויהתרההיתנההמסמחוקקכאשר•
התכניתרקולא-ההוצאותלבססהראשוניתכוונתוהיתה,הראשיהמדעןליתןשהוסמך

נדרשהראשישהמדעןבתכניתאלא,עסקינןבעלמאבתכניתלא,שהרי.זהאישורעל-עצמה
.והוצאותהיקף,זמןלהלקצוב

א לפקודה20סעיף 



.4יפו-אביב-תלשומהפקיד'נמ"בעלטלויזיהקליטהמוצריתעשיותפנורמה,97/97ה"עמ
המשך–(2003)

נפסק

עללקבועמנתעלאלאהראשיהמדעןידיעלההוצאותקציבתנועדהלאלפיה,המערערתטענת•
,זאתואולם,לעצמהכשהיאאמנםהיאנכונה,פ"המותכניתבעלשיקבלהמענקסכוםאתפיהן

פ"המותכניתעלותבקציבתהראשוניתהמטרהאםגם.דנאהדיוןנשואהמיסוייהפןמןבמנותק
האישורשלאימוצובעצם,ישעדיין,למענקכספיתמסגרתהעמדתהינה,הראשיהמדעןידיעל
קביעתלצורךבדיקותיואימוץגםלחייבכדי,כאמורההוצאותהתרתלצורךחלקיוכלעל

בהבשנה,בניכוילהתירןהמחוקקהתכווןלאבוודאישבלעדיה,אלההוצאותשלסבירותן
.יצאו

הואדין,שאישרפ"המותכניתלביצועקצובהוצאותסכום,בענייננוהראשיהמדעןמשקבע,כן-על•
.יצאובהבשנההכנסהמסלפקודת(1()א)א20סעיףבמסגרתבניכויאלההוצאותשתותרנה

לפקודת(2()א)א20הוראותחלותלגביהן,זהבאישורנכללושלא,העודפותההוצאותכךלא•
,העוקבותהשניםבשלושורצופיםשוויםתשלומיםבשלושהבניכוימותרותהןכן-ועל,הכנסהמס

.בסעיףכמפורט

א לפקודה20סעיף 



(1990)ירושליםשומהפקיד'נמ"בעחשמליתוהנעהבקרהאמין,547/86.א.ע

שעמדהמחקרהוצאותמהכנסתהלנכותהמערערתזכויותאםהשאלהעלנסובהבערעורהמחלוקת•
שלישיצד,כלומר,מחקרבאותולמשתתףבניכויהותרואלההוצאותכאשרגם1981בשנתבהן

.בהוצאהנשאכמשתתף

:נפסק

מבצעאו,(א)ק"לסבהתאםמחקרהמבצעמפעלבעלאםהיאזובסוגיהוהאמיתיתהראויההשאלה•
.בניכויזכאי,בהוצאותיומכיסונשאולאלמחקרמימוןקיבלאשר,(ב)ק"סלפימחקר

שהועמדומכספיםכולהוכוסתהכיסחסרוןלהגרמהשלאהוצאהלמערערתלהתירהגיוןאין•
.בפקודההמוכרת"ההוצאה"מהותעםמתיישבאינוכזהניכוי.מממןידיעללרשותה

א לפקודה20סעיף 



פברואר)ירושליםשומהפקיד'נמ"בעחשמליתוהנעהבקרהאמין,547/86.א.ע
המשך-(1990

המתיר,לפקודה(1()א)א20סעיףשלבלשונואחיזהלהאיןאף,בנסיבות,ההוצאההתרת•
.שהוציאהוצאותבשלניכוילנישום

המדינהשנתנההמענקסכוםכיבמפורשנקבעלפקודה(3()א)א20שבסעיףמכךללמודאין•
מןהמחקרמבצעשקיבלכספיםלגבישונההדיןכאילו,הותרשניכוייןההוצאותמסכוםיופחת

