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 2020 ,מרס 18

  במייל( ודלק קידוחים, מפקח, עו"ד גיא גיסין עו"ד אורי קידר רו"ח מיכי בלומנטל )נשלח אל

 יקיםזחמ אתמ

  19מס עפ"י סעיף להגדיר שיטת תשלום  -פניה של שותפות ישראמקו לבית המשפט  הנידון:

, לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע 19לבית המשפט בקשר עם יישום הוראות סעיף  'פנייה ,ישראמקו( 1סימוכין:            

  15.3.2020, '")19להלן: "סעיף ) 2011-התשע"א

 24.12.2017, נוספים' ונושאים קודמות' שנים' ל המס תשלום - למס 'הפסיקה( מכתבינו, 2       

 לקבועלבית המשפט המחוזי בתל אביב, המבקשת ממנו פניה של שותפות ישראמקו  פורסמה באתר הבורסה 15.3.2016ב 

  כדלהלן ,(תשלום מס'הסדר ל ה'פני'המרצת פתיחה', להלן  ,1סימוכין )ההסדרים לתשלום מס ע"י השותפות  את

, לנוכח תשלומי מס השונים של השותפות יחידות ההשתתפותמחזיקי בין  וןים לאיזהראוי יםההסדרם מה"

כככל שינבעו כתוצאה מפער בין אומדן )א( תשלומי מס  ובכלל זאת : 19שהשותפות משלמת בהתאם לסעיף 

או \: ו ההכנסה החייבת שעורכת השותפות לקראת סוף שנת המס לבין השומה העצמית שהשותפות מגישה

ן שומת המס הסופית שתוצא לה תשלומי מס ככל שינבעו מפער בין השומה העצמית שהשותפות מגישה לבי

ופות העבר"(: וזאת תק)להלן: " 2013-2016 )ב( תשלומי מס שבוצעו בגין שנות מס  -ו "הפרשי שומות"( : :)להלן

בהתחשב בכך שמי שהחזיק ביחידות השתתפות במועד הקובע לשנת המס בתקופות העבר יכול שלא החזיק בה 

בגין אותה שנת מס )ולהיפך( וכן בהתחשב בפער בשיעור  ףנוס עוד בעת שהתברר כי השותפות נדרשת לשלם מס

 . "המס החל על יחידים ותאגידים'

כל כש, (""ההשבה", "הסטטוס קוו", "התשלום המלא", "התשלום החלקי) לתשלום המס חלופותארבע  מציגהפניה ה

בשל  - תאגידים ,מס מכיסםהשלמות שידרשו לשלם  - יחידים : ממחזיקי היחידות במיצפויה לפגוע אחת מהחלופות 

 לשלם עבורידרשו שלכאורה  – (שנת מס רלבנטיתשל  31.12)שרכשו יחידות אחרי  'חדשים'מחזיקים , תשלום עודף ליחידים

    .בשנת המסשהחזיקו ביחידות אחרים מחזיקים 

 ,לפניית ישראמקו לא הצטרפה ,19(, גורם מרכזי בהליכים המשפטיים לתשלום מס עפ"י סעיף )דלק"ד דלק קידוחיםשותפות 

 עלולה להימנעבכך , ובדלק"ד המחזיקיםעל גם  תשפיע באופן מהותי שיקבע בית המשפט שחלופת המסברור למרות ש

עפ"י  תשלום המסבוקידם את טיפול בית המשפט  התניעשגורם מרכזי שהיה מפקח דלק"ד,  של בהליך המישפטי מעורבות

    .19סעיף 

להמשיך ובכך ישראמקו,  שלבהליך המשפטי  צד להפוךכדי  לפנות לבית המשפט מפקח דלק"דמ מבקשיםאנו כן על 

  .חברות( על על יחידים וגם ,קרה זה)במהיחידות מחזיקי  על להגן ובפעילות

 .לאישורןאסיפה  כנסשי כדי לפנות לשותף הכלליהוצאות עודפות, נבקשכם ל דעתכםלתגרום  המפקח ככול שהתערבות

