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חוק אנג'לים ,ניכויים לחקירות מדעיות והטבות
למשקיעים בחיפוש נפט והפקת סרטים
מרצה :עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי
 16באוקטובר 2018

אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ
להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו/או אחרים המסתמכים על מצגת זו.
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תכלית חקיקת המס;
חוק האנג'לים והתיקון לחוק האנג'לים;
ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל;
ניכויים לחקירות מדעיות;
תמריצי מס הכנסה לעוסקים בחיפוש ,פיתוח והפקת נפט וגז טבעי;

תכלית החקיקה

תכליות המס
ע"א  9488/16פרופסור דוד קרצמר ואח' נ' פקיד שומה ירושלים:
) (1מימון פעילות הממשלה;
) (2הכוונת התנהגות;
( )3חלוקה מחדש של העושר בחברה.
התכלית המרכזית בהקשר להרצאה :עידוד יוזמה והשקעה בתחומים "בעלי סיכון"
שהמדינה רוצה לעודד.

חוק האנג'לים ותיקון לחוק האנג'לים

חוק האנג'לים
• חוק המדיניות הכלכלית לשנים  2011ו( 2012-תיקוני חקיקה) ,התשע"א( 2011-להלן" :חוק
האנג'לים") ,אשר חוקק בחודש ינואר  ,2011כהוראת שעה ,נועד לעודד השקעות במניות
חברות עתירות מו"פ בשלבים התחלתיים של פעילותן.

• "השקעות בחברות ישראליות עתירות מו"פ המצויות בשלב הראשוני של פעילות המו"פ
(שלב ה )Seed -נושאות סיכון גבוה למשקיע ולעיתים יורדות לטמיון .במטרה להגדיל את
מקורות המימון לחברות אלו ,בדרך של הגדלת היקף ההשקעות בהן ,ניתן תמריץ למשקיעים
באותן החברות בדרך של ניכוי סכום ההשקעה מהכנסותיהם החייבות במס".
• הוראות סעיף (20ב) לחוק האנג'לים מתירות ,בכפוף לתנאים מסוימים כמפורט בהמשך,
למשקיעים יחידים או לשותפות של יחידים (בתנאים מסוימים) המשקיעים ב"חברת מטרה"
או "בחברה מתחילה" לנכות את השקעתם כהוצאה שוטפת כנגד הכנסה מכל מקור במשך
"תקופת ההטבה" וזאת עד לתקרה של  5מיליוני שקלים לכל השקעה.
• חוזרי מס הכנסה מס' 12/2011ו.2/2017-

חוק האנג'לים
סעיף (20ב) לחוק האנג'לים:
"(ב) על אף האמור בכל דין ,סכום השקעה מזכה במניות של חברת מטרה או חברה מתחילה ,עד
לגובה של  5מיליון שקלים חדשים (בפרק זה  -סכום ההשקעה המרבי) ,יותר למשקיע ניכויו
מכלל הכנסתו בשנת המס ,במשך תקופת ההטבה ,ובלבד שהתקיימו כל אלה:
( )1סכום ההשקעה שולם בתקופה שבין  1בינואר  2011עד ליום  31בדצמבר ; )2019
( )2המשקיע החזיק במניות שהוקצו לו בתמורה להשקעתו המזכה בחברת המטרה או
בחברה המתחילה במשך כל תקופת ההטבה ואם המשקיע הוא שותפות של יחידים -
השותפים לא שינו את חלקם בשותפות כל תקופת ההטבה;
( )3הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות העיקריות של ההשקעה".
"תקופת ההטבה"  -שלוש שנות מס החל בשנת המס שבה חל מועד ההשקעה"

חוק האנג'לים
התנאים בהגדרת "חברת מטרה"  -סעיף (20ב) לחוק האנג'לים:
• ""חברת מטרה"  -חברה שהתאגדה בישראל ושהשליטה על עסקיה וניהולם
מופעלים בישראל ,שהתקיימו לגביה ולגבי ההשקעה המזכה בה כל אלה:
• ( )1במהלך כל תקופת ההטבה לא רשום נייר ערך כלשהו שלה למסחר בבורסה;
• ( 75 )2אחוזים לפחות מסכום ההשקעה של היחיד בה ,אשר בשלו הוקצו לו מניות
בחברה ,משמשים להוצאות מחקר ופיתוח ,לא יאוחר מתום תקופת ההטבה (תנאי
ייחוס המו"פ למשקיע); מבחן משולב ברמת המשקיע וברמת החברה – יכול להתקיים
עוד לפני תום תקופת ההטבה .בחינת FIFO
• ( 75 )3אחוזים לפחות מהוצאות המחקר והפיתוח שהוציאה החברה במהלך תקופת
ההטבה הוצאו בישראל (תנאי המו"פ בישראל) ; (בחינה מצטברת בתום תקופת
ההטבות).

חוק האנג'לים
התנאים בהגדרת "חברת מטרה"  -סעיף (20ב) לחוק האנג'לים  -המשך:
• ( )4הן בשנה שבה שולם סכום ההשקעה המזכה והן בשנה שלאחריה ,לא עלו
הכנסותיה של החברה על  50אחוזים מסכום הוצאות מחקר ופיתוח (תנאי
ההכנסות); (צריך לחול בכל שנה בנפרד).
• ( )5במהלך כל תקופת ההטבה הוצאות המחקר והפיתוח הוצאו לשם קידומו או
פיתוחו של מפעל שבבעלות החברה; (תנאי ייעוד המו"פ).
• ( )6עד לשנת המס שבה התקיים תנאי ייחוס המו"פ למשקיע בכל אחת משנות המס
במהלך תקופת ההטבה ,לרבות שנת המס שבה התקיים התנאי האמור ,הוצאות
המחקר והפיתוח מהוות  70אחוזים לפחות ,מכלל הוצאות החברה; (תנאי עיקר
ההוצאות).

חוק האנג'לים
בחינת הזכאות להטבת המס בידי היחיד תתבצע רק לאחר תקופה של שלוש שנים:
""תקופת ההטבה"  -שלוש שנות מס החל בשנת המס שבה סכום ההשקעה המזכה שולם
לחברת המטרה".
חוזר מס הכנסה מספר  12/2011שכותרתו "התרת השקעה מזכה במניות חברת מטרה על ידי
יחיד כהוצאה" אשר פורסם ביום  24באוקטובר ( 2011להלן" :החוזר  ,)"12/2011מאפשר לנכות
את ההשקעה כבר בשנה הראשונה ,תוך אפשרות לביטול הניכוי באופן רטרואקטיבי על ידי פקיד
השומה ,ככל שיימצא שלא התמלאו התנאים לזכאות בניכוי ההוצאה.

