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משק הגז בישראל –רקע כללי   

  ,מסחרי בהיקף טבעי גז כתגלית "תמר" מאגר הוכרז 2009 בשנת

 .כעשור מזה בעולם העת לאותה עד שנתגלה הגדול

  של חופיה לאורך נוספים אתרים במספר גז מקורות התגלו ,מאז

 .בהמשך שיתואר כפי ,ישראל

 880 בכמעט נעמדת הממצאים של המוערכת להיום הכוללת הכמות

BCM, 31.5  -ל השווים TCF.   

 

  גדולה כמות למדידת משמשת היחידה .מעוקב רגל טריליון   

 .גז של   

 .מעוקב מטר מיליארד          

 =TCF 

 =BCM 

1  TCF = 28  BCM 

 מבוא
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משק הגז בישראל –רקע כללי   

  הפקת לצורך המשומשים הדלקים סך מתוך טבעי בגז השימוש

  2010-ב 36%-ל 2005-ב 12%-מ השנים בין צמח בישראל אנרגיה

 .2020 בשנת 55% -ל להגיע וצפוי

 עשויה הממצאים של המוערכת הכמות ,צמח ועדת מסקנות פי על

 והמדינה במידה .שנים 45 – ל ייצוא ללא הישראלי למשק להספיק

 .שנים 35 – לכ להספיק עשויות העתודות ,לייצא תחליט
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תהליך הקידוח הלכה למעשה –רקע כללי  מבוא  
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תהליך הקידוח הלכה למעשה –רקע כללי  מבוא  
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 מבוא השחקנים בשוק
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 מבוא זכויות הנפט במים הכלכליים
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 מבני אחזקות במיזמים

 שותף מוגבל שותף כללי

שותפות מוגבלת  

 לחיפוש נפט

מיזם 

 נפט 

 חברה

 מ"בע

בעלי מניות  

 אחרים

 מבוא

מיזם 

 נפט 
מיזם 

 נפט 

 הציבור

 הציבור

0.1% 99.9% 
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 היתרונות בהתאגדות כשותפות

  השתתפות ביחידת למשקיע מאפשר שותפות של המשפטי המבנה

  בהפסד חלקו את במס החייבת מהכנסתו לקזז נפט בשותפות

 .בהמשך שיפורט כפי ,מסוימות במגבלות אחרות מהכנסות השותפות

  בשותפות הרווחים חלוקת ,בחברה רווחים חלוקת ממדיניות להבדיל

 .השותפות הסכם בסיס על נעשית

  על וחותם והחיפוש הקידוחים פעילות את מנהל הכללי השותף

 .המקצועיים הגורמים עם המתאימים ההסכמים

   .המשקיעים ציבור עבור בנאמנות בשותפות מחזיק המוגבל השותף

 

 

 

 

   

  

 מבוא
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 שלוש מערכות למיסוי רווחי נפט וגז

 

 

 

 

   

  

 תמלוגים

היטל   

 מס הכנסה
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 תשלום תמלוגים לפי חוק הנפט

 1952 ב"תשי ,הנפט חוק

 "חזקה"ו "רישיון" ,"מוקדם היתר" ; "נפט זכויות" של סוגים שלוש ישנם

 .והמים האנרגיה שר ידי על הנפט חוק מכח  המוענקים

  12.5% של בשיעור תמלוגים בתשלום חייב חזקה בעל הנפט חוק לפי

   .החזקה משטח ונוצל שהופק מהנפט שנצמחו מההכנסות

 בקו ללקוח ואספקתו הגז הפקת כי העובדה לאור – האנגלית הנוסחה

   בפועל המשולם התמלוגים תשלום שיעור ,נוספות בעלויות כרוכה החוף

  שיעור מכך כתוצאה .ההכנסות סך לבין נטו ההכנסות שבין מהיחס נגזר

 .12.5% -מ נמוך הינו בפועל המשולם התמלוגים

 

 

 

 

   

  

 תמלוגים

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט
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 זכויות נפט לפי חוק הנפט  

   חודשים 18                         *שנים 7                אופציה עם שנה 30        

 נוספות שנה 20 -ל            

 

                                                                                                                         

 (1) מוקדם היתר                    (2) רישיון                        (3) חזקה                

 

 

