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 משקיעים בנפט וגז בחסר
 ורו"ח ד"עו, סיימון יניב

 

עיכוב הארכת תחולתן של תקנות מס הכנסה הקובעות את כללי המיסוי למשקעים בשותפויות 

 נפט וגז פוגעת באלפי אזרחים מלקבל החזרי מס ובטווח הארוך גם בכלכלת מדינת ישראל.

 

שוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות תקנות מס הכנסה )כללים לחי

וטרם  0828121383"(, אשר היו בתוקף עד ליום התקנות)להלן: " 8811-לחיפושי נפט(, התשמ"ט

הוארכו מאז, אפשרו למשקעים בבורסה בשותפויות נפט לקבל הטבות מס. אותן תקנות טרם 

ע מאלפי אזרחים המשקיעים באותן הוארכו על ידי הגורמים הרלבנטיים ובכך למעשה נמנ

 שותפויות מלקבל החזרי מס, המוערך במיליוני שקלים.

 

ובמה דברים אמורים? בהנחה והתקנות יוארכו רטרואקטיבי, אדם )יחיד או חברה(, אשר החזיק 

ביחידות השתתפות של  1388-1380לדצמבר בשנים  08-ביום ה בתום יום המסחר בבורסה 

הנסחרות בבורסה )יחידות החזקה המונפקות בבורסה הדומות במהותן שותפויות לחיפוש נפט 

למניה של חברה הנסחרת  בבורסה(, זכאי ליהנות מכח התקנות, מהטבות מס בדרך של ניכוי 

הפסדים מהכנסתו החייבת במס ממקורות אחרים, לפי חלקו בהפסדים אשר חושבו בשותפות 

 המוחזקת על ידו באותו היום.

 

 לדוגמה:

 

 ובנוסף רכש בבורסה ₪  111,111מהכנסה ממשכורת בסך של  1122השתכר בשנת אדם ש

מסך היחידות אשר   2%המהוות ₪  201,111יחידות השתתפות בסך של  12.21.1122ביום 

 הונפקו על ידי אותה שותפות נפט בבורסה.

 שמקורם בהוצאות ₪ מיליון  21הפסדים בסך של  1122רשמה בשנת  שותפות אותה

 קופת חיפוש הנפט כהגדרתן בתקנות.שהוצאו בת
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  211,111בדוגמה הנ"ל אותו אדם יהיה רשאי לקזז בדו"ח המס האישי שלו סך של  ₪

בלבד ₪  211,111מהכנסתו ממשכורת ולשלם מס על הכנסה ממשכורת בסך של 

 -211,111) ₪ 03,333 -מחסכון של תשלום מס בסך של כ( ובכך ליהנות 211,111-111,111)

 (.1122שיעור המס השולי אצלו בשנת  - 11%י המותר לפי סכום הניכו

 

 

של הכנסת, משלהי שנות השמונים למאה  הכספים ועדות של הכנסת ומפרוטוקולים דברי מתוך

הבנקים במימון  ושל הממשלה מעורבות את להקטין הרצון בשל נולדו התקנות כי נלמד, הקודמת

את הסיכון הכרוך  ועל עצמ שייקח הרחב ד הציבורודעל ידי עי ,נפטהחיפוש בשלב  נפט וגז מיזמי

 המאופיינת ברמת סיכון גבוהה, כאמור, "תקופת החיפושבהשקעות מהסוג הנ"ל, במיוחד ב"

משאר  ,בתקופת החיפוש וצאות והפסדים אשר מומנו על ידםבדרך של ניכוי חלקם בה

 הכנסותיהם החייבות במס.

 

 

 למסחר מוגבלת שותפות רישום של בדרך, ייחודי משפטי כאמור, התקנות למעשה יצרו מנגנון

, החיפושים בתקופת הדרוש ההון גיוס בעיית של אופטימאלי לפתרון הביא אשר מנגנון, בבורסה

רגילה מספר שותפות בשל מספר השותפים ) מגבלה ללא הון לגייס מאפשר כזה מנגנון שכן

ומבלי להסתמך על גופים  י חברה,, בדומה לגיוס הון בבורסה ע"שותפים( 03-ל השותפים מוגבל

 מוסדיים.

 

דא עקא, הארכת התקנות התעכבה בשל סיבות כאלו ואחרות וזאת למרות הבטחות חוזרות 

ונשנות מצד נציגי רשות המיסים להארכתן תוך זמן קצר. כך יצא, כי ציבור המשקיעים ביחידות 

סר ישע( להארכת התקנות, השתתפות אשר הונפקו בבורסה נאלצו להמתין )ואם ארשה לומר בחו

תוך הסתמכות על הבטחות נציגי הרשות ועל המצב בעבר, בו התקנות הנ"ל הוארכו בכל שנה 

 מחדש ללא כל בעיה.

