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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

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

בחוקמיסוירווחיםממשאביטבע,התשע"א-12011)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף11)ב(,1צתיקוןסעיף11
הסיפההחלבמילים"ואםהוגשערעור"-תימחקצ

בסעיף13לחוקהעיקרי-2צתיקוןסעיף13

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"כשהםמאושריםבידירואהחשבון,כהגדרתובחוק )1(
רואיחשבון,התשט"ו-21955)בסעיףזה-רואהחשבון(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

לדוחרווחינפטולדוחמקדםהיטלשהואמגישלפיסעיףקטן)א(,יצרףבעל ")א1(
זכותנפטשלמיזםנפטאתשניאלה:

דוחהמשמשבסיסלדוחרווחיהנפטולדוחמקדםההיטל,המפרטאת )1(
נתוניוהכספייםשלמיזםהנפטוהכוללדוחעלהמצבהכספי,דוחעלרווחאו
הפסד,דוחעלשינוייםבהוןהעצמי,דוחעלתזרימימזומניםוכןביאורים;דוח
כאמוריהיהדוחכספינפרד)סולו(הערוךלפיכלליהחשבונאותהמקובלים

ומבוקרבידירואהחשבון)בסעיףזה-דוחכספינפרד(;

דוחלהתאמהביןהנתוניםהכספייםהנכלליםבדוחכאמורבפסקה)1( )2(
לביןהנתוניםהנכלליםבדוחרווחינפטובדוחמקדםהיטל)בסעיףזה-דוח

התאמה(צ";

רווחים מיסוי בחוק תיקונים לערוך מוצע  כללי
ממשאביטבע,התשע"א-2011)להלן-החוק(, 
במטרהלתקןכמההסדריםהקבועיםבובתחוםהביקורת
וגבייתההיטל,וביןהשארלהשוותאתיכולתהביקורת
והאכיפהבביצועהחוקלזושקיימתבביצועפקודתמס

הכנסה)להלן-הפקודה(צ

רווחים היטל בגביית האכיפה ייעול לצורך  סעיפים
כיהגשתערעור ממשאביטבע,מוצעלקבוע 7 ,1 
את תדחה לא היטל שומת על המשפט לבית  ו־15)א( 

מועדהחיובבתשלוםההיטלשבוחייבהנישום 
11)ב( עלפיהחלטתפקידהשומהבהשגה)ראוסעיפים
נבחןהתיקון האחרונה בשנה כי יצוין ו־20יב)ב(לחוק(צ
ביחסלכלמערכיהמס,ובשלבזהמוצעלהחילובתחום
משאביהטבע-היטלרווחינפטוהיטלרווחייתר-אשר
מאופייןבסכומיהיטלמשמעותייםובסוגינישומיםאשר
יכולתםלאתגראתמשטרהשומההעצמיתגבוההבמיוחדצ
מובןשאיןבתיקוןהמוצעבענייןזהכדילגרועמיכולתו
שלבעלזכותלפנותלביתהמשפטלצורךקבלתסעדים
במסגרתהדיןהכלליהקייםאםימצאלנכוןציובהר,למען
הסרספק,כיאםיתבררעלפיהכרעתביתהמשפטכי
רשותהמסיםגבתהסכוםביתר,הואיושבלנישוםבתוספת

הפרשיריביתוהצמדהמלאיםצ

עלפיהמוצעבסעיף15להצעתהחוק,יחולהתיקון
המוצעלעילרקלענייןתשלומיהיטלשההחלטהבהשגה
עליונמסרהלחייבבתשלוםההיטלביוםתחילתושלהחוק