  באישור (חזקה או רישיון) בשטח נפט זכות לקבל קדימה זכות מעניק – "מוקדם היתר"1)

 .בשטח נחוץ ידע להשלים מנת על סקרים לבצע נדרש ההיתר מקבל .התשתיות שר

  וקידוחי ניסיון קידוחי ולקדוח ההיתר בשטח נפט לחפש לבעליו מאפשר – "רישיון"2)

 ,מסחרית נפט תגלית קיימת כי מוכיחות הקידוח תוצאות באם .נפט הפקת לשם פיתוח

   .הנפט תגלית על חזקה לקבל זכאי הרישיון בעל

   .חזקה שטר לקבל זכאי הרישוי בשטח מסחרית הפקה שהוכיח רישיון בעל - "חזקה"3)

 

                                              

                                           

                 

 תמלוגים

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט
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מבוא -חוק מיסוי רווחי נפט   

 2011 - א"התשע ,נפט רווחי מיסוי חוק

  בשנת ששינסקי ועדת הוקמה 2009 -ב המהותיות הגז תגליות לאור

  נפט משאבי בנושא הפיסקאלית המדיניות את לבחון שנועדה ,2010

 .בישראל וגז

 .הועדה של הסופיות מסקנותיה פורסמו 2011 בינואר

  חוק אושר ,היזמים מצד החריפה הביקורת חרף ,30/3/2011 -ב

  ,נפט רווחי על היטל להטלת הכללים את הקובע ,הנפט רווחי מיסוי

 .ששינסקי ועדת המליצה שעליהם העקרונות מרבית אימוץ תוך

 

 

 

 

   

  

 היטל

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט
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 עקרונות לחישוב ההיטל 

 .ההיטל על רווחי הנפט ישולם בשנת המס מתוך רווחי הנפט1.

כהפרש שבין סך התקבולים השוטפים לסך  , לגבי כל שנת מס, רווחי הנפט יחושבו2.

 .על בסיס מזומןהתשלומים השוטפים 

 (.R Factor)שיעור ההיטל יקבע באמצעות חישוב מקדם ההיטל 3.

  20%בין , פרוגרסיביתקביעת שיעור ההיטל על ידי חישוב מקדם ההיטל יוצר שיטת מיסוי 4.

 .  50% -ועד שיעור מקסימאלי של כ

ההיטל יותר כהוצאה מוכרת לצרכי מס הכנסה והתמלוגים ששולמו למדינה בשנה הנדונה   .5

 .יחשב להוצאה בחישוב רווחי הנפט באותה שנה

 .זכות נפט אחתנפט במסגרת  "מיזם"כל ההיטל יקבע לגבי  .6

 .לצורך הפקת נפט במסגרת זכות נפט אחת בלבד מיזם -" מיזם*"

 .רישיון או חזקה, היתר מוקדם -" זכות נפט*"

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                 

                                                                                                     

             

 היטל

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט
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 ”R Factor“  חישוב מקדם ההיטל 

 נועד לבחון את נקודת הזמן שממנה מחייבים( R Factor)מקדם ההיטל •

 .  בהיטל מס על רווחי הנפט 

על   1.5משמע ההכנסות יעלו פי , 1.5 -בשנה שבה מקדם ההיטל יגיע ל•

 .ומאותה השנה יש להתחיל לחשב את ההיטל, ההשקעות

 

 שיעור ההיטל                                                                                                      

 

                                                                                                50% 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                 

                                                                                                20% 

                                                                                                     

 1.5                                    2.3       היטל מקדם            

                

 היטל

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט
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 שלבים בחישוב ההיטל
 

 )”R Factor“(חישוב מקדם ההיטל  - 1שלב 

 

 

 

 חישוב רווחי הנפט - 2שלב 

 

 

 

   חישוב ההיטל – 3שלב 

 

                                 

 

 

 

 

 תשלומים שוטפים –תקבולים שוטפים = רווחי נפט 

 מצטברותהכנסות 

 השקעות מצטברות   

רווחי נפט=  היטל  * שיעור ההיטל   

 היטל

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט

שיעור   מקדם היטל   

 ההיטל
= 



18 

 תקבולים מצטברים  תשלומים מצטברים 

הכנסות מצטברות                         

 השקעות מצטברות 

 

 ”R Factor“  חישוב מקדם ההיטל 

R 

 Factor 

 .באותה השנהמקדם חודשי ממוצע שיעור ההיטל השנתי נקבע באמצעות חישוב  

 היטל

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט
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 חישוב רווחי נפט

 

  תשלומים שוטפים
  הנפט זכות בשטח שהופק נפט מכירת1.

