צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה) (תיקון)  ,התשע"ח2017 -
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בתוקף סמכותי לפי סעיף (63ד) לפקודת מס הכנסה (להלן -הפקודה) ,אני מצווה
לאמור :
תיקון סעיף 1

.1

הוספת סעיף 2
סוגי שותפויות
שיראו אותן לעניין

 .2אחרי סעיף  1לצו העיקרי יבוא :
"  .2שותפות כהגדרתה בסעיף (63ד) לפקודה ,שהיא תושבת ישראל כהגדרת מונח זה
בסעיף  1לפקודה ,ומתקיימים בה כל אלה – יראוה לעניין הפקודה כחברה:

2

בסעיף  1לצו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה) ,התשע"ז2017-
(להלן -הצו העיקרי) ,בכותרת השוליים ,בסופה יבוא " -שותפות לחיפוש ,פיתוח או
הפקה של נפט".

הפקודה כחברה-
שותפות להפקת
סרטים ושיווקם
()1

עיסוקה בהפקה של סרט כהגדרתו בחוק הקולנוע ,התשנ"ט 3,1999-לרבות
שיווקו והפצתו;

()2

היא אינה שותפות מפיקה כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות
משקיעים בסרט ישראלי)(הוראת שעה) ,התש"ע –  , 42009אשר עומדת
בתנאים להתרת הוצאה הקבועים בתקנה  5לתקנות האמורות.

משה כחלון
שר האוצר
______________ התשע"ח
(______________ )2017
(חמ )3-5337

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשע"ז ,עמ' .695
 2ק"ת התשע"ז ,עמ' .474
 3ס"ח התשנ"ט,עמ' .53
 4ק"ת התש"ע  ,עמ' .102
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דברי הסבר
כיום קיימת שותפות אחת שעוסקת בתחום הפקת סרטים ו נסחרת בבורסה לניירות ערך בישראל (להלן –
הבורסה) .למחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות מוענקות הקלות והטבות מכוח התקנות מס הכנסה
(ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי)(הוראת שעה) ,התש"ע – ( 2009להלן – התקנות).
באמצע שנת  2017תוקן ת קנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב ,כך שניתן יהיה להשקיע באמצעות שותפויות
גם בהפקת סרטים מחוץ לישראל .עם זאת ,התקנות מעניקות הטבות רק לשותפויות שכל עיסוקן הינו הפקת
סרטים בישראל.
לפיכך ,מוצע לקבוע בצו ,מכוח סמכותו של השר לפי סעיף (63ד) לפקודה ,כי שותפויות סרטים ,אשר יסחרו
בבורסה ויעסקו גם בהפקת סרטים בחו"ל  ,יסווג כחברה לצורך דיני המס ,ומשכך על מחזיקי יחידות ההשתתפות
יחול דין זהה למחזיקים במניות של חברות הנסחרות בבורסה ,כלומר הם אינם חייבים באופן אוטומטי בהגשת
דוחות שנתיים או דיווח על תוצאות פעילות השותפות בגי ן פרק הזמן שבו החזיק היחיד ביחידת ההשתתפות.

הערות ניתן להעביר למייל baruchme@taxes.gov.il
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