המוצע)קרייוםפרסומוברשומות(אולאחריוצ

לצורךייעולהפיקוחוהביקורתעלגבייתהיטל  סעיף 2
דוח לצרף חובה בחוק לעגן מוצע נפט, רווחי 
כספימבוקרשלמיזםהנפטלדוחמקדםההיטלולדוח
בין התאמה דוח לרבות הנפט, מיזם של הנפט רווחי
הנפט, רווחי ולדוח ההיטל מקדם לדוח הכספי הדוח
כלומרדוחשבוערוכיםהנתוניםמהדוחהכספיהנפרד
באופןשרלוונטיומותאםלחישובההיטלצבשלהעובדה
שדוח הרי נפט, ממיזם רווחים הם החייבים שהרווחים
כספיכאמור,הערוךבהתאםלכלליחשבונאותמקובלים,
הנוגעלפעילותבמיזםעצמו,יאפשרביצועבקרהוחישוב
שלההיטללגביאותומיזםציצויןכידרישהלהגשתדוח
כספינפרדכאמורמעוגנתכיוםבחלקב'לחוק,במסגרת
20יד סעיף )ראו יתר רווחי דוח הגשת בעניין ההוראות

לחוק(צ

כדילהבטיחאתצירופםשלהדוחהכספיהנפרדושל
דוחההתאמהלדוחרווחיהיתרולדוחמקדםההיטל,מוצע
כימישלאיגישאחדמהם,ייחשבלמישלאהגישאת

הדוחותהעיקריים-דוחרווחיהיתרודוחמקדםההיטלצ

ס"חהתשע"א,עמ'806;התשע"ו,עמ'219צ 1

ס"חהתשט"ו,עמ'26צ 2

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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בסעיףקטן)ב(,אחרי"במסגרתמיזםהנפט"יבוא"לרבותהדוחהכספיהנפרדודוח )3(
ההתאמהשעליולצרףלדוחותהאמורים";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )צ(

דוח את או הנפרד הכספי הדוח את נפט מיזם של נפט זכות בעל צירף לא ")ג1(
ההתאמהלדוחרווחיהנפטולדוחמקדםההיטל,כאמורבסעיףקטן)א1(,יראואותו

כמישלאהגישאתאותםדוחותצ";

אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )5(

לענייןסעיףזה,יראוככלליחשבונאותמקובליםאתכלליהחשבונאותהמקובלים ")ו(
כהגדרתםבסעיף20א,בשינוייםהמחויבים,ולענייןבעלזכותנפטשהיאזכותנפטשל
מיזםנפטבבעלותמשותפת-אתכלליהחשבונאותהמקובליםהחליםעלהשותף
המדווחכאמורבסעיף17,ואםביקשהשותףהמדווחכייראולענייןסעיףזהככללי
חשבונאותמקובליםאתכלליהחשבונאותהמקובליםהחליםעלבעליזכותהנפטשסך
שיעורהזכויותשבהחזקתםהואהגדולביותר-אתהכלליםהאמורים;ביקששותף

מדווחכאמור,לאיוכללחזורמבחירתוצ"

בסעיףצ1)ב(לחוקהעיקרי,ברישה,במקום"בתוך12חודשיםממועדהגשת"יבוא"בתוך3צתיקוןסעיףצ1
התקופההקבועהבסעיף5צ1)א()2(לפקודהמתוםשנתהמסשבהנמסרולו"צ

15)ד(לחוקהעיקרי,במקוםהרישהעדהמילים"סעיףקטן)א("יבוא"בתוךצצתיקוןסעיף15 בסעיף
התקופההאמורהבסעיף152)ג(לפקודה"צ

אחריסעיף16לחוקהעיקרייבוא:5צהוספתסעיף16א

"סמכותלהתעלם
מעסקאותמסוימות

על16אצ המחויבים, בשינויים יחולו, לפקודה 86 סעיף הוראות
עסקאותשהוראותחלקזהחלותעליהןצ"

בסעיף20אלחוקהעיקרי,בהגדרה"משאבטבע",אחרי"בתוספת"יבוא"הראשונה"צ6צתיקוןסעיף20א

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

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )צ(

דוח את או הנפרד הכספי הדוח את נפט מיזם של נפט זכות בעל צירף לא ")ג1(
ההתאמהלדוחרווחיהנפטולדוחמקדםההיטל,כאמורבסעיףקטן)א1(,יראואותו

כמישלאהגישאתאותםדוחותצ";

אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )5(

לענייןסעיףזה,יראוככלליחשבונאותמקובליםאתכלליהחשבונאותהמקובלים ")ו(
כהגדרתםבסעיף20א,בשינוייםהמחויבים,ולענייןבעלזכותנפטשהיאזכותנפטשל
מיזםנפטבבעלותמשותפת-אתכלליהחשבונאותהמקובליםהחליםעלהשותף
המדווחכאמורבסעיף17,ואםביקשהשותףהמדווחכייראולענייןסעיףזהככללי
חשבונאותמקובליםאתכלליהחשבונאותהמקובליםהחליםעלבעליזכותהנפטשסך
שיעורהזכויותשבהחזקתםהואהגדולביותר-אתהכלליםהאמורים;ביקששותף

מדווחכאמור,לאיוכללחזורמבחירתוצ"

בסעיףצ1)ב(לחוקהעיקרי,ברישה,במקום"בתוך12חודשיםממועדהגשת"יבוא"בתוך3צ
התקופההקבועהבסעיף5צ1)א()2(לפקודהמתוםשנתהמסשבהנמסרולו"צ

תיקוןסעיףצ1

15)ד(לחוקהעיקרי,במקוםהרישהעדהמילים"סעיףקטן)א("יבוא"בתוךצצ בסעיף
התקופההאמורהבסעיף152)ג(לפקודה"צ

תיקוןסעיף15

הוספתסעיף16אאחריסעיף16לחוקהעיקרייבוא:5צ

"סמכותלהתעלם
מעסקאותמסוימות

על16אצ המחויבים, בשינויים יחולו, לפקודה 86 סעיף הוראות
עסקאותשהוראותחלקזהחלותעליהןצ"

תיקוןסעיף20אבסעיף20אלחוקהעיקרי,בהגדרה"משאבטבע",אחרי"בתוספת"יבוא"הראשונה"צ6צ

המקובלים החשבונאות כללי כי מוצע כן, כמו
שיחולולענייןזההםהכלליםהאמוריםכהגדרתםבחלק
ב'לחוקהעוסקבהיטלרווחייתר)להלן-כלליחשבונאות
מקובלים(,עםהתאמותלמקריםשבהםהחייבבהיטלרווחי
נפטהואמיזםבבעלותמשותפתצבמקריםאלהיחולוכללי
החשבונאותהמקובלים,החליםעלהשותףהמדווחצעם
כללי שיחולו המדווח השותף ביקש אם כי מוצע זאת,
החשבונאותהמקובליםמהסוגהחלעלבעליהזכויותשסך
שיעורזכויותהנפטשלמיזםנפטבבעלותמשותפתשהם
מחזיקיםהואהגדולביותר,הרישיחולוכלליםאלהולא
הכלליםהחליםעליוצכמוכןמוצעכישותףמדווחשביקש

לדווחכאמור,לאיוכללחזורבומבחירתוצ

מוצעיםתיקוניםבהוראותלענייןמועדיהוצאת  סעיפים
שומהוהחלטהבהשגהבנוגעלהיטלרווחינפט,  3 ו־4

לאלה האמורים המועדים השוואת שעניינם 
הקבועיםבפקודהבאותםהקשריםצ

סעיףצ1)ב(לחוקקובעאתהתקופהשבמהלכהיכול
פקידשומהלאשראתהשומההעצמיתשהגישבעלזכות
נפטשלמיזם,נפטאולהוציאלושומהצתקופהזועומדת
כיוםעל12חודשיםצמוצע,בדומהלקבועבסעיף20טו)ב(

בקשרלשומתהיטלרווחייתר,כיהוצאתשומתהיטלרווחי
נפטתתאפשרבתוךהתקופההקבועהבהקשרזהבפקודה
5צ1)א()2(לפקודה(,כלומרבתוךארבעשנים )ראוסעיף
מתוםשנתהמסשבהנמסרולפקידהשומהדוחמקדם