 .הנפט מיזם של

  מובא בעדו שהתשלום נכס מכירת2.

  מיזם של ההיטל מקדם בחישוב בחשבון

 .הנפט

  אחסון לרבות ,בנכס שימוש זכות מתן3.

 .הנפט מיזם של הנפט זכות בשטח

 .האוצר שר שקבע נוסף תקבול4.

 תקבולים שוטפים
  יצירת לצורך במישרין ששולמו תשלומים1.

 .תקבולים

   .ההרצה תקופת לאחר הקמה השקעות2.

  נפט בעד הנפט לחוק 32 סעיף לפי תמלוג3.

 .הנפט מיזם של הנפט זכות בשטח שהופק

  במישרין ששימש החיפוש בתקופת תשלום4.

  אחר נפט שדה של חיפוש פעילות לצורך

  ומשכך ,הנפט מיזם של הנפט זכות בשטח

  בתוך השומה מפקיד ביקש הזכות בעל

  אותו לכלול התשלום מיום שנתיים

   .השוטפים התשלומים במסגרת

 תקבולים שוטפים –תשלומים שוטפים = רווחי נפט 

  הפסדים אותם ,כאמור הנפט רווחי מחישוב כתוצאה המס בשנת הפסדים קיימים למיזם כאשר 

   .(לייבור ריבית בצירוף) הבאות בשנים שיחושבו מהרווחים יופחתו

 היטל

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט
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 תקופות בשלבי הפקת הנפט 

 

 

 חודשים   24      

 

 

                                                           תקופת ההרצה      תקופת ההקמה          תקופת החיפוש    
 

 יום שקדם למועד                   יום שקדם להגשת                  יום קבלת היתר                     

 תחילת ההפקה                        בקשה לחזקה                         מוקדם                       

 המסחרית                       

         
שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט

 היטל
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 תשלום נגזר –תשלום ההיטל 

 היטל בתשלום חייב נפט מיזם של הנפט זכות מבעלי אחד כל ,כאמור

  .הנפט בזכות היחסי לחלקו בהתאם 

 ההיטל גביית אופן את מבטיח אשר במקור מס ניכוי מנגנון קובעות החוק הוראות

 או במישרין) 'ג צד לידי במיזם הרווחים העברת מתבצעת בהם במקרים גם

  וזאת ,הנפט זכות בעל על אלה במקרים מוטלת במקור הניכוי חובת .(בעקיפין

 ."(הנגזר התשלום)" 'ג לצד עברו ברווחים שהזכויות אף על

 ינכה ,יותר או 1 הינה הנגזר לתשלום הקודמת מס בשנת ההיטל מקדם כאשר

  .המועברים הנפט מרווחי 50% המהווה סכום ,הנפט זכות בעל במקור

  כדי ,הנפט זכות בעל בו שחב ההיטל מסכום יופחת 'ג צד שמשלם ההיטל סכום

  .תשלום כפל למנוע

  שנוכה או 50%-מ נמוך הנפט זכות בעל התחייב שבו ההיטל שיעור בו במקרה

 בשל ההיטל עודף יוחזר ,ההיתר בעל התחייב בו מהסכום הגבוה סכום במקור

 .וריבית הצמדה הפרשי בצירוף ,התשלום למקבל הנגזר התשלום

 

 היטל

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט
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 חובת דיווח ושומת היטל

 

 המס משנת החל מס שנת כל לגבי יגיש נפט מיזם של נפט זכות בעל

  בשנת המיזם של ההיטל מקדם רכיבי לגבי דיווח ,החיפוש שבתקופת הראשונה 

 .שנה באותה המיזם של הנפט רווחי לגבי דיווח וכן ,הדיווח מוגש שלגביה המס

 החייבת ההכנסה על הדוח מלבד ,השומה לפקיד נוספים דיווחים 2 יוגשו ,כלומר 

   .לפקודה 131 סעיף לפי

  30 תוך) נפט בזכות השותפים יבקשו ,משותפת בבעלות נמצאת הנפט זכות כאשר

 תושב שהוא ובלבד "המדווח שותף"כ מהם באחד להכיר ,(הזכות קבלת מיום יום

   .הכנסה מס בפקודת כהגדרתו ישראל

  ההיטל חשבון על מקדמות לשלם נפט זכות בעל על ,נפט רווחי מיסוי תקנות לפי

 השוטפים מהתקבולים 13% היה המקדמות שיעור 2012 בשנת .שנה לאותה

   .(חודש לכל 15 -ב לתשלום)