.המחקרבמימוןהמשתתף

.נדחההערעור

א לפקודה20סעיף 



הכנסהמסחוזרלמשלראו)מקובל,זאתעם.פיתוחהוצאותמהןמגדירהאינההפקודה•
-ד"התשמ,בתעשיהופיתוחמחקרלעידודלחוק1בסעיףהגדרתופיעלזהמונחלפרש(15/02
:כדלקמןפיתוחהוצאותשמגדיר1984

חדשתהליךלפיתוחאוחדשמוצרלייצורהמכוונים,אחרידעאומחקרממצאייישום–'פיתוח'"
הכנת,בדיקתםאותכניתקוויגיבושלרבות,קייםבתהליךאוקייםבמוצרמהותילשיפוראו

";חרושתי-חצימיתקןאוניסוידגםוהפעלתטיפוס-אבבניית,ומדגמיםתכניות

מוצרבפיתוחמועיליהאזהשידעציפיהמתוךחדשידעלגלותבמטרהמתוכננתחקירה–'מחקר'"•
";קיימיםבתהליךאובמוצרמהותיבשיפוראוחדשתהליךאוחדש

.פיתוחהוצאותלגדרבכללנכנסותהןאםולבחוןההוצאותאופישלניתוחלערוךיש,לפיכך•
אם,דהיינו.לפקודה(1()א)א20סעיףשלהתנאיםבכלעומדותהןאםלבחוןישהבאבשלב

.הרלוונטייםבתחומיםופיתוחלמחקרמשמשותאכןשלעילההוצאות

הוצאות מחקר ופיתוח



הוצאות מחקר ופיתוח

חולוןשומהפקיד'נמ"בע(1981)קליםמשקאותציוןענבי,1253/05ה"עמ+1030/05ה"עמ
(2012יוני)

ורכישתמעבדהעובדיבגיןהמערערתהוצאותאםהיתרביןהשאלהנדונההדין-פסקשלבגדרו•
או,שניםשלושפני-עלבפריסהלנכותניתןאותן,ופיתוחמחקרהוצאותהינןמתכליםחומרים

.שוטפותהוצאותשמא

מחקרהוצאותמהוותשבמחלוקתההוצאותכי,וקבעהשומה-פקידעמדתאתקיבלהמשפט-בית•
שהמערערתמהטעם,זאת.שוטףבאופןולאשניםשלושפני-עלבפריסהלנכותןשישופיתוח
."ופיתוחמחקר"תחתהכספייםחותיה"בדואלוהוצאותרשמה

תחתאלוהוצאותלסווגבחרושלּההחשבון-ורואישהמערערת,העּובדהכי,צייןהמשפטבית•
שראהשעההמשיבשלדעתובשיקוללהתערבהצורךאתלשלולכדיבהדי"ופיתוחמחקר"

לאמיתותהנישוםהצהרת,היתרבין,הואהכספיח"הדושּכן,ופיתוחמחקרהוצאותאלובהוצאות
.בוהאמור



עמדות חייבות בדיווח–א 20סעיף 

תעשייתיבמפעלהוצאותייחוסאופן-05/2016'מסעמדה•

אתייחס,עידודבחוקהמונחיםכמשמעותמועדף/מוטב/מאושרמפעלשבבעלותואדםבניחבר
הן3/2006'מסהכנסהמסלחוזר3.3סעיףלהוראותבהתאםהחייבתהכנסתובחישובהניכויים

עלתחולזועמדה.עידודחוקמכחהפטורהלהכנסתווהןמופחתאומלאבמסהחייבתלהכנסתו
לחוזר3.2.3בסעיףכאמורדיןכלפיעלהנישוםשלהמותרותההוצאותכללבניכויחייבתהכנסה
מימוןהוצאות.לפקודהא20סעיףמכחבניכויהמותרותופיתוחמחקרהוצאות:כגון,כאמור

