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(3) אישור של השותפות המפיקה על החלק המיוחס למשקיע בהכנסותיה 
ובהוצאותיה;

(4) אישור של השותפות המפיקה על הוצאות הפקת הסרט בישראל בשנת 
המס;

הוצאות הפקת הסרט מחוץ  סכום  על  (5) אישור של השותפות המפיקה 
לישראל בשנת המס.

המס שנחסך עקב הוראות תקנות אלה לא יופחת מסכום המס המהווה בסיס לקביעת   .6
מקדמות לפי סעיף 175 לפקודה.

את  ויראו  התקנות  יחולו  לא  אלה,  בתקנות  האמורים  מהתנאים  תנאי  התקיים  לא   .7
השומות כמתוקנות בהתאם. 

תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) ותוקפן עד יום כ"ח   .8
בכסלו התשע"ד (31 בדצמבר 2013). 

ד' בחשוון התש"ע (22 באוקטובר 2009)
(חמ 3-2225)

ניץ י בל שטי ו י   

   שר האוצר

 תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל)
(תיקון), התש"ע-2009

 - (להלן  הכנסה1  מס  לפקודת  ו–243  131(ד)   ,98  ,31  ,20 סעיפים  לפי  סמכותי    בתוקף 
הפקודה) ולפי סעיף 33 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-21985 (להלן 

- חוק התיאומים), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 11 לתקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל), התש"ן-  .1
התש"ע בטבת  "י"ד  יבוא   "(2007 בדצמבר   31) התשס"ח  בטבת  "כ"ב  במקום   ,31990 

(31 בדצמבר 2009)."

2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008).

ד' בחשוון התש"ע (22 באוקטובר 2009)
(חמ 3-2225)

ניץ י בל שטי ו י   

   שר האוצר
_________

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 172.  2

ק"ת התש"ן, עמ' 662; התשס"ז, עמ' 427.  3

תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון), התש"ע-2009

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

התשל"ה-21975,  רושמות),  קופות  בעד  התחלתי  (ניכוי  הכנסה  מס  לתקנות  בתוספת   .1
בסופה יבוא:

_________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  1

ק"ת התשל"ה, עמ' 752; התשס"ט, עמ' 210.  2
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