תקנות מס הכנסה )כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת
חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת( )תיקון מס' ,(2
התשס"ח2008-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 130א לפקודת מס הכנסה ,1ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
אני מתקין תקנות אלה:
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 .1בתקנה  11לתקנות מס הכנסה )כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת
חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת( ,התשמ"ו ,21986-במקום תקנת משנה
)ד( יבוא:
")ד( על אף האמור בתקנת משנה )א( ברישה ובתקנת משנה )ג( ,תאגיד יהיה רשאי
לחזור בו מבחירתו לנהל פנקסי חשבונות לפי הוראות תקנות אלה לשנת המס 2007
או לשנת המס  ,2008לפי בחירתו; חזר בו כאמור ,יודיע על כך לפקיד השומה עד יום
כ"ז בסיוון התשס"ח ) 30ביוני  (2008ולא יוכל לשוב ולבחור לנהל פנקסי חשבונות לפי
הוראות תקנות אלה ,החל בשנת המס שלגביה חזר בו כאמור ועד לשנת המס ".2011
ט' בסיוון התשס"ח ) 12ביוני (2008
ר ו ני ב ר – א ו ן
שר האוצר

)חמ (3-1298

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ק"ת התשמ"ו ,עמ'  ;953התשס"ח ,עמ' .930

תקנות מס הכנסה )הוראות לעניין תיקון שומת הכנסת הנאמן וקביעת רווח
הון בידיו בעקבות חלוקה לנהנה תושב חוץ( ,התשס"ח2008-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 75יח 243 ,ו–244א לפקודת מס הכנסה) 1להלן  -הפקודה(,
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות ופרשנות  .1בתקנות אלה -
"הכנסת הנאמן הפטורה ממס"  -הכנסת הנאמן שאינה חייבת במס בישראל או שניתן לה
פטור ממס בישראל ,לפי כל דין;
"הסכום המיוחס לנהנה זר"  -הסכום הנמוך מבין אלה:
)(1

סכום הכסף שחולק בשנת המס לנהנה תושב חוץ;

) (2כלל הכנסת הנאמן בתקופת ההשקעה ,בניכוי סכום שווי החלוקות שהועברו
בתקופת ההשקעה לנהנה תושב ישראל ובניכוי הסכום שיוחס לנהנה זר בשומות
הכנסת הנאמן מיום יצירת הנאמנות ועד לתום שנת המס שקדמה לשנת החלוקה;
)(3

כלל הכנסת הנאמן בשנת החלוקה ובארבע שנות המס שקדמו לה;

ובלבד שאם היה אחד הסכומים נמוך מאפס יראוהו כאפס;
"כלל הכנסת הנאמן"  -הכנסתו החייבת של הנאמן והכנסת הנאמן הפטורה ממס;
"הכנסת הנאמן"" ,הקניה"" ,חלוקה"" ,יוצר"" ,נאמן"" ,נאמנות בלתי הדירה"" ,נאמנות הדירה",
"נאמנות יוצר תושב חוץ"" ,נאמנות לפי צוואה"" ,נאמנות תושבי ישראל"" ,נהנה"
ו"נכס"  -כהגדרתם בסעיף 75ג לפקודה;
__________
1
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קובץ התקנות  ,6682כ' בסיוון התשס"ח23.6.2008 ,