היטלודוחרווחינפטצ

לפיסעיף15)ד(לחוק,פקידשומהייתןהחלטהבהשגה
בתוךשישהחודשיםבלבדממועדקבלתהודעתהשגהצ
מוצע,גםזאתבדומהלהסדרהקבועבהקשרזהבחלקב'
לחוק)ראוסעיף20טז)ד(לחוק(,לתקןאתהסעיףהאמורכך
שפקידשומהיוכללקבלהחלטהבהשגהבתוךהתקופה
152)ג(לפקודה(, הקבועהבהקשרזהבפקודה)ראוסעיף
כלומרבתוךארבעשניםמתוםשנתהמסשבהנמסרולו
דוחמקדםהיטלודוחרווחינפטאובתוךשנהמיוםקבלת

הודעתההשגה,לפיהמאוחרצ

בסעיף86לפקודהקבועההוראהאנטיתכנונית  סעיף 5
המאפשרתלפקידהשומהלהתעלםמעסקאות 
אומפעולותאשרמפחיתותאואשרעלולותלהפחיתאת
או מלאכותיות הן כי סבור והוא המשתלם המס סכום
בדויות,אומעסקאותאוומפעולותשהואסבורשאחת
או מס מתשלום הימנעות היא העיקריות ממטרותיהן

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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בסעיף20יב)ב(לחוקהעיקרי,הסיפההחלבמילים"ואםהוגשערעור"-תימחקצ7צתיקוןסעיף20יב

בסעיף20ידלחוקהעיקרי-8צתיקוןסעיף20יד

בסעיףקטן)ב(- )1(

"דוח במילים החל והקטע אלה:" שני "את יבוא טבע" משאב "לניצול אחרי )א(
המשמש"עדהמילים"רואהחשבון"יסומןכפסקה")1(";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

דוחהתאמהביןהנתוניםהכספייםהנכלליםבדוחכאמורבפסקה)1( )2("
לביןהנתוניםהנכלליםבדוחרווחיהיתר)בסעיףזה-דוחהתאמה(צ";

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

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

בסעיף31לחוקהעיקרי,במקום"בסעיף13אוכי"יבוא"בסעיף13,כי"ואחרי"בסעיף20יד"9צתיקוןסעיף31
יבוא"אוכיבעלזכותנפטשלמיזםנפטאובעלזכותלניצולמשאבטבעהפרהוראה

מהוראותהתקנותשנקבעולפיסעיפים10)ב(,20יאאו51,כמפורטבתוספתהשנייה"צ

אחריסעיף33לחוקהעיקרייבוא:10צהוספתסעיף33א

הפחתת מס בלתי נאותות, הכול כאמור באותו סעיף. מוצע 
להחיל הוראה זו גם לצורך חיוב בהיטל לפי חלק א' לחוק 

כדי למנוע התחמקות מתשלום ההיטל.

כהגדרתו המנהל את מסמיך לחוק 31 סעיף  סעיפים 
בפקודה)להלן-המנהל(להטילעיצוםכספי 12 ,9 ,6 
בסכוםהנקובבועלבעלזכותנפטשלמיזםנפט  ו־14
שלאהגישדוחרווחינפטאודוחמקדםהיטל 
במועד,ועלבעלזכותלניצולמשאבטבעשלאהגישדוח

רווחייתרבמועדצ

מוצע,בסעיף9להצעתהחוק,להסמיךאתהמנהל
להטילעיצוםכספיבאותוסכוםעלבעליזכויותכאמור
מקדמת לתשלום לצרף שיש הדוח אי–הגשת בשל גם
ההיטל,במועדצהחובהלהגישדוחכאמורקבועהבתקנה
3)3(לתקנותמיסוירווחיםממשאביטבע)מקדמותבשל
היטלרווחינפט(,התשפ"א-2020-לענייןמקדמתהיטל
3)ג(לתקנותמיסוירווחיםממשאבי רווחינפט,ובתקנה
טבע)מקדמותעלחשבוןהיטלרווחייתר(,התשע"ח-2018

-לענייןמקדמתהיטלרווחייתרצ

כמוכןמוצעכיהמנהליוכללהטילעיצוםבשלהפרה
שלהוראותאחרותשייקבעובתקנותמכוחסעיףההסמכה

הכללילהתקנתתקנותמכוחהחוק-סעיף51לחוקצ

עלפיהמוצע,יפורטוההפרותשלההוראותשבשלהן
יוכלהמנהללהטילעיצוםכאמור,בתוספתהשנייהלחוק
כנוסחההמוצעבסעיףצ1להצעתהחוקצבהתאםמוצע,
בסעיף12להצעתהחוק,להסמיךאתשרהאוצר,בהסכמת
או להוסיף כלומר התוספת, את לשנות המשפטים, שר
לגרועממנההפרותשלהוראותנוספותשייקבעובתקנות

