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  לכבוד
  רשות ניירות ערך

   באמצעות המגנ"א

  לכבוד
  הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

  באמצעות המגנ"א
  

  א.ג.נ.,

  

לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע,  19הוראות סעיף יישום פניה לבית המשפט בקשר עם הנדון: 

  ")19(להלן: "סעיף  2011-התשע"א

  

(מס' אסמכתא:   20.3.2019שפורסמו ביום   2018לשנת .ו. לדוחות הכספיים 12בהמשך לאמור בבאור 

 24.11.2019שפורסמו ביום  30.9.2019ליום  ביניים .א. לדוחות הכספיים 5באור ב ו ) 2019-01-024679

  בזאת כדלקמן: להודיעהשותפות מתכבדת  , ) 2019-01-101475(מס' אסמכתא:  

  

המחוזי בתל אביב  בית המשפטל  הגישו  , השותף הכללי, השותף המוגבל ומפקח השותפות השותפות 

מחזיקי  בין לאיזון יםהראוי יםההסדר הםמ תבקש בית המשפט לקבועמעל פיה המרצת פתיחה 

משלמת בהתאם לסעיף  שהשותפות , לנוכח תשלומי מסהשותפות יחידות ההשתתפות השונים של

שעורכת  ההכנסה החייבת אומדן ביןכתוצאה מפער  שינבעוככל  תשלומי מס ובכלל זאת: (א) 19

ו/או תשלומי מס ככל  ; השותפות לקראת סוף שנת המס לבין השומה העצמית שהשותפות מגישה 

 תוצא להשומת המס הסופית ש ן בין השומה העצמית שהשותפות מגישה לבימפער שינבעו 

 תו תקופ : "להלן (  2013-2016שנות המס תשלומי מס שבוצעו בגין  (ב) -; ו") הפרשי שומות (להלן:"

בתקופות יחידת השתתפות במועד הקובע לשנת מס במי שהחזיק שוזאת בהתחשב בכך  ; ) " העבר 

שלא החזיק בה עוד בעת שהתברר כי השותפות נדרשת לשלם מס נוסף בגין אותה שנת  העבר יכול

  .יחידים ותאגידים בפער בשיעור המס החל על וכן בהתחשב )מס (ולהיפך

בקשר להסדר  שונותאפשריות ת המשפט חלופות בפני ביבמסגרת המרצת הפתיחה האמורה הוצגו 

, על מנת שיכריע מהו ההסדר תקופות העברבגין  להסדר וכן עם תשלומי המס בגין הפרשי שומות

  הראוי כאמור.

 "א" ספחמצ"ב כנ האמורות, המפרטת את כל החלופות (על נספחיה) העתק המרצת הפתיחה

  זה. לדוח מיידי

  

 "ב" נספחבנוסח המצ"ב כ לתחליף המצאה בימים הקרובים בקשה כמו כן תוגש לבית המשפט

 , אשר אם תתקבל, תאפשר לכל מחזיק ביחידת השתתפות במועדים הרלוונטייםלדוח מיידי זה

  להצטרף כצד להליך. כיום),להליך (ובכלל זה כלל המחזיקים ביחידות השתתפות 

  

  

  בכבוד רב,
  

  בע"מ אנד גזאויל ישראמקו 
  

  שותפות מוגבלת ,2בישראמקו נגב השותף הכללי 
  

  השותף הכללי מנכ"למ"מ , לנדנרערן : ע"י 
 סמנכ"ל כספים בשותף הכללי ,איתן וולוךו














