 יראו ,שלמעשה כך .הנפט במיזם היחיד הנפט זכות כבעל יחשב המדווח השותף

 הזכות מבעלי אחד כל של היו כאילו שהגיש ערעור או שומה על השגתו ,בדיווחיו

 .הנפט במיזם בנפט

      

 

 היטל

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט
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 חובת דיווח ושומת היטל

 

 לפקיד יוגשו נפט רווחי ודוח היטל מקדם דוח - הדוחות הגשת מועד

  שבתקופת הראשונה המס שנת מתום החל יום 120 בתוך השומה

   .המנהל שקבע בטופס ,החיפוש

 

חודשים ממועד הגשת דוח מקדם   12פקיד השומה רשאי בתוך 

 ((:  ב)14' ס)לעשות אחד מאלה , ההיטל ודוח רווחי נפט

 .  לאשר את השומה העצמית1.

לקבוע לפי מיטב שפיטתו את רכיבי מקדם ההיטל של מיזם נפט  2.

את רווחי הנפט של מיזם באותה שנה או את ההיטל , בשנת המס

 .  אם יש לו טעמים סבירים להניח כי הדוחות אינם נכונים, החל לגביו

 

 

 

 היטל

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט
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 מיסוי בעלי זכויות נפט

 1956 – ז"התשט ,(נפט זכויות בעלי מהכנסת ניכויים) ה"מ תקנות

 .נפט זכויות לבעלי הניכויים הטבות את מסדירות התקנות

 ."חיפוש הוצאות" של שוטף לניכוי האפשרות הינה העיקרית ההטבה

 

 

   נכס בחיפוש שהוצאו ההוצאות כל

 הוצאות לרבות ,מקצתו או כולו ,נפט 

 שהוצאו בלבד והכול ,וניסויים לבדיקות 

  בחוק כהגדרתה החיפוש בתקופת 

 .ששינסקי 

 

 

 

   

  

 מס הכנסה

 "הוצאות חיפוש"

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט
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 מיסוי בעלי זכויות נפט

 מס הכנסה

 :למשקיעים כפולה הטבה מעניקה שוטף לניכוי האפשרות

  הכנסה מקור כל מול מס לצורך ההוצאה ניכוי אפשרות :האחת 

 .השנה באותה

 גבוה המס מגן של ערכו ובכך ,מיידי באופן מתאפשר הניכוי :השנייה 

  פני על הפחתה של בדרך מתאפשר היה הניכוי אילו שהיה מכפי יותר

 .שנים מספר

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט
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 מיסוי המחזיקים ביחידות השתתפות

   ומכירה החזקה בשל המס לחישוב כללים) ה"מ תקנות מס הכנסה

 1988 – ט"התשמ ,(נפט לחיפוש בשותפות השתתפות יחידות של

   ידי על מוחזקת הנפט שותפות שבפועל למרות

   מאפשרות התקנות ,מ"בע כחברה המאוגד מוגבל שותף    

 באופן שמחזיק כמי,"זכאי מחזיק"ל שנחשב במי רק  לראות    

 הפעילות בתוצאות חלקו את לו ליחס וככזה ,במיזם ישיר    

 .בשותפות     

   לדצמבר 31 -ה יום בתום ביחידה שמחזיק מי :"זכאי מחזיק"    

 היחידה מחיקת יום בתום ביחידה שהחזיק או המס שנת של     

 .בבורסה מהמסחר    

 

מיזם  

 נפט 

 ציבור

שותפות  

מוגבלת לחיפוש  

 נפט

 שותף מוגבל שותף כללי

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט
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 פרק המיסוי בחוק ריווחי נפט