.ב"וכיוצ

הטבותתביעתלטובתאישורהימצאות-07/2016'מסעמדה•

המדעןאישור:כגון)'גמצדאישורהמצאתהמחייבתמסהטבתאוניכויתבענישוםבומקוםכל
פ"מושירותימתןבגיןמסהטבותלתביעתהראשיהמדעןאישור,פ"מוהוצאותניכוילצורךהראשי

לחוק51בסעיףכמשמעותו"ידע"שלקיומובדברהראשיהמדעןאישור,חוץלתושבתעשייתיים
הוןהשקעותלעידודתקנותיישוםלענייןאחרבמוצררכיבמכירותבדברהאחרהמפעלאישור,עידוד

2007-ז"התשס,(להטבהזכאימפעל,אחרלמפעלרכיבהמוכרבמפעליראושבהתקיימםתנאים)
".כאמורלהטבהאולניכויזכאייהאלא,המסדוחהגשתעםהאישורבידיונמצאלא-(ב"וכיוצ



,  תמריצי מס הכנסה לעוסקים בחיפוש
פיתוח והפקת נפט וגז טבעי



1956-ז"התשט, (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט)תקנות מס הכנסה 

:הגדרות

.טבעיגזגםכולל"נפט"לפיו,1952–ב"התשי,הנפטבחוקההגדרהאתמאמצותהתקנות–"נפט"•

אתהמזכה,במקצתואובכולו,נפטבנכס,ראויהאומוחזקת,הנאהטובתאוזכות-"הנאהטובת"•
אומחושבזהחלקיהא,נפטמאותובחלקאו,ממקצתואונכסמאותווהמנוצלהמופקהנפטבכלבעלה

;יהאכאשרניתן

לבדיקותהוצאותלרבות,מקצתואוכולו,נפטנכסבחיפוששהוצאוההוצאותכל-"חיפושהוצאות"•
כהגדרתההחיפושבתקופתשהוצאוובלבדוהכל,באלהוכיוצאגאוכימיים,גאופיזיים,גאולוגייםוניסויים

האמורלחוק17בסעיףכהגדרתוניכויברנכסשהםמכונהאוציודלמעט,נפטרווחימיסויבחוק
;מקרקעיןולמעט



1956-ז"התשט, (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט)תקנות מס הכנסה 

בכמויותנפטהתגלהשבולמועדעדוזאת,נפטנכסשל"חיפושהוצאות"בעוסקת–4תקנה•
.מסחריות

הוצאהלכאורהמהוותכןועל,עתידיתפעילותלקראתהנפטנכסאתלהכשירבאותהחיפושהוצאות•
,לחלופיןאו,שוטףבניכויההוצאותאתמתירותהתקנות,זאתלמרות.עסקית-טרוםהוצאהאוהונית

.מואץלפחתהזכאיכנכסרישומן

המסדוחהגשתלמועדעדמואץלפחתשוטףניכויביןבחירתועללמנהללהודיעההנאהטובתבעלעל•
.החיפושהוצאותהוצאובההראשונהלשנה

-המנהלשלהסכמהלכךניתנהואם,הנפטבנכס"תגלית"נמצאהאםבחירתואתלשנותרשאיהוא•
המסלולאתבדיעבדלבחוראפשרותההנאהטובתלבעלניתנה,כלומר.תגליתנמצאהלאאםגם

.לוהכדאי



,  (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט)תקנות מס הכנסה 

1956-ז"התשט

רכישתעלויותבניכוילויותרו,קרקערכישתלשםהוןהוציאנפטבנכסזכותבעלאם–5תקנה•
.קרקעעלפחתבמעיןמדובר,כלומר.בהלהחזיקזכאייהיהבהןהשניםלאורך,הקרקע

תמורת,אותהלוולהחכירקרקעלמענולרכושמהממשלהלדרושנפטזכותלבעלמאפשרהנפטחוק•
שלסממניםהנושאת,בחכירהאםכי,קרקעברכישתמדובראין,כלומר.תקופתייםחכירהדמי

.הכללייםהמסדינימכוחממילאמותרהיהכאמורוניכויייתכן,כלומר."תפעוליתחכירה"

