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חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע )תיקון מס' 3(, התשפ"ב-2021*

בחוקמיסוירווחיםממשאביטבע,התשע"א-12011)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף11)ב(,1רתיקוןסעיף11
במקום"אתיתרתההיטלשאינהשנויהבמחלוקת"יבוא"לשלם75%מיתרתההיטל

הנובעתממנה"ר

בסעיף13לחוקהעיקרי-2רתיקוןסעיף13

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"מאושריםבידירואהחשבון,כהגדרתובחוקרואי )1(
חשבון,התשט"ו-55פ1)בסעיףזה-רואהחשבון(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

לדוחמקדםהיטלולדוחרווחינפטשהואמגישלפיסעיףקטן)א(,יצרף ")א1(
בעלזכותנפטשלמיזםנפטאתשניאלה:

הנפט, רווחי ודוח ההיטל מקדם להכנתדוח המשמשבסיס דוח )1(
המפרטאתנתוניוהכספייםשלמיזםהנפטוהכוללדוחעלהמצבהכספי,
שינוייםבהוןהעצמי,דוחעלתזרימי דוחעלרווחאוהפסד,דוחעל
מזומניםוכןביאורים;דוחכאמוריהיהדוחכספינפרד)סולו(הערוךלפי
כלליהחשבונאותהמקובליםומבוקרבידירואהחשבון)בסעיףזה-דוח

כספינפרד(;

דוחהתאמהביןהנתוניםהכספייםהנכלליםבדוחכאמורבפסקה)1( )2(
וביןהנתוניםהנכלליםבדוחמקדםהיטלובדוחרווחינפט)בסעיףזה-דוח

התאמה(ר";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"במסגרתמיזםהנפט"יבוא"לרבותהדוחהכספיהנפרדודוח )3(
ההתאמהשעליולצרףלדוחותהאמורים";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

לאצירףבעלזכותנפטשלמיזםנפטאתהדוחהכספיהנפרדאואתדוח ")ג1(
ההתאמהלדוחמקדםההיטלולדוחרווחיהנפט,כאמורבסעיףקטן)א1(,יראו
אותוכמישלאהגישאתדוחמקדםההיטלאואתדוחרווחיהנפט,לפיהענייןר";

אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )5(

לענייןסעיףזהיראואתכלליהחשבונאותהמקובליםכהגדרתםבסעיף20א, ")ו(
בשינוייםהמחויבים,ככלליחשבונאותמקובלים,ולענייןבעלזכותנפטשהיא
זכותנפטשלמיזםנפטבבעלותמשותפת-אתכלליהחשבונאותהמקובלים
החליםעלהשותףהמדווחכאמורבסעיף17,ואםביקשהשותףהמדווחכייראו
לענייןסעיףזהאתכלליהחשבונאותהמקובליםהחליםעלבעליזכותהנפטשסך
שיעורהזכויותשבהחזקתםהואהגדולביותרככלליחשבונאותמקובלים-את

הכלליםהאמורים;ביקששותףמדווחכאמור,לאיוכללחזורמבחירתור"

בסעיף14)ב(לחוקהעיקרי,ברישה,במקום"בתוך12חודשיםממועדהגשת"יבוא"בתוך3רתיקוןסעיף14
24חודשיםמתוםשנתהמסשבהנמסרולו"ר

בסעיף15)ד(לחוקהעיקרי,במקום"שישה"יבוא"12"ר4רתיקוןסעיף15

הוספתסעיפים
16או־16ב

אחריסעיף16לחוקהעיקרייבוא:5ר

התקבלבכנסתביוםו'בכסלוהתשפ"ב)10בנובמבר2021(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1400,מיוםכ"דבאדרהתשפ"א)8במרס2021(,עמ'358ר

ס"חהתשע"א,עמ'806;התשע"ו,עמ'פ21ר 1
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"סמכותהמנהל
לעייןבשומה

ולתקנה

147לפקודהיחולו,בשינוייםהמחויבים,על16אר הוראותסעיף
שומהלפיפרקזהר

סמכותלהתעלם
מעסקאותמסוימות

על16בר המחויבים, בשינויים יחולו, לפקודה 86 סעיף הוראות
עסקאותשהוראותחלקזהחלותעליהןר"

בסעיף20אלחוקהעיקרי,בהגדרה"משאבטבע",אחרי"בתוספת"יבוא"הראשונה"ר6רתיקוןסעיף20א

בסעיף20יב)ב(לחוקהעיקרי,במקום"אתיתרתההיטלשאינהשנויהבמחלוקת"יבוא7רתיקוןסעיף20יב
"לשלם75%מיתרתהיטלרווחיהיתרהנובעתממנה"ר