חוק האנג'לים
סעיף (19א) לחוק האנג'לים קובע ,כי המונחים "מחקר" ו"פיתוח" יוגדרו על פי האמור החוק
לעידוד מחקר ופיתוח ובלבד שקיבלו את אישור המדען הראשי.

סעיף (20א) לחוק האנג'לים קובע מהי "השקעה מזכה" ,כלהלן:
"השקעה מזכה"  -השקעה של יחיד בחברת מטרה בשנת מס כלשהי ,אשר בשלה הוקצו לו
מניות בחברת המטרה באותה שנה;
הנוסח המתוקן (החל מיום  1לינואר " )2016השקעה במזומן של משקיע בחברת מטרה או
בחברה מתחילה בשנת מס כלשהי ,אשר בשלה הוקצו לו מניות בחברת המטרה או בחברה
המתחילה ,לפי העניין".

חוק האנג'לים
חוזרים  12/2011+2.2017מבהירים את משמעות המונח "השקעה מזכה" וקובעים כי גם
הלוואה המירה שניתנה לחברת המטרה ומומרת להון המניות של החברה תחשב ל"השקעה
מזכה" ,כלהלן:
"על מנת שהשקעה בשנת מס כלשהי תיחשב להשקעה מזכה צריכים להתקיים ,בין היתר,
שני תנאים בסיסיים במצטבר:
א .סכום ההשקעה שולם לחברת המטרה;
ב .למשקיע הוקצו מניות בחברת המטרה בה בוצעה ההשקעה.
לעניין זה יובהר:
• הקצאת מניות למשקיע תיחשב להשקעה מזכה רק אם שולמה התמורה בגינה.
• הלוואה שניתנה לחברת המטרה (גם אם קודם לתקופת הוראת השעה) ומומרת להון
מניות (לרבות אג"ח להמרה ,מניות בכורה וכו') בתקופת הוראת השעה תיחשב כהשקעה
שבוצעה במועד ההמרה ותוכל לזכות את המשקיע בהקלות מכוח החוק.
• מימוש אופציות למניות חברת המטרה תיחשב להשקעה מזכה שבוצעה במועד המימוש
למניות ,בסכום תוספת המימוש ששולמה במועד המימוש כאמור."...

תיקון חוק האנג'לים
• ביום  20בינואר  ,2016פורסם תיקון מס'  5לחוק המדיניות הכלכלית לשנים  2011ו2012-
(להלן" :התיקון") .עיקרי התיקון הם קביעת מסלול חדש וחלופי (התרת השקעה במניות
חברה מתחילה) למסלול ההשקעה בחברת מטרה אשר נקבע בחוק האנג'לים ,ביצוע מספר
תיקונים במסלול חברת מטרה אשר נקבע בחוק האנג'לים והארכת הוראת השעה עד ליום
 31בדצמבר .2019
• התיקון קובע תנאים והוראות להתרת השקעה מזכה של משקיע במניות חברה מתחילה.
בשונה מחברת מטרה ,הקריטריונים שנקבעו לחברה מתחילה הם כאלה הניתנים לבירור
במועד ההשקעה.

תיקון חוק האנג'לים
"מועד ההשקעה" ,נקבע בתיקון ,כמאוחר מבין אלה:
"( )1המועד שבו המשקיע שילם לחברת המטרה או לחברה המתחילה את סכום
ההשקעה המזכה.
) (2המועד שבו הקצתה חברת המטרה או החברה המתחילה למשקיע את המניות כנגד
השקעתו בחברה .ואולם ,אם מקור המניות שהוקצו הוא באיגרות חוב הניתנות להמרה
למניות ,ואיגרות החוב האמורות הומרו למניות באותה שנת מס שבה הונפקו איגרת החוב -
המועד שבו שילם המשקיע תמורת איגרות החוב.
• חוזר " – 2.2017היה והקצאת המניות לא דווחה לרשם החברות בהתאם להוראות חוק
החברות ,יראו את תאריך הדיווח לרשם החברותכתאריך ההקצאה לעניין החוק.

תיקון חוק האנג'לים
"חברה מתחילה" הינה חברה שהתאגדה בישראל ושהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים
בישראל ,שמתקיימים לגביה כל התנאים הבאים:
"( )1במועד ההשקעה טרם חלפו המועדים הקבועים להלן ,לפי העניין:

(א)  48חודשים מיום התאגדות החברה ,ואם היא פועלת באזור פיתוח א' ,כאמור בחלק א'
לתוספת השנייה בחוק לעידוד השקעות הון  60 -חודשים מהיום האמור.
(ב) קיבלה החברה סיוע במסגרת מסלול שמפעילה הרשות (הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה
והכלכלה) ,שהממונה על התקציבים במשרד האוצר ומנהל רשות המיסים אישרו כי הוא מיועד
לחברות מתחילות  12 -חודשים מתום תקופת הסיוע במסגרת המסלול האמור ,או אחד המועדים
כאמור בפסקת משנה (א) ,לפי העניין ,לפי המאוחר.
( )2היקף המכירות הכולל של החברה מיום התאגדותה עד למועד ההשקעה לא עלה על
 4.5מיליון שקלים חדשים ,והיקף המכירות בכל אחת משנות המס שקדמו למועד ההשקעה
לא עלה על  2מיליון שקלים חדשים; לעניין זה יראו חלק משנת מס כשנת מס (תנאי
המכירות).

תיקון חוק האנג'לים
"חברה מתחילה"  -המשך
) (3סך כל הוצאות החברה מיום התאגדותה עד למועד ההשקעה לא עלה על  12מיליון
שקלים חדשים ,וסך כל הוצאותיה בכל אחת משנות המס שקדמו למועד ההשקעה לא
עלה על  3מיליון שקלים חדשים; לעניין זה יראו חלק משנת מס כשנת מס (תנאי
ההוצאות).
בחינת תנאי ההכנסות ותנאי ההוצאות תעשה לתחילת הרבעון של מועד ההשקעה.
( )4היקף ההשקעות בחברה וההלוואות שניתנו לה מיום התאגדותה עד למועד ההשקעה,
ובכלל זה סכום ההשקעה המזכה ,אינו עולה על  12מיליון שקלים חדשים (תנאי
ההשקעות).
( )5רואה החשבון של החברה אישר כי מתקיימים בחברה ,במועד ההשקעה ,התנאים
שבפסקאות ( )1עד (.)4