 מיסוי השותפות

 מס הכנסה
 על שנעשה הדיווח לפי בהפסד או החייבת בהכנסה - "זכאי מחזיק" כל של חלקו

 .בשותפות חלקו לפי יחושב - הכללי השותף ידי

  השותף ידי על תעשה הפסדיה או ,השותפות של החייבת הכנסתה על הדוח הגשת

 .הכללי

 של החייבת ההכנסה שומת על לערער או להשיג רשאי בלבד הכללי השותף

   .הפסדיה או ,הנפט שותפות

  ,בשותפות השותפים בו שחייבים המס חשבון על המס את ישלם הכללי השותף

 :אחזקתו ושיעור השותף סוג לפי

 חברות מס שיעור – מ"בע חברה שהוא שותף 

 מרבי בשיעור שולי מס – יחיד שהוא שותף 

 

  בכל האחזקה שיעור את לקבוע הכללי השותף יוכל כיצד ,היא הנשאלת השאלה

 לפי לשלם שעליו המקדמה סכום את לקבוע מנת על וזאת ומועד מועד

 .התקנות

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט
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 מיסוי המחזיקים ביחידות השתתפות

 שיעור הניכוי המותר

 מס הכנסה
 גם ובתוכם ,השותפות בהפסדי חלקו את לנכות רשאי "זכאי מחזיק" ,כאמור

 .הכנסה למס (858 טופס) דוח שיגיש ובתנאי החיפוש הוצאות

 :היחידה בשל הזכאי המחזיק של הניכוי הגבלת

 עלות ההשקעה ביחידה 

 סכומים שהותרו בניכוי

סכומים שנכללו 

 בהכנסה

מס שנוכה במקור בשותפות ויוחס למחזיק בשנות  

 מס קודמות

- 

+ 

- 

עלות ההשקעה  

 המתואמת

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט
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 תעודת מחזיק זכאי

 מס הכנסה

התעודה מפורסמת על  

ידי השותף הכללי  

למשקעים ובה מפורטים  

סכומי ההכנסות  

ההפסדים ומקדמות  ,

י  "המס ששולמו ע

השותפות המתורגמים  

ליחידה אחת שהונפקה  

 .לציבור המשקעים

 

המחזיק הזכאי גוזר את  

הנתונים מהתעודה  

 .לדיווח האישי שלו

(0.09650)  

0.50479 

0.00108 

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט

0.08466 

4,231,895 

22,136,499 

47,561 

43,853,229 
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 דוגמה

 מס הכנסה
 ."נפט לחיפוש שותפות" של השתתפות ביחידות מחזיק נישום

 :2010 שנת במהלך בחשבון התנועה להלן

  

 

 

 

 

  של הפסדים/ברווחים חלקה את החברה חישבה הזכאי מחזיק לתעודת בהתאם

 :הבא באופן השותפות

 

 

 

 

 

 

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט

 תאריך תאור מספר יחידות ₪ -עלות ב

 1.1.2010 פ.י 80,000 800,000

 1.3.2010 רכישה 30,000 150,000

 1.7.2010 מכירה 10,000 100,000

 31.12.2010 ס.י 100,000 850,000

מספר היחידות  

 ס.המוחזקות י

ליחידה אחת לפי הפירוט  

 בתעודה
 כ"סה

הפסד לצרכי מס להעברה   (9,650) (0.09650) 100,000

 לבעלי היחידות

 רווח הון 50,479 0.50479 100,000

 דיבידנד 108 0.00108 100,000

 מקדמות 8,466 0.08466 100,000
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 דוגמה

 מס הכנסה

 :(000,80) שהוחזקו היחידות בעבור קודמות בשנים שהוכרו סכומים

   .₪ 100,000 :היחידות בגין בניכוי שהותרו סכומים

 .₪ 200,000  :היחידות בגין קודמות בשנים בהכנסה שנכללו סכומים

   .₪ 50,000  :המוכרת החברה חובות לפירעון השותפות ידי על ששולם מס

 

 :(80/10) שנמכרו ההשתתפות יחידות בגין ההון רווח חישוב לצורך נתונים

 ₪ 150,000 : השתתפות יחידות 10,000 מכירת בגין תמורה

 .₪  12,500: שנמכרו היחידות בגין בניכוי שהותרו סכומים

 : שנמכרו ההשתתפות יחידות בשל קודמות בשנים בהכנסות שנכללו סכומים

25,000  ₪.   