 

"( ח"כ ניסן סמולנסקי )הבית היהודי( הוועדהלאחרונה, יו"ר ועדת הכספים בכנסת )להלן:" 

ע נציגי רשות המיסים פנו אליהם וחברת הועדה ח"כ שלי יחימוביץ )העבודה(, הביעו תמיהה מדו

 בבקשה לאשר את הארכת התקנות, במיוחד לאחר שעברה תקופה כה ארוכה מאז תפוגתן.

 

למצער, מקריאת פרוטוקול הוועדה, נראה כי להבנת חברי הוועדה  כי התקנות באות לעודד את 

אשר הוכיחו כבר את האנשים וחברות המזוהים כבעלי שליטה במיזמי נפט וגז קיימים, 

 ההיתכנות להפקת גז מהמאגרים המחוזקים על ידם.

 

והרי ההיפך הוא הנכון, אותן תקנות באות כפי שנאמר לעיל, לעודד את הציבור להשקיע במיזמים 

הנמצאים בשלב החיפושים עוד לפני שלב ההפקה המסחרית ולא את המשקעים בשותפויות נפט 

או גז.אשר החלו בהפקה המסחרית של נפט   
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באם יוחלט חלילה, שלא להאריך את התקנות רטרואקטיבית, האמור יפגע בתחום חיפושי הנפט 

והגז, אשר ממילא סובל מקשיי מימון ומהוראות רגולטוריות רבות ונוקשות המקשות על היזמים 

בפיתוח של מיזמי חיפוש נפט וגז, מיזמים אשר הוכיחו בסופו של יום כי יש להם פוטנציאל רב 

תרומה הכלכלית והביטחונית למדינת ישראל, במיוחד לאור ההתפתחויות האחרונות בעולם ב

 ובאזור בפרט.

 

לאור חוסר הבהירות לגבי האפשרות להארכת התקנות רטרואקטיבית ובכלל, הנישומים נדרשים 

להיות ערים למגבלות הקבועות בחוק לגבי הזכאות להגשת דוחות להחזרי מס בגין שנים קודמות 

שנים מתום  6 -שנים מתם השנה בה הוגש הדו"ח ולגבי שכיר  0 -גבי נישום החייב בהגשת דו"ח )ל

 השנה הרלבנטית ובמקרים חריגים אף מעבר לכך(.

 

לאור האמור, ובכדי שלא לאבד את הזכאות לקבלת ההטבות על פי התקנות, אנו ממליצים 

תקנות כאמור, לבחון את לאותם נישומים אשר נחשבו למי שזכאים לאותן הטבות מכח ה

האפשרות להסתמך על חוות דעת מקצועית ובהתאם לכלול במסגרת הדוחות שיוגשו על ידם ו/או 

ולכלול  1388-1380לתקן במידת הצורך את הדוחות שהוגשו זה מכבר, לפקיד השומה לשנים 

ת בהם הערה המבקשת לשמור על הזכות לדרוש בעתיד את הניכויים המגעים להם לפי התקנו

 בשנים הנ"ל, ככל שאלה יוארכו רטרואקטיבית, וזאת מבלי שהדבר יחשב כבקשה לתיקון דו"ח.

 

המדובר בהצהרה אשר לדעתנו יכולה לזכות את אותם הנישומים בקבלת אותן הטבות, גם אם 

 התקנות יוארכו לאחר התיישנות הדוחות שהוגשו זה מכבר.

 

והפגיעה התזרימית בנישומים במהלך השנים  נוסיף ונציין, כי לאור העיכוב בהארכת התקנות

שחלפו, יתכן שבנסיבות הקיימות, מתוקף חוות דעת מקצועית כאמור, אותם נישומים זכאים 

ואילך, על בסיס הדוחות אשר פורסמו לציבור  1388לדרוש את חלקם בהפסדים בדוחות לשנים 

וגילוי נאות בדוח המס לאמור,  על ידי השותף הכללי בשותפויות )"דוחות ברנע"(, תוך מתן ביאור

 עד להארכת התקנות או ליבון האמור בהעדר תקנות.

 

ו/או התקנות שיאושרו בסופו  82821388במידה וחלילה התקנות לא יוארכו רטרואקטיבית מיום 

של יום יפגעו בזכויות הנישומים ביחס להוראות הקבועות בתקנות עד ליום 0828121383, נראה 

שיש מקום לאותם משקעים לשקול פניה לקבלת סעד משפטי מצד הערכאות המתאימות בכדי 

 לממש את זכותם להחזר המס המגיע להם.
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 – סיימון יניבורו"ח או לעו"ד /ו גלעד ברוןד "לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

מטרתו הינה אינפורמטיבית , ו תחליף לייעוץ משפטיא/למען הסדר הטוב יובהר כי אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו
 .בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו

  