תיקון חוק האנג'לים
"חברה מתחילה" – המשך – אישור רשות המו"פ
( )6עד מועד ההשקעה התקבל אישור רשות המו"פ לאותה שנת מס ,כי מתקיימים בחברה,
שלושה אלה:
(א)  70%לפחות מהוצאות החברה ,בתקופה שמיום התאגדותה עד יום ההשקעה,
הוצאו ,במישרין או בעקיפין ,בקשר למוצר המבוסס על מחקר ופיתוח שבוצעו בחברה
(בסעיף זה  -המוצר בפיתוח).
(ב) המוצר בפיתוח וכל הזכויות הנובעות ממנו הם בבעלות החברה מיום היווצרו .לעניין
זה ,רכשה או קיבלה החברה את מלוא הזכויות במוצר מאחד מאלה ,לשם המשך פיתוחו
של המוצר ,יראו את החברה כאילו מתקיים בה התנאי האמור בפסקת משנה זו:
( )1יחיד ,אחד או יותר ,שהמוצר היה בבעלותו באופן בלעדי מיום היווצרו עד העברת
מלוא הזכויות בו לחברה.
( )2מוסד יוצר שהמוצר היה בבעלותו מיום היווצרו עד העברת מלוא הזכויות בו
לחברה; לעניין זה" ,מוסד יוצר"  -כל אחד מאלה...:

תיקון חוק האנג'לים
"חברה מתחילה" – המשך :
(ג) יותר מ 50%-מהוצאות החברה ,באותה שנת מס ,הוצאו בישראל; המדען הראשי ומנהל
רשות המסים רשאים לקבוע ,בכללים שיפורסמו ברשומות"
במועד הקובע (שנתיים מתום תקופת ההטבה) מתקיימים בחברה ,שניים אלה:
• מלוא סכום ההשקעה המזכה שהושקעה בחברה הוצא בידי החברה עד המועד הקובע
במישרין לשם קידומו ופיתוחו של המוצר בפיתוח.
• "יותר מ 50%-מהוצאות החברה בתקופה הנוספת ,הוצאו בישראל  ;..לעניין זה,
"התקופה הנוספת"  -התקופה שתחילתה בתום תקופת ההטבה וסיומה במועד
הקובע ,ואם מלוא סכום ההשקעה המזכה שהושקעה בחברה הוצא בידי החברה לפני
המועד הקובע  -שסיומה במועד שבו הוצא מלוא הסכום כאמור".

תיקון חוק האנג'לים
חוק האנג'לים קבע כי רק השקעה של יחיד (בחברת מטרה) תוכר לצורך הטבת המס שמעניק
הסעיף .התיקון מרחיב וקובע כי גם השקעה של שותפות בין יחידים תוכר כהשקעה מזכה.
"שותפות בין יחידים" מוגדרת כלהלן:

"שותפות שהשותפים בה במשך כל תקופת ההטבה הם יחידים ,שהוקמה ופועלת לשם
השקעה ייעודית בחברה אחת בלבד שהיא חברת מטרה או חברה מתחילה ,ושמנהל
רשות המסים אישר כי מתקיימים בה התנאים האמורים בהגדרה".
ראו גם החלטת מיסוי 3311/18

חוק האנג'לים – הוראות נוספות
•
•
•
•

בחישוב סכום ההשקעה המרבי יובאו בחשבון כלל השקעותיו המזכות של המשקיע
בחברת המטרה או בחברה המתחילה ,לפי העניין ,במישרין ,וכן השקעות כאמור שביצע
קרובו....
לעניין חישוב רווח הון במכירת מניות של חברת המטרה או החברה המתחילה ,לפי
העניין ,בידי משקיע שסכום ההשקעה המזכה הותר לו בניכוי לפי סעיף זה ,יוקטן המחיר
המקורי של המניות בכל סכום ההשקעה שהותר בניכוי כאמור.
משקיע תושב חוץ
קיבל המשקיע מחברת המטרה  -במהלך התקופה שממועד ההשקעה עד תום תקופת
ההטבה ,או מהחברה המתחילה  -במהלך התקופה שממועד ההשקעה עד המועד
הקובע (שנתיים מתום תקופת ההטבה) ,סכום כלשהו ,במישרין או בעקיפין ,יופחת
הסכום האמור מחישוב סכום ההשקעה המזכה לעניין סעיף זה; הוראות סעיף קטן זה
לא יחולו על דיבידנד כהגדרתו בחוק החברות ,התשנ"ט".1999-

חוק האנג'לים – השוואה בין מסלולי החוק

(מתוך אתר

רשות המו"פ)
חברת מטרה

חברה מתחילה

ודאות למשקיע

בתום תקופת ההטבה  3 -שנים ממועד
ההשקעה

במועד ההשקעה

וודאות לחברה

בתום תקופת ההטבה  3 -שנים ממועד
ההשקעה

בתום תקופת ההטבה ( 3שנים ממועד
ההשקעה) או במהלך התקופה הנוספת
(שנתיים המתחילות בתום תקופת
ההטבה)

סוגי אישורים

מקדמי/מלא

למועד ההשקעה/מלא

חוק האנג'לים – השוואה בין מסלולי החוק  -המשך
תנאי סף:

חברת מטרה

חברה מתחילה

 מס' חודשים שחלפוממועד הקמת החברה

אין תנאי מקדמי

עד  48חודשים (או  60חודשים באזור פיתוח א') או עד
 12חודשים מתום תקופת הסיוע שניתן על ידי רשות
החדשנות באחד ממסלולי ההזנק שאושרו ע"י הממונה
על התקציבים באוצר ומנהל רשות המסים

 סוג חברה (פרטי/ציבורי) במהלך כל תקופת ההטבה לא רשוםנייר ערך כלשהו שלה למסחר בבורסה

היקף השקעות

אין

אין

היקף ההשקעות בחברה וההלוואות שניתנו לה מיום
התאגדותה עד למועד ההשקעה ,ובכלל זה סכום
ההשקעה המזכה ,אינו עולה על  12מיליון ₪

חוק האנג'לים – השוואה בין מסלולי החוק  -המשך
תנאי סף:

חברת מטרה

חברה מתחילה

היקף הכנסות

אין

היקף המכירות הכולל של החברה מיום התאגדותה עד למועד
ההשקעה לא עלה על  4.5מיליון  ,₪והיקף המכירות בכל אחת
משנות המס שקדמו למועד ההשקעה לא עלה על  2מיליון ₪

היקף הוצאות

אין

סך כל הוצאות החברה מיום התאגדותה עד למועד ההשקעה לא
עלה על  12מיליון  ,₪וסך כל הוצאותיה בכל אחת משנות המס
שקדמו למועד ההשקעה לא עלה על  3מיליון ₪

