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January 28, 2015 

 

 

Immediate Report regarding a Tax Authority Notification 

 

Pursuant to the Company's immediate report dated December 31, 2013 (reference number 

2013-01-113563), regarding an assessment by the Tax Authority stating that the Company is 

required to make an additional tax payment in the amount of $230 million, over and above the 

amount paid for the years 2009 to 2011, the Company hereby wishes to announce that 

following an opposition that it has submitted against the assessment, on January 27, 2015, it 

received an order from the Tax Authority which puts the additional tax amount at about $200 

million. As mentioned, the Tax Authority’s main contention is that the ICL subsidiaries, Dead 

Sea Works and Rotem Amfert Negev, are not entitled to benefits under the Encouragement of 

Capital Investments Law, as of the effective date of Amendment No. 60 of the said Law in 2005. 

 

The Company disagrees with the Tax Authority's position and with the assistance of its legal 

counsels is planning to appeal the order. 

 

 

 

 

Name of the authorized signatory on the report and name of authorized electronic reporter: 
Lisa Haimovitz 
Position: VP General Counsel and Company Secretary 
Signature Date: January 28, 2015 
 

 

 



 
 

 הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית –תרגום נוחות 
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 3026בינואר  34

 

 

 הנדון: דוח מיידי בדבר הודעת רשות המסים

 

בקשר עם שומה מאת (, 3022-02-222652)מספר אסמכתא:  3022בדצמבר  22בהמשך לדיווח המיידי מיום 

אותו ש, מעבר לסכום מיליון דולר 320בסך של  לשלם תשלום מס נוסף נדרשת החברהעל פיה רשות המיסים ש

 37ביום  החברה מבקשת להודיע כי בעקבות השגה שהגישה כנגד השומה, ,3022עד  3002שילמה בגין השנים 

כאמור, מיליון דולר.  300-כעל  נוסףהמס ה המעמיד את סכום צו מאת רשות המסים התקבל ,3026בינואר 

מפעלי ים המלח ורותם אמפרט נגב, אינן עיקר טענתה של רשות המסים היא כי החברות הבנות של כיל, 

לחוק זה,  50זכאיות להטבות מכוח חוק עידוד השקעות הון, וזאת החל ממועד כניסתו לתוקף של תיקון מס 

 .3006בשנת 

 

 להגיש ערעור על הצו.נערכת ובסיוע יועציה המשפטיים  החברה חולקת על עמדת רשות המסים

 

 

 חיימוביץ שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: לייזה

 תפקידה: סמנכ"ל, יועצת משפטית ומזכירת חברה

 3026בינואר  34תאריך החתימה: 
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