מכוחסעיפים10)ב(,20יאאו51לחוקצ

בחקיקה, דומים בהסדרים כמקובל מוצע, כן כמו
לקבועכישרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים,יוכללקבוע
להטיל ניתן יהיה שבשלהם ושיקולים נסיבות בתקנות
עיצוםכספיבסכוםהנמוךמהקבועבסעיף31לחוק)תקנות

הפחתה(ציובהרכיאיןמדוברבסמכותחובהצ

לצורךייעולהפיקוחעלגבייתהיטלרווחייתר,  סעיף 8
ובדומהלתיקוןהמוצעבסעיף2להצעתהחוק, 
לענייןדוחרווחינפטודוחמקדםהיטל,מוצעלחייבבעל
זכותלניצולמשאבטבעלצרףלדוחרווחיהיתרשהוא
לכללי בהתאם הנערך הנפרד הכספי הדוח לצד מגיש,
החשבונאותהמקובליםשעליולצרףכיוםלפיסעיף20יד)ב(
לחוק,גםדוחלהתאמהביןנתוניהדוחהכספיהנפרדלדוח
רווחיהיתרצכמוכןמוצעכיבעלזכותשלאיצרףאתדוח
ההתאמהכנדרש,ייחשבכמישלאהגישאתדוחרווחי

היתרצ
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"סכומים
מופחתים

המנהלאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכום33אצ )א(
הקבועבסעיף31,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(צ

שרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאילקבוענסיבותושיקולים )ב(
שבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספיבסכוםנמוךמהסכוםהקבוע

בסעיף31,ובשיעוריםשיקבעצ"

אחריסעיף1צלחוקהעיקרייבוא:11צהוספתסעיף1צא

על1צאצ"קנסעלגירעון העולה בסכום גירעון לגביו שנקבע זכות בעל )א(
500,000שקליםחדשיםלשנה,ולאהוכיח,להנחתדעתושל
פקידהשומה,שלאהתרשלבעריכתהדוחשמסראובאי–
מסירתהדוח,רשאיפקידהשומהלהטילעליוקנסבשיעור

של30%מסכוםהגירעוןצ

הוראותסעיף191)ג(,)ד(ו–)ה(לפקודהיחולו,בשינויים )ב(
המחויבים,עלקנסלפיסעיףזהצ

בסעיףזה- )ג(

"בעלזכות"-בעלזכותנפטשלמיזםנפטאובעלזכותלניצול
משאבטבע;

לפי בו חייב זכות שבעל ההיטל שבו הסכום - "גירעון"
עודף 20טז)ד(, או 20טו)ב()2( 15)ד(, צ1)ב()2(, סעיפים
עלההיטלשהואחייבבועלפיהדוחותשהגישלפי
סעיפים13או20יד)א()בסעיףזה-הדוח(,אוסכום
20טו)ג(אםלא צ1)ג(או ההיטלשנקבעלפיסעיפים

הוגשדוחכאמור,לפיהענייןצ"

בסעיף51אלחוקהעיקרי-12צתיקוןסעיף51א

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

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

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )3(

שרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשנייהצ" ")ב(

אחריסעיף53לחוקהעיקרייבוא:13צהוספתסעיף53א

"סכומים
מופחתים

המנהלאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכום33אצ )א(
הקבועבסעיף31,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(צ

שרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאילקבוענסיבותושיקולים )ב(
שבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספיבסכוםנמוךמהסכוםהקבוע

בסעיף31,ובשיעוריםשיקבעצ"