היקף הוצאות המו"פ

אין

 70%לפחות מהוצאות החברה ,בתקופה שמיום התאגדותה
עד יום ההשקעה ,הוצאו במישרין או בעקיפין ,בקשר למוצר
המבוסס על מחקר ופיתוח שבוצעו בחברה (תנאי המו"פ
במתחילה)

בעלות על המוצר המפותח

אין

המוצר שפותח והזכויות הנובעות ממנו הינם בבעלות החברה
מיום היווצרו או שהחברה רכשה או קיבלה את המוצר שפותח
מיחיד או מוסד יוצר ("תנאי הבעלות על הקניין הרוחני")

חוק האנג'לים – השוואה בין מסלולי החוק  -המשך
חברת מטרה

חברה מתחילה

עמידה בתנאי החוק

במשך כל תקופת ההטבה  3 -שנים
מהשנה בה חל מועד ההשקעה

במשך כל תקופת ההטבה  3 -שנים מהשנה בה חל
מועד ההשקעה ,ובתקופה נוספת של שנתיים
המתחילות בתום מועד ההשקעה

 -היקף הוצאות המו"פ

הוצאות המחקר והפיתוח מהוות 70%
לפחות ,מכלל הוצאות החברה ,בכל שנת
מס במהלך תקופת ההטבה

תנאי הסף שהרשות בוחנת ממשיכים להתקיים בתום
כל שנה במהלך תקופת ההטבה )תנאי המו"פ ותנאי
הבעלות על הקניין הרוחני

 -היקף הוצאות בישראל

 75%לפחות מהוצאות המחקר והפיתוח
שהוציאה החברה במהלך תקופת ההטבה
הוצאו בישראל

בתום כל שנת מס במהלך תקופת ההטבה או בתקופה
הנוספת יותר מ 50%-מהוצאות החברה הוצאו
בישראל

 -ייעוד ההשקעה למו"פ

 75%לפחות מסכום ההשקעה ,אשר
בשלו הוקצו למשקיע מניות בחברה,
משמשים להוצאות מחקר ופיתוח,
לא יאוחר מתום תקופת ההטבה -שלוש
שנים מהשנה בה חל מועד ההשקעה

מלוא סכום ההשקעה המזכה שהושקע בחברה הוצא
בידי החברה עד המועד הקובע ( 3שנים של תקופה
הטבה ועוד שנתיים של התקופה הנוספת) במישרין
לשם קידומו ופיתוחו של המוצר בפיתוח

חוק האנג'לים – השוואה בין מסלולי החוק  -המשך
חברת מטרה

חברה מתחילה

עמידה בתנאי החוק

אין

 היקף הכנסות לאחרההשקעה

בשנה שבה חל מועד ההשקעה המזכה
ובשנה שלאחריה ,לא עלו הכנסותיה של
החברה על  50%מסכום הוצאות המו"פ

אי עמידה בתנאי
ההטבה

המשקיע יידרש לשלם את החזר ההטבה החברה תידרש לשלם את החזר ההטבה

בקשה לפי חוק האנג'לים – רשות החדשנות
• בקשה לפי חוק האנג'לים  -סעיף (20א) לחוק המדיניות הכלכלית לשנים  2012ו2011-
(תיקוני חקיקה) ,תשע"א,2011-
• נוהל  200-05בשם קבלת אישורי הכרה מרשות החדשנות של רשות החדשנות:
• הקריטריונים שנקבעו בחוק כתנאי להיחשב כחברה מתחילה הינם כאלו הניתנים לבירור
במועד ההשקעה כך שהמשקיעים יכולים לדעת כבר במועד ההשקעה אם מתקיימים
התנאים המזכים אותם בהטבת המס שמעניק החוק.
• רשות החדשנות מאפשרת לחברה הגשת בקשה בשני המסלולים:
• לפרטים טכניים להגשת הבקשה באחד המסלולים ראו:
https://innovationisrael.org.il/file/2719/download?token=a9PXYF3Q

ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל

ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל
תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי) (הוראת שעה) ,התש"ע-
 ,2009הותקנו מכוח סעיפים (131 ,98 ,31 ,20ד) ו 243-לפקודה.
התקנות מעניקות הטבות מס שונות ,בין היתר ,מאפשרות התקנות להתיר בניכוי הוצאות
הפקת סרט בישראל והוצאות הפקת סרט בידי שותפות מפיקה.

תוקף התקנות מוארך מעת לעת ,והתיקון הנוכחי  -תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות
משקיעים בסרט ישראלי) (הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"ו - 2016-מאריך את תוקף
התקנות עד לתום שנת .2018

ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל
הגדרות עיקריות בתקנות:
"הוצאות האסורות בניכוי"  -כל אחת מאלה:
( )1הוצאות האסורות בניכוי לפי סעיפים  31ו 32-לפקודה;
( )2הוצאות לרכישת נכס בר-פחת כהגדרתו בסעיף  88לפקודה;
( )3הוצאות לרכישת זכות במקרקעין או לרכישת זכות באיגוד כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין
(שבח ,ורכישה) ,התשכ"ג";1963-
"הוצאות הפקת סרט"  -כלל ההוצאות שהוצאו להפקת סרט ישראלי ,בין בישראל ובין מחוץ
לישראל ,למעט הוצאות האסורות בניכוי;
"הוצאות הפקת סרט בישראל"  -הוצאות הפקת סרט ששולמו לתושב ישראל לשם הפקת
סרט ישראלי ,בעד קבלת שירותים או בעד רכישת נכסים או בעד שכירתם ,ובלבד
שהשירותים ניתנו בישראל ,הנכסים נמצאים בישראל והשימוש בהם הוא בישראל;

ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל
הגדרות עיקריות בתקנות  -המשך:
"הוצאות הפקת סרט מחוץ לישראל"  -הוצאות הפקת סרט לשם הפקת סרט ישראלי,
שאינן הוצאות הפקת הסרט בישראל;"
"הפקת סרט"  -סך כל הפעולות שמטרתן להביא ליצירת עותק ראשון שלם של סרט
המוכן להקרנה מסחרית;
"יחידה"  -יחידה הנסחרת בבורסה המקנה זכות בשותפות;

"משקיע"  -מי שהשקיע כספים במזומן בשותפות מפיקה והשקעתו היא לדעת פקיד
השומה ביחס סביר בהתחשב בחלקו בהכנסות השותפות; "סרט"  -כהגדרתו בחוק
הקולנוע ,למעט סרט טלוויזיה; "

ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל
הגדרות עיקריות בתקנות  -המשך:
"סרט טלוויזיה"  -סרט או סדרה שהופקו להקרנה בטלוויזיה על ידי בעל רישיון לשידורים
כהגדרת בעל רישיון לשידורים בחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב ,1982-או
בעבורו ,או על ידי בעל זיכיון לפי חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ,התש"ן ,1990-או
בעבורו;
"סרט ישראלי"  -סרט שמתקיים בו אחד מאלה:
( )1מוסד ציבורי מסייע חתם עם מפיק הסרט על הסכם שבו התחייב המוסד הציבורי
המסייע להשתתף בהשקעה בהוצאות הפקת הסרט בשיעור של  10%לפחות ובתנאי
שהוצאות הפקת הסרט הן  600,000שקלים חדשים או יותר;
( )2הוועדה אישרה כי מתקיימים בסרט התנאים להכרה בו כסרט ישראלי לפי חוק
הקולנוע ,ותקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) ,התשס"ה ,2005-וכי הוצאות
הפקת הסרט הן  600,000שקלים חדשים או יותר;
"שותפות מפיקה"  -שותפות שכל עיסוקה הפקת סרט ישראלי".

ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל
הטבת המס  -התרת הוצאות:
(א) על אף האמור בכל דין ,הוצאות הפקת סרט בישראל לשם הפקת סרט ישראלי
והוצאות הפקת סרט מחוץ לישראל בסכום שאינו עולה על  15%מסכום הפקת הסרט
בישראל ,יותרו בניכוי בשנת המס שבה הוצאו כנגד כל הכנסה.
(ב) מקום שלא ניתן לנכות את כל ההוצאות המפורטות בתקנת משנה (א) ,לפי אותה
תקנה ,תועבר יתרת ההוצאות שלא נוכתה לשנים הבאות ,בזו אחר זו ,ותותר בניכוי
כנגד כל הכנסה.
(ג) הוצאות הפקת סרט מחוץ לישראל לשם הפקת סרט ישראלי בסכום העולה על 15%
מסכום הפקת הסרט בישראל ,יותרו בניכוי בשנת המס שבה הוצאו כנגד ההכנסות
מהסרט העולות על סכום הוצאות הפקת הסרט שהותרו בניכוי לפי תקנות משנה (א) ו-
(ב).

ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל
התרת הוצאות  -המשך:
(ד) מקום שלא ניתן לנכות את כל ההוצאות לפי תקנת משנה (ג) ,תועבר יתרת ההוצאות
שלא נוכתה לשנים הבאים ותותר בניכוי כנגד ההכנסות מהסרט העולות על סכום
ההוצאות שהותרו בניכוי לפי תקנות משנה (א) ו(-ב).
(ה) מקום שלא ניתן לנכות את כל ההוצאות לפי תקנת משנה (ד) ,תועבר יתרת ההוצאות
שלא נוכתה ותותר בניכוי כנגד כל הכנסה בשנת המס שבה מסתיימת תקופה של 24
חודשים מהיום שבו היתה ההקרנה המסחרית הראשונה של הסרט.
(ו) מקום שלא ניתן לנכות את כל ההוצאות לפי תקנת משנה (ה) תועבר יתרת ההוצאות
שלא נוכתה ותותר בניכוי כנגד כל הכנסה בשנות המס הבאות ,בזו אחר זו.
(ז) על אף האמור בפסקאות משנה (א)(ב)(ה) ו(-ו) ,אם ביקש זאת הנישום ,לא ינוכו
הוצאות הפקת סרט לפי תקנות המשנה האמורות כנגד רווח הון ,לרבות רווח הון שהוא
סכום אינפלציוני ,או כנגד ריבית או דיבידנד ,אם שיעור המס החל עליהם אינו עולה על
.20%

ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל
תנאים להתרת הוצאות (המשך):
ניכוי הוצאות למפיק ,למשקיע או לבעל יחידה בשותפות נסחרת לפי העניין ,יותר
בהתקיים התנאים האלה:
( )1מפיק הסרט (המפיק) ,ניהל פנקסים קבילים בשנת המס לפי שיטת החשבונאות
הכפולה;
( )2המפיק המציא לפקיד השומה העתק של ההסכם עם המוסד הציבורי המסייע כאמור
בפסקה ( )1להגדרה "סרט ישראלי" או את אישור הוועדה כאמור בפסקה ( )2להגדרה
"סרט ישראלי" ,לפי העניין;
( )3ההכנסה מהפקת הסרט של המפיק ,המשקיע או בעל היחידה בשותפות הנסחרת ,לפי
העניין ,היא הכנסה חייבת בישראל;"

ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל
תנאים להתרת הוצאות  -המשך:
( )4נעשתה ההפקה בידי שותפות מפיקה  -יחולו בנוסף הוראות אלה:
(א) המשקיע ניהל פנקסים קבילים או שהוא פטור מניהולם;
(ב) השותפות המפיקה הגישה לפקיד השומה דוח לפי סעיף (63א)( )2לפקודה,
מבוקר בידי רואה חשבון שיצורפו אליו:
( )1פירוט שמותיהם של כל אחד מהמשקיעים ומענם;
( )2פירוט סכום ההשקעה הכספית של כל אחד מהמשקיעים בשותפות המפיקה
והחלק המיוחס לו בכלל ההשקעה הכספית בה;
( )3פירוט החלק המיוחס לכל משקיע בהכנסות השותפות המפיקה ובהוצאותיה;
( )4פירוט הוצאות הפקת הסרט בישראל בשנת המס;
( )5פירוט הוצאות הפקת הסרט מחוץ לישראל בשנת המס;

ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל
תנאים להתרת הוצאות  -המשך:
(ג) המשקיע יגיש לפקיד השומה את כל אלה:
( )1אישור מהמוסד הציבורי המסייע או מהוועדה ,לפי העניין ,כי הסרט הוא סרט
שהוכר כסרט ישראלי;
( )2אישור של השותפות המפיקה על סכום ההשקעה הכספית של המשקיע בה ועל
החלק המיוחס לו בכלל ההשקעה הכספית בה;
( )3אישור של השותפות המפיקה על החלק המיוחס למשקיע בהכנסותיה
ובהוצאותיה;
( )4אישור של השותפות המפיקה על הוצאות הפקת הסרט בישראל בשנת המס;
( )5אישור של השותפות המפיקה על סכום הוצאות הפקת הסרט מחוץ לישראל
בשנת המס.

