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ג.א.נ,.
הנדון :עדכון לגבי תעודות לצורך חישוב המס למחזיק זכאי בגין השנים  2015עד  2019והערכת
ההכנסה החייבת של השותפות לצרכי מס לשנת 2020
השותפות מעדכנת בזאת כי נכון למועד דוח זה חישוב המס למחזיק זכאי של השותפות לשנות המס
 2018ו 2019-טרם נקבע וכן טרם הוצאו על ידי מס הכנסה התעודות לצורך חישוב המס למחזיק זכאי
בגין השנים  2015עד .2019
יצוין ,כי לשותפות הוצאו שומות מס סופיות לשנים  2016 ,2015ו( 2017-ראו דיווחי השותפות מהימים
 9.9.2019 ,21.6.2018ו ,18.10.2020-אסמכתאות ,בהתאמה 2019-01-078558 ,2018-01-054744 :ו-
 ,)2020-01-113373אך כאמור טרם הוצאו תעודות לצורך חישוב המס למחזיק זכאי בגין שנים אלו,
וזאת לאור שתוקפן של תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות
השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) התשמ"ט –  1988פקע ביום  30.6.2015ולמועד זה טרם הוארך.
לפרטים נוספים אודות טיוטת תקנות לתיקון התקנות האמורות ואודות פניית מפקח השותפות
לקבלת אישור לפרסום תעודות זמניות ,ראו באור 7יח' לדוחות הכספיים ליום  30.9.2020שפורסמו
ביום ( 26.11.2020אסמכתא.)2020-01-127920 :
נוסף על האמור ,ניתנת בזאת הודעה כי בהתאם להוראות הסכם השותפות המוגבלת והסכם הנאמנות,
ולאחר התייעצות עם יועצי המס של השותפות ,להערכת השותף הכללי לא קיימת לשותפות הכנסה
חייבת לשנת המס .2020
מובהר ,כי מדובר בהערכה וכי טרם נקבע גובה ההכנסה החייבת/ההפסד לצרכי מס למחזיק זכאי בשל
החזקת יחידה מיחידות ההשתתפות של השותפות לשנת המס  ,2020וזאת בשל כך שטרם בוצע הליך
ביקורת דוח ההתאמה לצרכי מס של השותפות על ידי רואי החשבון של השותפות ועל ידי שלטונות
מס הכנסה – פקיד שומה למפעלים גדולים ,לשנת .2020
עם קביעת חישוב המס לשנת  2020ו/או עם הוצאת התעודות לצורך חישוב המס למחזיק זכאי בגין
שנת  2020על ידי מס הכנסה וכן ,עם קביעת חישוב המס ו/או עם הוצאת התעודות לצורך חישוב
ההוצאה לצרכי מס למחזיק זכאי בגין כל אחת מהשנים  2015עד  2019על ידי מס הכנסה יפורסם
דיווח מיידי בהתאם.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד :מובהר כי הערכת השותפות בדבר ההכנסה החייבת לשנת המס
 2020מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-מאחר שטרם
הסתיימה שנת המס  ,2020טרם נערכו הדוחות הכספיים של השותפות לשנת  2020וטרם בוצעו
הליכי ביקורת של ספרי השותפות על ידי רואי החשבון של השותפות ועל ידי רשות המיסים לשנת

 .2020על כן מובהר כי מדובר בהערכה בלבד וכי הקביעה הסופית של ההכנסה החייבת /ההפסד של
השותפות לצרכי מס לשנת  2020עשויה להיות שונה באופן מהותי.
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