הוספתסעיף1צאאחריסעיף1צלחוקהעיקרייבוא:11צ

על1צאצ"קנסעלגירעון העולה בסכום גירעון לגביו שנקבע זכות בעל )א(
500,000שקליםחדשיםלשנה,ולאהוכיח,להנחתדעתושל
פקידהשומה,שלאהתרשלבעריכתהדוחשמסראובאי–
מסירתהדוח,רשאיפקידהשומהלהטילעליוקנסבשיעור

של30%מסכוםהגירעוןצ

הוראותסעיף191)ג(,)ד(ו–)ה(לפקודהיחולו,בשינויים )ב(
המחויבים,עלקנסלפיסעיףזהצ

בסעיףזה- )ג(

"בעלזכות"-בעלזכותנפטשלמיזםנפטאובעלזכותלניצול
משאבטבע;

לפי בו חייב זכות שבעל ההיטל שבו הסכום - "גירעון"
עודף 20טז)ד(, או 20טו)ב()2( 15)ד(, צ1)ב()2(, סעיפים
עלההיטלשהואחייבבועלפיהדוחותשהגישלפי
סעיפים13או20יד)א()בסעיףזה-הדוח(,אוסכום
20טו)ג(אםלא צ1)ג(או ההיטלשנקבעלפיסעיפים

הוגשדוחכאמור,לפיהענייןצ"

תיקוןסעיף51אבסעיף51אלחוקהעיקרי-12צ

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

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

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )3(

שרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשנייהצ" ")ב(

הוספתסעיף53אאחריסעיף53לחוקהעיקרייבוא:13צ

מוצעלקבוע,בדומהלהוראההקבועהבסעיף  סעיפים
191לפקודה,כיפקידשומהיוכללהטילקנס  11 ו–15)ב( 

שעליו שנקבע ההיטל שסכום מי על גירעון 
לשלםבשומהלפיסעיפיםצ1)ב()2(,15)ד(,20טו)ב()2(או
מסכום חדשים שקלים ב־500,000 גבוה לחוק, 20טז)ד(
ההיטלשהיהעליולשלםלפיהשומההעצמית)בלאתלות
בשיעורסכוםהגירעוןמתוךההיטלשבעלהזכותחייבבו(,
וזאתאםלאהוכיח,להנחתדעתושלפקידהשומה,שלא
התרשלבעריכתהדוחשמסראובאי–מסירתהדוחצהקנס
יהיהבשיעורשל30%מסכוםהגירעון,ויחולולענייןזה
הוראותסעיף191)ג(,)ד(ו–)ה(לפקודה,אשרמסדירות,בין
השאר,אתהקנסכאמורשניתןלהטילבמקרהשהגירעון

נוצרבמזידובמטרהלהתחמקמתשלוםמס,הפרשיהצמדה
וריביתוזקיפתתשלומיםצ

עודיובהרכייהיהאפשרלהטילקנסגירעוןבגובה
30%מגובההשומהשתיקבעלפיסעיפיםצ1)ג(או20טו)ג(

לחוק,לפיהעניין,עלמישלאהגישדוחכללצ

בהקשרזהיצויןכיאםהוגשדוחבאיחור,ניתןלהטיל
עלבעלהזכותעיצוםכספילפיסעיף31לחוקבשלהאיחור,
עדלמועדההגשה,ואולםקנסהגירעוןיוטלבסופושלדבר

רקבשלהדוחשהוגש,אםהתקיימוהתנאיםלכךצ

סעיף53לחוק,כפישתוקןבסעיף6צלחוקקרן  סעיף 13
לאזרחיישראל,התשע"ד-צ201)להלן-חוקקרן 
הכלכלית ההתייעלות לחוק 6 ובסעיף ישראל(, לאזרחי
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"קרןלתקופת
ביניים

53,כספיםכאמורבאותוסעיף53אצ עלאףהוראותסעיף )א(
שלאמתקיימיםלגביהםהתנאיםשלהלן,ובכללזהמקדמות
ששולמועלחשבוןההיטל,ינוהלולפיהוראותסעיףזהבידי
החשבהכלליבמשרדהאוצר)בסעיףזה-החשבהכללי(,עד

שיתקייםלגביהםתנאימאותםתנאים:

הםשולמובהתאםלדוחשהוגשלפיסעיפים13)1(
או20ידלחוק;