ניכויים לחקירות מדעיות

סעיף 20א לפקודה
ככלל ,הוצאות בעד מחקר ופיתוח מדעי אינן מותרות בניכוי מההכנסה עקב היותן הוצאות הוניות במהותן
(סעיף  )3(32לפקודה) .ככאלה ,מצטרפות הן לעלות המקורית של הנכס.
כחריג לכלל זה ובמטרה לעודד נישומים ולהמריצם להשקיע בפיתוח מפעליהם ולהוציא הוצאות מחקר
פיתוח ,חוקק סעיף 20א לפקודה ,המתיר ניכוין של הוצאות למחקר מדעי כהוצאה שוטפת.
סעיף 20א(א)( )1לפקודה קובע כי הוצאה כאמור תותר בניכוי רק אם המחקר הוא בתחומי התעשייה,
החקלאות ,התחבורה או האנרגיה ובלבד ששולמה בפועל .נוסף על כך נדרש כי הגורם המוסמך על ידי
השר במשרד הממשלתי הרלוונטי יאשר שהמחקר המדעי הוא בתחום פעולתו .האישור ניתן בדרך כלל על
ידי המדען הראשי של אותו משרד (ראו נוהל  .)200-05הסעיף ממשיך ומתנה את ניכוי ההוצאה ,באחד מן
המקרים הבאים:
• בעל מפעל הוציא הוצאות מחקר לשם פיתוחו או קידומו של מפעלו;

• מבצע מחקר מדעי ,שהוציא הוצאות כאמור ,אם משתתפת המדינה במימון המחקר על ידי מענק;
• משתתף במימון מחקר מדעי שמבצע אדם אחר ,וזאת בשני תנאים:
( )1המדינה משתתפת במימון המחקר על-ידי מענק.
( )2למשתתף זכות בפירות של תוצאות המחקר בשיעור סביר יחסית להשתתפותו בהוצאות המחקר.

סעיף 20א לפקודה
• עוד קובע הסעיף ,כי סכום מענק שנתנה המדינה לצורך מימון מחקר מדעי יופחת מסכום
ההוצאות שניכוין הותר על פי הסעיף ,וכן שלא יותר לניכוי כל סכום של הוצאה שהושקע
בנכס שיש עליו ניכוי פחת לפי סעיף  21לפקודה.
• סעיף 20א(א)( )2לפקודה מורה כי הוצאות מחקר ופיתוח ,אשר אינן עונות לדרישות לעיל,
יופחתו בשלושה שיעורים שנתיים שווים.
• "מלכודת הניכוי"

סעיף 20א לפקודה
עמ"ה  ,97/97פנורמה תעשיות מוצרי קליטה לטלויזיה בע"מ נ' פקיד שומה תל-אביב-יפו )2003( 4
• המערערת ,חברה תעשייתית העוסקת בתחום מוצרי קליטה לטלוויזיה ,קיבלה מהמדען הראשי של
משרד התעשייה והמסחר כתב אישור לפיו אושר לה לבצע תכנית מחקר ופיתוח שנתית.
• בשל אישור זה ,צפויה הייתה המערערת ליהנות מהתרה בניכוי של ההוצאות שאמורה היתה להוציא
על הפרויקט ,וזאת לפי סעיף 20א(א)( )1לפקודה.

• המחלוקת בין המערערת לבין המשיב נעה סביב שאלת התרתן של חלק מההוצאות האמורות אשר
לא אושרה על-ידי המדען הראשי .לגישת המערערת ,יש להתיר בניכוי את אותו חלק מההוצאות
באותה שנה שבה הוצאו (על-פי סעיף 20א(א)( .))1ואילו לגישת המשיב ,דינן להינכות בשלושה
שיעורים (על-פי סעיף 20א(א)(.))2
•

סעיף 20א לפקודה
עמ"ה  ,97/97פנורמה תעשיות מוצרי קליטה לטלויזיה בע"מ נ' פקיד שומה תל-אביב-יפו .4
(אפריל  – )2003המשך
נפסק
• יישום הפירוש הלשוני של סעיף 20א(א)( )1לפקודת מס הכנסה מחייב לקבוע ,כי משהתיר המדען
הראשי למערערת ביצוע המחקר המתואר במסגרת האישור ,נפתחה הדרך בפניה לדרוש בניכוי
כל סכום הוצאות מו"פ שהוציאה במסגרת פרויקט זה ,מבלי כל הגבלה.
• המשיב צודק בטענו ,כי כאשר הביע המחוקק דעתו ,כי יש מקום לחרוג מן המקובל ולהתיר בניכוי
הוצאות שדרך כלל אינן מותרות בניכוי שוטף ,הוראת החוק הקובעת כן נדרשת לפירוש מצמצם.
• כאשר מחוקק המס היתנה התרה בניכוי של הוצאות שנכרכו בביצוע תכנית מו"פ ,באישור
שהוסמך ליתן המדען הראשי ,היתה כוונתו הראשונית לבסס ההוצאות  -ולא רק התכנית
עצמה  -על אישור זה .שהרי ,לא בתכנית בעלמא עסקינן ,אלא בתכנית שהמדען הראשי נדרש
לקצוב לה זמן ,היקף והוצאות.

סעיף 20א לפקודה
עמ"ה  ,97/97פנורמה תעשיות מוצרי קליטה לטלויזיה בע"מ נ' פקיד שומה תל-אביב-יפו .4
( – )2003המשך
נפסק
• טענת המערערת ,לפיה לא נועדה קציבת ההוצאות על ידי המדען הראשי אלא על מנת לקבוע על
פיהן את סכום המענק שיקבל בעל תכנית המו"פ ,נכונה היא אמנם כשהיא לעצמה ,ואולם זאת,
במנותק מן הפן המיסויי נשוא הדיון דנא .גם אם המטרה הראשונית בקציבת עלות תכנית המו"פ
על ידי המדען הראשי ,הינה העמדת מסגרת כספית למענק ,עדיין יש ,בעצם אימוצו של האישור
על כל חלקיו לצורך התרת ההוצאות כאמור ,כדי לחייב גם אימוץ בדיקותיו לצורך קביעת
סבירותן של הוצאות אלה ,שבלעדיה בוודאי לא התכוון המחוקק להתירן בניכוי ,בשנה בה
יצאו.
• על-כן ,משקבע המדען הראשי בענייננו ,סכום הוצאות קצוב לביצוע תכנית המו"פ שאישר ,דין הוא
שתותרנה הוצאות אלה בניכוי במסגרת סעיף 20א(א)( )1לפקודת מס הכנסה בשנה בה יצאו.
• לא כך ההוצאות העודפות ,שלא נכללו באישור זה ,לגביהן חלות הוראות 20א(א)( )2לפקודת
מס הכנסה ,ועל-כן הן מותרות בניכוי בשלושה תשלומים שווים ורצופים בשלוש השנים העוקבות,
כמפורט בסעיף.