 .₪ 6,250 :המוכרת החברה חובות לפירעון השותפות ידי על ששולם מס

 

 

 

 

 

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט
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 מס הכנסה

  
100,000 

43,853,229 
0.228% 

0.228% 

(9,650) 
50,479 

108 

(4,231,895) 
22,136,499 

47,561 

 שותפות לחיפושי נפט

80,000 800,000 

30,000 150,000 1/3 

10,000 50,000 1/7 

30,000 150,000 

10,000 
50,000 

100,000 850,000 

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט
858טופס  -י המשקיעים "דיווח ע  

 חישוב הניכוי למחזיקים דוגמה למילוי

XJ

M

Y 

2010 

במקרים בהם ניתן  

לזהות ספציפית את  

היחידות הנמכרות  

ניתן יהיה לחשב את 

הרווח לפי אחת 

 מהשיטות האחרות 
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  858טופס  -י המשקיעים "דיווח ע

 חישוב הניכוי למחזיקים דוגמה למילוי

 מס הכנסה
850,000 

100,000 

200,000 

50,000 

850,000 

850,000 

9,650 

9,650 

150,000 

25,000 

6,250 

 

100,000 

106,250 

 

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט

12,500 

43,750 

43,750 

 

לטעמי במקרים 

מסוימים  ניתן יהיה  

לנטרל רווח 

 אינפלציוני
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1301טופס   

 מס הכנסה

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט

2010 
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1301טופס   

 מס הכנסה

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט

הכנסות אחרות שאינן  

חלקו   –מיגיעה אישית 

ברווח הון בניכוי הפסד  

מעסק שיוחסו אליו  

 858כמפורט בטופס 

50,479-9,650 40,829 

הכנסות מרבית שיוחסו  

אליו כמפורט בטופס  

858 

108 

01 

סכום מכירות היחידות   150,000

השנה כפורט בטופס  

858 
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1301טופס   

 מס הכנסה

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט

ניכוי מהכנסה בגין  

השקעה בחיפושי נפט  

 שנוכה מרווח הון

ניכוי במקור שיוחס  

למשקיע ביחידות  

השתתפות בהתאם 

לחלקו ביחידות  

וכמפורט בתעודת  

 מחזיק זכאי

9,650 

8,466 
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דוח חברה – 1214טופס   

 מס הכנסה

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט

ניכוי מהכנסה בגין  

 השקעה בחיפושי נפט

9,650 
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 סוגיות בעת ניכוי במקור 

 מקבלני ביצוע זרים

 מס הכנסה

  לתושב חייבת הכנסה המשלם על חובה מטיל לפקודה (א)170 סעיף

 .25% של בשיעור ,זה מתשלום במקור מס לנכות חוץ

 :הבאים המצטברים התנאים בהתקיים חלה במקור הניכוי חובת

 בפועל תשלום .1

 .בישראל חייבת הכנסה הוא התשלום .2

 .חוץ לתושב משולם התשלום .3

 .לפקודה 164 סעיף לפי במקור מס נוכה לא החייבת מההכנסה .4

 הוכח אם ,מס ניכוי ללא הכנסה תשלום להתיר יכול השומה פקיד

 .אחרת בדרך ישולם או שולם כבר המס כי דעתו להנחת

  אם ,מס כפל למניעת לאמנה בהתאם מופחת בשיעור מס לנכות ניתן

 .התשלום מקבל של התושבות למדינת ישראל בין ,קיימת

 

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט



39 

 סוגיות בעת ניכוי במקור 

 מקבלני ביצוע זרים

 מס הכנסה

 בישראל חייבת הכנסה

 או העבודה ביצוע מקום הינו ,ההכנסה הפקת מקום ,לפקודה א4 סעיף לפי 

 .השירות ביצוע

 כן ועל ,ישראל של הטריטוריאליים במים נמצאות אינן הקידוח אסדות ,לרוב 

 .זרים ביצוע לקבלני במקור מס בניכוי לחיוב באשר סוגיות מספר עולות

 SHORE-OFF – אסדות על הוא העבודה ביצוע או השירות מתן מקום  

 .הקידוח

 SHORE-ON – מדינת בתוך הוא העבודה ביצוע או השירות מתן מקום  

 .ישראל

 והחברות העובדים את למסות יש כי הינה המיסים רשות עמדת ,כיום

                -ל OFFSHORE בין הבדל ללא ,זהה באופן בתחום הפועלות הזרות

ON-SHORE.   

