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תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט) (תיקון), התשע"א-2011 

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(14) ו–243 לפקודת מס הכנסה1, ובאישור  ועדת הכספים 
של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט), התשט"ז-21956 (להלן 
- התקנות העיקריות) - 

 (1) לפני ההגדרה "נכס נפט" יבוא "בתקנות אלה";

 (2) ההגדרות "הכנסה ברוטו" ו"הכנסה נטו" - יימחקו;

 (3) במקום ההגדרה  "הוצאות חיפוש ופיתוח" יבוא: 

מקצתו,  או  כולו  נפט,  נכס  בחיפוש  ההוצאות שהוצאו  כל   - חיפוש"  ""הוצאות 
וכיוצא  גאוכימיים  גאופיזיים,  גאולוגיים,  וניסויים  לבדיקות  הוצאות  לרבות 
רווחי  מיסוי  בחוק  כהגדרתה  החיפוש  בתקופת  ובלבד שהוצאו  והכל  באלה, 
נפט, למעט ציוד או מכונה שהם נכס בר ניכוי כהגדרתו בסעיף 17 לחוק האמור 

ולמעט מקרקעין;

"חוק מיסוי רווחי נפט" - חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א-32011".   

2. תקנה  3 לתקנות העיקריות- בטלה.

3. בתקנה 4 לתקנות העיקריות - 

בתקנת משנה (א), המילה "ופיתוח" - תימחק, ובמקום "כהוצאות הון" יבוא "כנכס   (1)
בר ניכוי לפי חוק מיסוי רווחי נפט";  

בתקנת משנה (ב), המילה "ולפיתוח" - תימחק.  (2)

4. בתקנה 8 לתקנות העיקריות, אחרי "ממנהל ענייני הנפט" יבוא" והמנהל,"

תחילתן של תקנות אלה ב–1 בחודש שלאחר יום תחילתו של חוק מיסוי רווחי נפט  5. (א) 
(להלן - יום התחילה) והן יחולו לגבי הכנסתו החייבת של בעל טובת הנאה שהופקה ביום 

התחילה ואילך או לגבי הוצאות שהוצאו במועד זה ואילך, לפי העניין. 

(ב) על אף האמור לעיל, תחולתה של תקנה 4, תהא רק לגבי מאגרים שהחלו בהפקה 
 - מסחרית"  "הפקה  זה,  לעניין   ;(2014 בינואר   1) התשע"ד  בטבת  כ"ט  יום  לאחר  מסחרית 

כמשמעו בחוק מיסוי רווחי נפט.
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