סעיף 20א לפקודה
ע.א ,547/86 .אמין בקרה והנעה חשמלית בע"מ נ' פקיד שומה ירושלים ()1990
• המחלוקת בערעור נסובה על השאלה אם זכויות המערערת לנכות מהכנסתה הוצאות מחקר שעמדה
בהן בשנת  1981גם כאשר הוצאות אלה הותרו בניכוי למשתתף באותו מחקר ,כלומר ,צד שלישי
כמשתתף נשא בהוצאה.
נפסק:

• השאלה הראויה והאמיתית בסוגיה זו היא אם בעל מפעל המבצע מחקר בהתאם לס"ק (א) ,או מבצע
מחקר לפי ס"ק (ב) ,אשר קיבל מימון למחקר ולא נשא מכיסו בהוצאותיו ,זכאי בניכוי.
• אין הגיון להתיר למערערת הוצאה שלא גרמה לה חסרון כיס וכוסתה כולה מכספים שהועמדו
לרשותה על ידי מממן .ניכוי כזה אינו מתיישב עם מהות "ההוצאה" המוכרת בפקודה.

סעיף 20א לפקודה
ע.א ,547/86 .אמין בקרה והנעה חשמלית בע"מ נ' פקיד שומה ירושלים (פברואר
 - )1990המשך
• התרת ההוצאה ,בנסיבות ,אף אין לה אחיזה בלשונו של סעיף 20א(א)( )1לפקודה ,המתיר
לנישום ניכוי בשל הוצאות שהוציא.
• אין ללמוד מכך שבסעיף 20א(א)( )3לפקודה נקבע במפורש כי סכום המענק שנתנה המדינה
יופחת מסכום ההוצאות שניכויין הותר ,כאילו הדין שונה לגבי כספים שקיבל מבצע המחקר מן
המשתתף במימון המחקר.
הערעור נדחה.

הוצאות מחקר ופיתוח
• הפקודה אינה מגדירה מהן הוצאות פיתוח .עם זאת ,מקובל (ראו למשל חוזר מס הכנסה
 )15/02לפרש מונח זה על פי הגדרתו בסעיף  1לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה ,התשמ"ד-
 1984שמגדיר הוצאות פיתוח כדלקמן:
"'פיתוח' – יישום ממצאי מחקר או ידע אחר ,המכוונים לייצור מוצר חדש או לפיתוח תהליך חדש
או לשיפור מהותי במוצר קיים או בתהליך קיים ,לרבות גיבוש קווי תכנית או בדיקתם ,הכנת
תכניות ומדגמים ,בניית אב-טיפוס והפעלת דגם ניסוי או מיתקן חצי-חרושתי;"
• "'מחקר' – חקירה מתוכננת במטרה לגלות ידע חדש מתוך ציפיה שידע זה יהא מועיל בפיתוח מוצר
חדש או תהליך חדש או בשיפור מהותי במוצר או בתהליך קיימים;"
• לפיכך ,יש לערוך ניתוח של אופי ההוצאות ולבחון אם הן נכנסות בכלל לגדר הוצאות פיתוח.
בשלב הבא יש לבחון אם הן עומדות בכל התנאים של סעיף  20א(א)( )1לפקודה .דהיינו ,אם
ההוצאות שלעיל אכן משמשות למחקר ופיתוח בתחומים הרלוונטיים.

הוצאות מחקר ופיתוח
עמ"ה  + 1030/05עמ"ה  ,1253/05ענבי ציון משקאות קלים ( )1981בע"מ נ' פקיד שומה חולון
(יוני )2012
• בגדרו של פסק-הדין נדונה השאלה בין היתר אם הוצאות המערערת בגין עובדי מעבדה ורכישת
חומרים מתכלים הינן הוצאות מחקר ופיתוח ,אותן ניתן לנכות בפריסה על-פני שלוש שנים ,או
שמא הוצאות שוטפות.
• בית-המשפט קיבל את עמדת פקיד-השומה וקבע ,כי ההוצאות שבמחלוקת מהוות הוצאות מחקר
ופיתוח שיש לנכותן בפריסה על-פני שלוש שנים ולא באופן שוטף .זאת ,מהטעם שהמערערת
רשמה הוצאות אלו בדו"חותיה הכספיים תחת "מחקר ופיתוח".
• בית המשפט ציין ,כי העּובדה ,שהמערערת ורואי-החשבון שלּה בחרו לסווג הוצאות אלו תחת
"מחקר ופיתוח" די בה כדי לשלול את הצורך להתערב בשיקול דעתו של המשיב שעה שראה
בהוצאות אלו הוצאות מחקר ופיתוח ,שּכן הדו"ח הכספי הוא ,בין היתר ,הצהרת הנישום לאמיתות
האמור בו.

סעיף 20א – עמדות חייבות בדיווח
• עמדה מס'  - 05/2016אופן ייחוס הוצאות במפעל תעשייתי
חבר בני אדם שבבעלותו מפעל מאושר/מוטב/מועדף כמשמעות המונחים בחוק עידוד ,ייחס את
הניכויים בחישוב הכנסתו החייבת בהתאם להוראות סעיף  3.3לחוזר מס הכנסה מס'  3/2006הן
להכנסתו החייבת במס מלא או מופחת והן להכנסתו הפטורה מכח חוק עידוד .עמדה זו תחול על
הכנסה חייבת בניכוי כלל ההוצאות המותרות של הנישום על פי כל דין כאמור בסעיף  3.2.3לחוזר
כאמור ,כגון :הוצאות מחקר ופיתוח המותרות בניכוי מכח סעיף 20א לפקודה .הוצאות מימון
וכיוצ"ב.
• עמדה מס'  - 07/2016הימצאות אישור לטובת תביעת הטבות
כל מקום בו נישום תבע ניכוי או הטבת מס המחייבת המצאת אישור מצד ג' (כגון :אישור המדען
הראשי לצורך ניכוי הוצאות מו"פ ,אישור המדען הראשי לתביעת הטבות מס בגין מתן שירותי מו"פ
תעשייתיים לתושב חוץ ,אישור המדען הראשי בדבר קיומו של "ידע" כמשמעותו בסעיף  51לחוק
עידוד ,אישור המפעל האחר בדבר מכירות רכיב במוצר אחר לעניין יישום תקנות לעידוד השקעות הון
(תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר ,מפעל זכאי להטבה) ,התשס"ז2007-
וכיוצ"ב)  -לא נמצא בידיו האישור עם הגשת דוח המס ,לא יהא זכאי לניכוי או להטבה כאמור".