 

שלוש מערכות  

 למיסוי רווחי נפט
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 מיסוי ייצור חשמל במתקנים 

רקע -סולאריים   

 

 אנרגיות לקידום (4450 'מס) החלטה את הממשלה קיבלה 2009 בינואר

  בארץ החשמל מצריכת 10% תיוצר 2020 בשנת כי וקבעה מתחדשות

 .מתחדשות אנרגיות באמצעות

 

 

 של גגות על מתקנים של הקמתם העדפת הוא התוכנית שביסוד העיקרון

  ליישובים סמוכים בשטחים ,מכן לאחר הנדסיים ומבנים חקלאיים מבנים ,בתים

 . פתוחים בשטחים  לבסוף ורק (דופן צמודי)

 

 

מיסוי מיזמים    

 אנרגיה סולארית
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 מיסוי ייצור חשמל במתקנים 

רקע -סולאריים   

 כספיים מתשלומים ייהנה סולארית מערכת בעל כל ,ממשלתי להסדר בהתאם

 .החשמל חברת של מחשבונה הישר ,שלו הבנק לחשבון ישירות

 

  20ההסכם לקבלת תשלומים מחברת החשמל נחתם בדרך כלל לתקופה של  

 .שנה

  

 : מערכות סולאריות מתחלקות לשני סוגים 

 

   החשמל לרשת חיבור אין – עצמאיות סולאריות מערכות

 

  המערכת ,הסולארית לאנרגיה בנוסף– לרשת מחוברות סולאריות מערכות

 .הארצית מהרשת חשמל צורכת

מיסוי מיזמים  

אנרגיה  

 סולארית
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 מיסוי ייצור חשמל במתקנים 

רקע -סולאריים   

 

בהתאם להנחיות רשות החשמל והסדר עם חברת החשמל המערכות הסולאריות  

 ,תנאים נפרדים, מתחלקות לארבע קבוצות כאשר לכל קבוצה יש מכסה נפרדת

 .תעריף שונה     

 

 .קילוואט 15 עד של הספק – ביתית  מערכת

 

 קילוואט 15הספק של מעל   -מערכת עסקית

 כ משמשות לשימוש עצמי"קילוואט אשר בד 50ועד      

 

 קילוואט 50הספק של מעל   -מערכת בנונית  

 .מגהוואט 12ועד       

  

 .מגהוואט 12הספק של מעל   -מערכות ענק 

 

מיסוי מיזמים אנרגיה  

 סולארית
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פחת מואץ :  הטבות המס   

  ניתן ,"(הפחת תקנות" :להלן) 1941 ,(פחת) הכנסה מס תקנות פי על

 ליצור במתקנים ההשקעה סכום על %25 של בשיעור מואץ פחת לדרוש

 סולאר או וולטאית-פוטו בטכנולוגיה השמש אנרגיית באמצעות חשמל

  ועד 2009.1.1 מיום שהופעלו מתקנים על יחול המואץ הפחת ,תרמית

2013.12.31. 

 

-מ שיופעלו שמתקנים כך שיפעלו למתקנים הוראה הארכת אין להיום נכון

 .7% -קרי ,הפחת בתקנות המפורט הרגיל הפחת שיעור יחול 1.1.2014

 

 

מיסוי מיזמים  

 אנרגיה סולארית
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 ההמלצות להטבות במס שטרם 

 יושמו על ידי הממשלה

 שנקבעה תקרה גובה עד הכנסה ממס פטור

 ,שירות ספק רישיון לבעל חשמל ממכירת שנובעת ,יחיד בידי הכנסה על 

  הכנסה על .וואט-קילו 4 עד של בהספק מתקנים ידי על נעשה הביתי הייצור

 18,000 בסך תקרה על עולה ואינה ,יד משלח או מעסק הכנסה שאינה

 לאומי ביטוח לחוק הכנסה אינה והיא ,הכנסה ממס פטורה ההכנסה .ח"ש

 .בריאות ביטוח וחוק

 במלואה החשמל ממכירת ההכנסה על הכנסה ממס לפטור חלופי מסלול

  ללא ,ההכנסה סכום כל על 10% של בשיעור אחיד מס במסלול לבחור ניתן 

 .פטור או הוצאות קיזוז ,זיכוי ,ניכוי זכות

 הכנסה למס מדיווח פטור

 .שלעיל התנאים בהתקיים 

מיסוי מיזמים  

 אנרגיה סולארית
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עסק או השכרה, סיווג ההכנסה -סוגיות מס   