היתרה,במלואהההוצאהניכויתוםלפניפקעהבקרקעלהחזיקההנאהטובתבעלשלזכותואם•
השקעה,ככללשכן,ממששלבהטבהמדוברכאן.הזכותפקעהבההמסבשנתבניכויתותר

.שוטףבניכוימותרתואינה"הוןהפסד"יוצרתבנכסלטמיוןשירדה



1956-ז"התשט, (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט)תקנות מס הכנסה 

יצאואשר,נפטוהפקתחיפושבתחוםפעילותולצורךפחתבנינכסיםשרכשהנאהטובתבעל-6תקנה•
שלהמופחתתהעלותבגובהניכויהפעילותהפסקתבשנתלויותר,הפעילותהפסקתעקבמשימוש
לפיולעילהאמורמהכללוחורגת,דופןיוצאתהיאזוהטבהגם.שלהםהגרטערךפחות,הנכסים
.שוטףבניכוימותרתואינה"הוןהפסד"יוצרתלטמיוןשירדהבנכסהשקעה

יהיהניתן,ל"הנהניכוייםכלאתמסוימתמסבשנתלנצליכולאינוהנאהטובתבעלאם-7תקנה•
הנכסלבעלמחדשייווצר,הנפטמנכסהכנסותדיאיןבהשנהבכל,כןעל.הבאותהמסבשנותלנצלם
.(מוגבלתלקזזוהיכולתאשר,מועברהפסדלעומת)שהיאהכנסהכלכנגדלקזזוניתןאשר,עסקיהפסד

.משמעותיתהטבהטמונהבכךגם

היאזוהוראהשלהתכלית.לישראלמחוץנפטבחיפוששעוסקמיעלגםיחולוהתקנות-8תקנה•
הנפטלחיפושלתרוםכדיבויהיהאשר,לישראלמחוץגיאולוגימידעחשיפתשלעידודהנראהככל

.בישראל



2011-א"התשע, חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע

יחד.הכנסהממסבנפרדנפטמיזמיעלהמוטלייעודימסשהוא,"הנפטהיטל"בבעיקרעוסקהחוק•
.נפטזכויותבעליעלהכנסהמסלחישובהנוגעותהוראותגםבחוקכלולות,זאתעם

4תקנהמכוח"חיפושהוצאות"ועלוציודמכונותעלמואץפחת.לחוק20סעיף–"פחתחלףניכוי"•
.(לעילכאמור)שוטףבאופןלנכותשלאבחרהנפטנכסשבעל,הניכוייםלתקנות

לבין,הנכסשלהמקורימהמחירלשנה10%עדשלקבועבשיעורפחתביןלבחורמאפשרהסעיף•
שלהמקורימהמחיר10%-מיותרלאאך,שנהבאותההחייבתההכנסהבגובה,משתנהפחת
.בניכויתותרהנכסיםשלהמקוריהמחיריתרתכלהמיזםלחייהאחרונהבשנה.הנכס

באופןהמסמגןאתלנצלנפטלשותפויותלאפשרנועדמשתנהלפחתקבועפחתביןהבחירהמתן•
ייוחסהוא,הפחתחלףהניכויבגיןהפסדייווצראם,מסלצורךשקופההיאששותפותהיות.מיטבי

ניתנהלכן.הבאותבשניםהשותפותלרשותיעמודלאבעקבותיושנוצרהמסומגן,לשותפים
ניכויאתולשמור,שנהבאותההחייבתההכנסהעליעלהלאהפחתשניכוילבחוריכולתלשותפות

.חייבותהכנסותלשותפותתהיינהבהןלשניםהפחת



?שאלות !תודה לכולם

:צוות המשרד עומד לשירותכם

0722-405100

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

www.ampeli-tax.co.il

39קומה , מגדל משה אביב

רמת גן, 7בוטינסקי 'ז' רח

mailto:meori@ampeli-tax.co.il
http://www.ampeli-tax.co.il/