בסעיף20ידלחוקהעיקרי-8רתיקוןסעיף20יד

בסעיףקטן)ב(- )1(

אחרי"לניצולמשאבטבע"יבוא"אתשניאלה:"והקטעהחלבמילים"דוח )א(
המשמש"עדהמילים"רואהחשבון"יסומןכפסקה")1(";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

דוחהתאמהביןהנתוניםהכספייםהנכלליםבדוחכאמורבפסקה)1( )2("
וביןהנתוניםהנכלליםבדוחרווחיהיתר)בסעיףזה-דוחהתאמה(ר";

בסעיףקטן)ג(,במקום"בסעיףקטן)ב("יבוא"בסעיףקטן)ב()1("; )2(

בסעיףקטן)ה(,במקום"כאמורבסעיףקטן)ב("יבוא"אואתדוחההתאמה,כאמור )3(
בסעיףקטן)ב()1(או)2("ר

בסעיף31לחוקהעיקרי,במקום"בסעיף13אוכי"יבוא"בסעיף13,כי"ואחרי"בסעיףפרתיקוןסעיף31
20יד"יבוא"אוכיבעלזכותנפטשלמיזםנפטאובעלזכותלניצולמשאבטבעהפר
הוראהמהוראותהתקנותשנקבעולפיסעיפים10)ב(,20יאאו51,כמפורטבתוספת

השנייה"ר

אחריסעיף33לחוקהעיקרייבוא:10רהוספתסעיף33א

המנהלאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך33אר"סכומיםמופחתים )א(
מהסכוםהקבועבסעיף31,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(ר

לקבוע רשאי המשפטים, שר בהסכמת האוצר, שר )ב(
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספי

בסכוםנמוךמהסכוםהקבועבסעיף31,ובשיעוריםשיקבער"

אחריסעיף41לחוקהעיקרייבוא:11רהוספתסעיף41א

בסעיףזה-41אר"קנסעלגירעון )א(

"בעלזכות"-בעלזכותנפטשלמיזםנפטאובעלזכותלניצול
משאבטבע;

"גירעון"-הסכוםשבועודףההיטלשבעלזכותחייבבולפי
סעיפים14)ב()2(,15)ד(,20טו)ב()2(או20טז)ד(,עלההיטל
שהואחייבבועלפיהדוחותשהגישלפיסעיפים13
או20יד)א()בסעיףזה-הדוח(,אוסכוםההיטלשנקבע
לפיסעיפים14)ג(או20טו)ג(אםלאהוגשדוחכאמור,

לפיהענייןר

"סמכותהמנהל
לעייןבשומה

ולתקנה

147לפקודהיחולו,בשינוייםהמחויבים,על16אר הוראותסעיף
שומהלפיפרקזהר

סמכותלהתעלם
מעסקאותמסוימות

על16בר המחויבים, בשינויים יחולו, לפקודה 86 סעיף הוראות
עסקאותשהוראותחלקזהחלותעליהןר"

תיקוןסעיף20אבסעיף20אלחוקהעיקרי,בהגדרה"משאבטבע",אחרי"בתוספת"יבוא"הראשונה"ר6ר

בסעיף20יב)ב(לחוקהעיקרי,במקום"אתיתרתההיטלשאינהשנויהבמחלוקת"יבוא7ר
"לשלם75%מיתרתהיטלרווחיהיתרהנובעתממנה"ר

תיקוןסעיף20יב

תיקוןסעיף20ידבסעיף20ידלחוקהעיקרי-8ר

בסעיףקטן)ב(- )1(

אחרי"לניצולמשאבטבע"יבוא"אתשניאלה:"והקטעהחלבמילים"דוח )א(
המשמש"עדהמילים"רואהחשבון"יסומןכפסקה")1(";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

דוחהתאמהביןהנתוניםהכספייםהנכלליםבדוחכאמורבפסקה)1( )2("
וביןהנתוניםהנכלליםבדוחרווחיהיתר)בסעיףזה-דוחהתאמה(ר";

בסעיףקטן)ג(,במקום"בסעיףקטן)ב("יבוא"בסעיףקטן)ב()1("; )2(

בסעיףקטן)ה(,במקום"כאמורבסעיףקטן)ב("יבוא"אואתדוחההתאמה,כאמור )3(
בסעיףקטן)ב()1(או)2("ר

בסעיף31לחוקהעיקרי,במקום"בסעיף13אוכי"יבוא"בסעיף13,כי"ואחרי"בסעיףפר
20יד"יבוא"אוכיבעלזכותנפטשלמיזםנפטאובעלזכותלניצולמשאבטבעהפר
הוראהמהוראותהתקנותשנקבעולפיסעיפים10)ב(,20יאאו51,כמפורטבתוספת