תמריצי מס הכנסה לעוסקים בחיפוש,
פיתוח והפקת נפט וגז טבעי

תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט) ,התשט"ז 1956 -
הגדרות:
• "נפט" – התקנות מאמצות את ההגדרה בחוק הנפט ,התשי"ב –  ,1952לפיו "נפט" כולל גם גז טבעי.
• "טובת הנאה"  -זכות או טובת הנאה ,מוחזקת או ראויה ,בנכס נפט ,בכולו או במקצתו ,המזכה את
בעלה בכל הנפט המופק והמנוצל מאותו נכס או ממקצתו ,או בחלק מאותו נפט ,יהא חלק זה מחושב או
ניתן כאשר יהא;
• "הוצאות חיפוש"  -כל ההוצאות שהוצאו בחיפוש נכס נפט ,כולו או מקצתו ,לרבות הוצאות לבדיקות
וניסויים גאולוגיים ,גאופיזיים ,גאוכימיים וכיוצא באלה ,והכל ובלבד שהוצאו בתקופת החיפוש כהגדרתה
בחוק מיסוי רווחי נפט ,למעט ציוד או מכונה שהם נכס בר ניכוי כהגדרתו בסעיף  17לחוק האמור
ולמעט מקרקעין;

תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט) ,התשט"ז 1956 -
• תקנה  – 4עוסקת ב"הוצאות חיפוש" של נכס נפט ,וזאת עד למועד שבו התגלה נפט בכמויות
מסחריות.
• הוצאות החיפוש באות להכשיר את נכס הנפט לקראת פעילות עתידית ,ועל כן מהוות לכאורה הוצאה
הונית או הוצאה טרום-עסקית .למרות זאת ,התקנות מתירות את ההוצאות בניכוי שוטף ,או לחלופין,
רישומן כנכס הזכאי לפחת מואץ.

• על בעל טובת ההנאה להודיע למנהל על בחירתו בין ניכוי שוטף לפחת מואץ עד למועד הגשת דוח המס
לשנה הראשונה בה הוצאו הוצאות החיפוש.
• הוא רשאי לשנות את בחירתו אם נמצאה "תגלית" בנכס הנפט ,ואם ניתנה לכך הסכמה של המנהל -
גם אם לא נמצאה תגלית .כלומר ,ניתנה לבעל טובת ההנאה אפשרות לבחור בדיעבד את המסלול
הכדאי לו.

תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט),
התשט"ז 1956 -
• תקנה  – 5אם בעל זכות בנכס נפט הוציא הון לשם רכישת קרקע ,יותרו לו בניכוי עלויות רכישת
הקרקע ,לאורך השנים בהן יהיה זכאי להחזיק בה .כלומר ,מדובר במעין פחת על קרקע.
• חוק הנפט מאפשר לבעל זכות נפט לדרוש מהממשלה לרכוש למענו קרקע ולהחכיר לו אותה ,תמורת
דמי חכירה תקופתיים .כלומר ,אין מדובר ברכישת קרקע ,כי אם בחכירה ,הנושאת סממנים של
"חכירה תפעולית" .כלומר ,ייתכן וניכוי כאמור היה מותר ממילא מכוח דיני המס הכלליים.
• אם זכותו של בעל טובת ההנאה להחזיק בקרקע פקעה לפני תום ניכוי ההוצאה במלואה ,היתרה
תותר בניכוי בשנת המס בה פקעה הזכות .כאן מדובר בהטבה של ממש ,שכן ככלל ,השקעה
שירדה לטמיון בנכס יוצרת "הפסד הון" ואינה מותרת בניכוי שוטף.

תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט) ,התשט"ז 1956 -
• תקנה  - 6בעל טובת הנאה שרכש נכסים בני פחת לצורך פעילותו בתחום חיפוש והפקת נפט ,אשר יצאו
משימוש עקב הפסקת הפעילות ,יותר לו בשנת הפסקת הפעילות ניכוי בגובה העלות המופחתת של
הנכסים ,פחות ערך הגרט שלהם .גם הטבה זו היא יוצאת דופן ,וחורגת מהכלל האמור לעיל לפיו
השקעה בנכס שירדה לטמיון יוצרת "הפסד הון" ואינה מותרת בניכוי שוטף.
• תקנה  - 7אם בעל טובת הנאה אינו יכול לנצל בשנת מס מסוימת את כל הניכויים הנ"ל ,ניתן יהיה
לנצלם בשנות המס הבאות .על כן ,בכל שנה בה אין די הכנסות מנכס הנפט ,ייווצר מחדש לבעל הנכס
הפסד עסקי ,אשר ניתן לקזזו כנגד כל הכנסה שהיא (לעומת הפסד מועבר ,אשר היכולת לקזזו מוגבלת).
גם בכך טמונה הטבה משמעותית.
• תקנה  - 8התקנות יחולו גם על מי שעוסק בחיפוש נפט מחוץ לישראל .התכלית של הוראה זו היא
ככל הנראה עידוד של חשיפת מידע גיאולוגי מחוץ לישראל ,אשר יהיה בו כדי לתרום לחיפוש הנפט
בישראל.

חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ,התשע"א 2011 -
• החוק עוסק בעיקר ב"היטל הנפט" ,שהוא מס ייעודי המוטל על מיזמי נפט בנפרד ממס הכנסה .יחד
עם זאת ,כלולות בחוק גם הוראות הנוגעות לחישוב מס הכנסה על בעלי זכויות נפט.
• "ניכוי חלף פחת" – סעיף  20לחוק .פחת מואץ על מכונות וציוד ועל "הוצאות חיפוש" מכוח תקנה 4
לתקנות הניכויים ,שבעל נכס הנפט בחר שלא לנכות באופן שוטף (כאמור לעיל).
• הסעיף מאפשר לבחור בין פחת בשיעור קבוע של עד  10%לשנה מהמחיר המקורי של הנכס ,לבין
פחת משתנה ,בגובה ההכנסה החייבת באותה שנה ,אך לא יותר מ 10% -מהמחיר המקורי של
הנכס .בשנה האחרונה לחיי המיזם כל יתרת המחיר המקורי של הנכסים תותר בניכוי.

• מתן הבחירה בין פחת קבוע לפחת משתנה נועד לאפשר לשותפויות נפט לנצל את מגן המס באופן
מיטבי .היות ששותפות היא שקופה לצורך מס ,אם ייווצר הפסד בגין הניכוי חלף הפחת ,הוא ייוחס
לשותפים ,ומגן המס שנוצר בעקבותיו לא יעמוד לרשות השותפות בשנים הבאות .לכן ניתנה
לשותפות יכולת לבחור שניכוי הפחת לא יעלה על ההכנסה החייבת באותה שנה ,ולשמור את ניכוי
הפחת לשנים בהן תהיינה לשותפות הכנסות חייבות.

תודה לכולם!
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