  (1)2 סעיף לפי מעסק  בהכנסה הנדון  במקרה מדובר  אם מקרה כל לבחון יש

 .לפקודה (7)2 סעיף לפי מהשכרה בהכנסה מדובר לחילופין או הכנסה מס לפקודת

 :כדלקמן "עסק" המונח את מגדיר לפקודה 1 סעיף

 "חקלאות או תעשיה, מלאכה, לרבות מסחר -"עסק" 

 אי ,המונח את מרחיבה אלא "עסק" המונח משמעות את מבהירה אינה זו ההגדרה

 :"עסק" המונח של להגדרתו מבחנים השנים עם פיתחו בישראל המשפט בתי לכך

 הנכס אופי או הנכס טיב מבחן

 העסקאות תדירות מבחן

 הפעילות והיקף המימון מבחן

 הנישום של ובקיאותו ידענותו ,התמורה ייעוד ,ההחזקה תקופת :נוספים עזר מבחני

  הנכס והשבחת פיתוח ,בתחום ונמשכת קבועה פעילות או מנגנון של קיומו ,בתחום

 .ההשבה תקופת בתום מימושו לצורך

 .העסקה את האופפות הנסיבות – "על"ה מבחן את לבחון יש ולבסוף 

 

 

מיסוי מיזמים  

 אנרגיה סולארית
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שיטת הרישום החשבונאי -סוגיות מס   

 ,סולארית אנרגיה להפקת במיזמים לטיפול עיקריות שיטות שתי קיימות

 :כדלקמן

 

 ,ל"הבי התקינה אימוץ טרום ,המסורתית התקינה פי על – פחת בר נכס1.

  שהנכסים כך ,קבוע כרכוש האנרגיה להפקת בנכסים להכיר היה ניתן

   .הנצבר הפחת בניכוי עלות במונחי השנים לאורך הוצגו

 

  החל לתוקף שניכנס "(התקן": להלן) 33 'מס ישראלי תקן לפי – פיננסי נכס .2

   .2013 מינואר
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הטיפול החשבונאי - 33' תקן חשבונאות ישראלי מס              

 

 הסדרת לצורך שלישי מצד רוכש או מקים שהמפעיל תשתית על חל התקן

  שאחראי זה הוא כאשר פיננסי בנכס יכיר מפעיל ,לאמור בהתאם .שירות

 מזומן לקבלת חוזית זכות קיימת ומנגד ,ולתחזוקה התשתית להקמת

 .השירות תמורת

 

  של ההוגן השווי שבין להפרש ביחס תימדד התקן פי על בהכנסות הכרה

 רווח ,קבלני רווח ,יזמי רווח) השונים מרכיביו לפי ,הצפוי ההכנסות תזרים

  .בעסקה מרכיב לכל המיוחסות העלויות לבין ,(ותפעולי מימוני

 

 

מיסוי מיזמים  

 אנרגיה סולארית



48 

 נכס פיננסי או נכס בר פחת

 את מס לצרכי לדיווח הבסיס את מקבל לא לפקודה א87 סעיף כידוע

 .לאומית הבין התקינה לפי הערוכים הכספיים הדוחות

 

 .1.1.2013 מיום לתחולתו ניכנס 33 מספר ישראלי חשבונאות תקן ,כאמור

 

  לדווח ניתן ,בתקן הקבועים הכללים למרות האם – השאלה עולה מכאן 

  במתירות הפחת ובתקנות בפקודה הספציפית ההוראה לפי מס לצרכי

   .הנישום בידי משפטית בבעלות הנמצא נכס בגין פחת לדרוש

 

 פחת בר כנכס מס לצרכי במיזם ההשקעה את לרשום ניתן כי בדעה אני

 .התקן הוראות למרות וזאת
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