השנייה"ר

תיקוןסעיף31

הוספתסעיף33אאחריסעיף33לחוקהעיקרייבוא:10ר

המנהלאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך33אר"סכומיםמופחתים )א(
מהסכוםהקבועבסעיף31,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(ר

לקבוע רשאי המשפטים, שר בהסכמת האוצר, שר )ב(
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספי

בסכוםנמוךמהסכוםהקבועבסעיף31,ובשיעוריםשיקבער"

הוספתסעיף41אאחריסעיף41לחוקהעיקרייבוא:11ר

בסעיףזה-41אר"קנסעלגירעון )א(

"בעלזכות"-בעלזכותנפטשלמיזםנפטאובעלזכותלניצול
משאבטבע;

"גירעון"-הסכוםשבועודףההיטלשבעלזכותחייבבולפי
סעיפים14)ב()2(,15)ד(,20טו)ב()2(או20טז)ד(,עלההיטל
שהואחייבבועלפיהדוחותשהגישלפיסעיפים13
או20יד)א()בסעיףזה-הדוח(,אוסכוםההיטלשנקבע
לפיסעיפים14)ג(או20טו)ג(אםלאהוגשדוחכאמור,

לפיהענייןר
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על העולה בסכום גירעון נקבע שלגביו זכות בעל )ב(
500,000שקליםחדשיםלשנה,ולאהוכיח,להנחתדעתושל
פקידהשומה,שלאהתרשלבעריכתהדוחשמסראובאי־

מסירתהדוח,רשאיפקידהשומהלהטילעליוקנסבשיעור
של15%מסכוםהגירעוןר

הוראותסעיף1פ1)ג(,)ד(ו–)ה(לפקודהיחולו,בשינויים )ג(
המחויבים,עלקנסלפיסעיףזהר"

בסעיף51אלחוקהעיקרי-12רתיקוןסעיף51א

בכותרתהשוליים,במקום"התוספת"יבוא"התוספות"; )1(

האמורבויסומן")א(",ובו,אחרי"לתוספת"יבוא"הראשונה"; )2(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )3(

שרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים,ובאישורהוועדה,רשאי,בצו,לשנות ")ב(
אתהתוספתהשנייהר"

אחריסעיף53לחוקהעיקרייבוא:13רהוספתסעיף53א

"קרןלתקופת
ביניים

53,כספיםכאמורבאותוסעיף53אר עלאףהוראותסעיף )א(
שלאמתקיימיםלגביהםהתנאיםשלהלן,ובכללזהמקדמות
ששולמועלחשבוןההיטל,ינוהלולפיהוראותסעיףזהבידי
החשבהכלליבמשרדהאוצר)בסעיףזה-החשבהכללי(,עד

שיתקייםלגביהםתנאימאותםתנאים:

הםשולמובהתאםלדוחשהוגשלפיסעיפים13 )1(
או20ידלחוק;

בסעיף כהגדרתו סופי, מס בחוב כלולים הם )2(
פ11א)ד(לפקודה,בשינוייםהמחויביםר

החשבהכללייקיםקרןלניהולהכספיםהאמוריםבסעיף )ב(
קטן)א(רישה)בסעיףזה-קרןלתקופתביניים(;החשבהכללי

ינהלאתהכספיםהאמוריםלשםהשאתםר

התקייםלגביכספיםהמנוהליםבקרןלתקופתביניים )ג(
)2(,יועברו תנאימהתנאיםהאמוריםבסעיףקטן)א()1(או
אותםכספים,בצירוףרווחיההשקעותאובניכויההפסדים

מהן,לקרןשתוקםלפיסעיף53)א(ר

יש אשר ביניים, לתקופת בקרן המנוהלים כספים )ד(
להשיבםלבעלזכותנפטשלמיזםנפטאולבעלזכותלניצול
משאבטבעבשלזכאותולהחזרהיטלששולםביתר,יועברו
לאוצרהמדינהבצירוףרווחיההשקעותאובניכויההפסדים

מהןר

נפט מיזם של נפט זכות לבעל להשיבם שיש כספים )ה(
אולבעלזכותלניצולמשאבטבע,לפיהעניין,בשלזכאותו
להחזרהיטלששולםביתר,יושבולוויחולולענייןזההוראות

סעיףפ15אלפקודה,בשינוייםהמחויביםר



455 ספרהחוקים34פ2,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18

החשבהכלליידווחלוועדה,אחתלשנה,החל)ו( )1(
ממועדהקמתקרןלתקופתביניים,עלאלה:

סךהכספיםשהועברולקרןלתקופתביניים )א(
עדמועדהדיווחלוועדה;