מלוא  מחיבות את השותף הכללי לשלם את 19שהוראות סעיף , יחידיםכמחזיקים בהזדמנויות שונות נחזור ונציין את שהצגנו 

מחויבות ו, ות של בתי המשפט המחוזי והעליוןגם נקבע בפסיקכך , יחידים או חברות כמעמדםעבור כלל מחזיקי היחידות המס 

התמשכות  ,הפרשי שומות"") תשלום המסעל או בגורמים שמשפיעים  שתיבחר( החלופה) ת התשלוםאינה תלויה בשיטזו 

   .הליכי מס, ערעורים על שומות וכד'(

  ."(ההשבהלמשל חלופת " שמחייבת)כפי  יחלק מס גם לא ,מכיסםמס  לשלם נדרשים אינםיחידים  מחזיקים, המשמעות

באמצעות ליחידים את תשלום המס העודף לאזן  מחוייבהשותף הכללי וש מחזיקיםמי מהלקפח  שאיןעמדתינו בנוסף, 

 .לחברות 'חלוקה מאזנת'

למשל ) קודמותבהזדמנויות  את שכתבנובקצרה נציג  "תקופות עבר"בהווה בשל תשלומי מס עבור לענין פגיעה במחזיקים 

שנים ב אותם מימשהשהשותפות לא  מהם, כאלו הנגזרות תומאזנ ותחלוקיחידים ועבור מס  תשלומיש דעתינו .(2סימוכין 
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לשלם המחייב  – 19סעיף מנגזר  מס ליחידים .חוקההוראות מקור החוב הם , כששל השותפות חובבחזקת הם  ,קודמות

 .כאחזקתםבין כל המחזיקים  שיוויוןהמחייב  – חוק החברותנגזרת מ מאזנת לחברותחלוקה ו, וכמעמד מחזיקכל מס עבור 

במועד תשלום החוב אינם בהכרח אלו  בגוף עיסקי , כשברור שמחזיקיםהוא נוצר בולמועד ללא קשר צריך לשלם  חוב

 . לחברות מאזנתחלוקה ומס ליחידים  -העבר  ותלשלם את חובחייבת ששותפות גם כך וכשהחוב נוצר, בו שהחזיקו 

 .גם בהיבט העיניני רלבנטיאינו  ,מחזיקים קודמים לשלם חובות שללכאורה  נדרשיםשהם  - 'חדשים'מחזיקים ל טיעון שה

באמצעות ( 'הסכם פשמ"ג') 2004בשותפות דלק"ד כבר מ  ההתבצע לחברות שיוויוןעם ליחידים מס תשלום שיטת שהרי 

עם חקיקת חוק  2011ב  והמחלוקות לגבי שיטת תשלום המס התעוררה(, לשיטת החלוקה המאזנת דומהחלוקה שיוויונית )

משקיע כול ו, ציבורל יםידוע נושא המיסוי והמחלוקות לגביו היוכך ש. (2017בפסיקת המחוזי ב רק והסתימה )מיסוי הרווחים 

 את בעתיד לחייבעלולים  הבוצע שלאמאזנת  החלוקושולם שלא שמס ליחידים גם , כמו על כך לדעת'חדש' היה אמור 

 . השותפות

, חלקם אולי "תקופות עבר"בגלל אירועים שהתרחשו ב נוצרו ש חובות שיש לו תאגידזה בלהבנתינו המצב בשותפות דומה ל

 חדשים אירועי עבר, עירעורי מס חדשות על תביעות כמו) את היחידותרכשו בזמן שמידע למחזיקים 'חדשים'  מבלי שהיה

להשית עליהם חוב  שאסור הטענה 'חדשים' עמוד למחזיקיםתלא זה וכול חוב כחייב לשלם  . להבנתינו התאגידוכד'( לאחור

 .מהם נהנו )או לא נפגעו( קודמיםמחזיקים  אםמהעבר, אפילו שנוצר מאירועים 
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 )באמצעות המייל( לידיעה

 רשות ני"ע, ר' צוות נפט

  מחזיקי יחידות

  אחר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