סךרווחיההשקעותוסךההפסדיםשנוכו )ב(
מכספיםכאמורבפסקה)1(;

יתרתהכספיםבקרןלתקופתבינייםבמועד )ג(
הדיווחר

קרן חוק לפי ישראל לאזרחי קרן להקמת עד )2(
לאזרחיישראל,התשע"ד-2014,ידווחהחשבהכללי
לוועדה,אחתלשנה,עלסךהכספיםשנצברובקרןעד

מועדהדיווחר"

שינויכותרת
התוספת

בכותרתהתוספתלחוקהעיקרי,בסופהיבוא"ראשונה"ר14ר

הוספתתוספת
שנייה

אחריהתוספתהראשונהלחוקהעיקרייבוא:15ר

"תוספת שנייה
)סעיף31(

לאהגישדוחלפיתקנה3)3(לתקנותמיסוירווחיםממשאביטבע)מקדמותבשל )1(
היטלרווחינפט(,התשפ"א-22020,עדהמועדהקבועבאותהתקנה;

לאהגישדוחלפיתקנה3)ג(לתקנותמיסוירווחיםממשאביטבע)מקדמותעל )2(
חשבוןהיטלרווחייתר(,התשע"ח-32018,עדהמועדהקבועבאותהתקנהר"

הוראותסעיפים11)ב(ו־20יב)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחםבחוקזה,יחולולעניין16רתחולה )א(
15)ד(או תשלוםהיטלשהחלטתפקידהשומהבהשגהלגביולפיהוראותסעיפים
20טז)ד(לחוקהעיקרינמסרהלחייבבתשלוםההיטלביוםתחילתושלחוקזהאו

לאחריור

הוראותסעיף41אלחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,יחולועלבעלזכותכהגדרתו )ב(
באותוסעיףלענייןדוחכאמורבאותוסעיףשהוגשלגבישנתהמס2021ואילךר

ט נ ב  י ל ת פ נ
ראשהממשלה

ן מ ר יב ל  ר ו ד יג ב א
שרהאוצר

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

יקילוי מ
יושבראשהכנסת

החשבהכלליידווחלוועדה,אחתלשנה,החל)ו( )1(
ממועדהקמתקרןלתקופתביניים,עלאלה:

סךהכספיםשהועברולקרןלתקופתביניים )א(
עדמועדהדיווחלוועדה;

סךרווחיההשקעותוסךההפסדיםשנוכו )ב(
מכספיםכאמורבפסקה)1(;

יתרתהכספיםבקרןלתקופתבינייםבמועד )ג(
הדיווחר

קרן חוק לפי ישראל לאזרחי קרן להקמת עד )2(
לאזרחיישראל,התשע"ד-2014,ידווחהחשבהכללי
לוועדה,אחתלשנה,עלסךהכספיםשנצברובקרןעד

מועדהדיווחר"

שינויכותרתבכותרתהתוספתלחוקהעיקרי,בסופהיבוא"ראשונה"ר14ר
התוספת

הוספתתוספתאחריהתוספתהראשונהלחוקהעיקרייבוא:15ר
שנייה

"תוספת שנייה
)סעיף31(

לאהגישדוחלפיתקנה3)3(לתקנותמיסוירווחיםממשאביטבע)מקדמותבשל )1(
היטלרווחינפט(,התשפ"א-22020,עדהמועדהקבועבאותהתקנה;

לאהגישדוחלפיתקנה3)ג(לתקנותמיסוירווחיםממשאביטבע)מקדמותעל )2(
חשבוןהיטלרווחייתר(,התשע"ח-32018,עדהמועדהקבועבאותהתקנהר"

הוראותסעיפים11)ב(ו־20יב)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחםבחוקזה,יחולולעניין16ר )א(
15)ד(או תשלוםהיטלשהחלטתפקידהשומהבהשגהלגביולפיהוראותסעיפים
20טז)ד(לחוקהעיקרינמסרהלחייבבתשלוםההיטלביוםתחילתושלחוקזהאו

לאחריור

תחולה

הוראותסעיף41אלחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,יחולועלבעלזכותכהגדרתו )ב(
באותוסעיףלענייןדוחכאמורבאותוסעיףשהוגשלגבישנתהמס2021ואילךר

ט נ ב  י ל ת פ נ
ראשהממשלה

ן מ ר יב ל  ר ו ד יג ב א
שרהאוצר

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

יקילוי מ
יושבראשהכנסת

ק"תהתשפ"א,עמ'758ר 2

ק"תהתשע"ח,עמ'2546ר 3













סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי   ISSN 0334-3030  המחיר24ר3שקליםחדשים