בסעיף)2( כהגדרתו סופי, מס בחוב כלולים הם
119א)ד(לפקודה,בשינוייםהמחויביםצ

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

ינהלאתהכספיםהאמוריםלשםהשאתםצ

התקייםלגביכספיםהמנוהליםבקרןלתקופתהביניים )ג(
)2(,ינוהלו תנאימהתנאיםהאמוריםבסעיףקטן)א()1(או
אותםכספים,בצירוףרווחיההשקעותאובניכויההפסדים

מהן,לפיהוראותסעיף53צ

יש אשר הביניים, לתקופת בקרן המנוהלים כספים )ד(
להשיבםלנישוםבשלזכאותולהחזרהיטלששולםביתר,
יועברולאוצרהמדינהבצירוףרווחיההשקעותאובניכוי

ההפסדיםמהןצ"

יעדי התקציב לשנות התקציב  )תיקוני חקיקה להשגת 
2015 ו־2016(, התשע"ו-2015, קובע כי הכספים שהתקבלו 
מהיטל על רווחים ממשאבי טבע ינוהלו בהתאם להוראות 
חוק קרן לאזרחי ישראל. הסעיף בנוסחו המתוקן כאמור 
קרן  חוק  של  לתוקף  כניסתו  עם  לתוקף  להיכנס  עתיד 
47 לאותו חוק, והקמת  לאזרחי ישראל, כאמור בסעיף 
הקרן לפיו. לפי סעיף 3 לחוק קרן לאזרחי ישראל, הקרן 
מההיטל  המדינה  הכנסות  את  תנהל  ישראל  לאזרחי 
בראייה כלכלית ארוכת טווח לשם השאתן וכדי לאפשר 

את המשך קיומה של הקרן לדורות רבים.

תשלוםההיטלבידיהנישומיםכפוףלאפשרותשל
החזרבשלמחלוקותעלהשומהצבמצבדבריםזה,ניהולם
שלכספיההיטלבקרןעלוללפגועבמטרההנזכרתלעיל
שכאמור הכספים, את להשקיע ניתן יהיה שלא מכיוון
ארוכת כלכלית בראייה להחזירם, צורך שיהיה ייתכן
53אכנוסחו טווחצלפיכך,מוצעלהוסיףלחוקאתסעיף
המוצעולהבהירכיכספיםאשרהתקבלומהיטלעלרווחים
ממשאביטבעיועברולקרןלאזרחיישראלוינוהלובהרק
)1(הםשולמו אםהתקייםבהםאחדמהתנאיםהאלה:

בהתאםלדוחרווחינפטודוחמקדםהיטלאובהתאםלדוח
רווחייתר;)2(הםכלוליםבחובמססופיצזאת,כדישלא
יועברולקרןלאזרחיישראלכספיםאשרקיימתאפשרות

שיהיהצורךלהחזירםלנישוםצ

הנגבים הכספים את האפשר ככל להשיא במטרה
אגבביצועחוקזה,כלומרהכספיםשמתקבליםלפיהחוק
מתקיימים ושלא טבע, ממשאבי רווחים על מהיטלים
לגביהםהתנאיםהמצויניםלעיל,מוצעלהקיםקרןשבה
מאותם לגביהםתנאי עדשיתקיים ינוהלוכספיםאלה
הכללי החשב בידי המוצע פי על תנוהל הקרן תנאיםצ
במשרדהאוצר,שינהלאתהכספיםבמטרהלהשיאם)להלן
-קרןלתקופתביניים(צמשהתקייםאחדהתנאיםהנזכרים
אלה כספים יועברו הביניים, לתקופת שבקרן בכספים
לקרןלאזרחיישראל,בצירוףרווחיההשקעותאובניכוי
ההפסדיםמהןצאםיהיהצורךלהשיבכספיהיטלשהועברו
לקרןלתקופתהבינייםלנישום,בשלזכאותולהחזרהיטל
ששולםביתר,יועברוכספיםאלהלאוצרהמדינהבצירוף

רווחיההשקעותאובניכויההפסדיםמהןצ
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הוספתתוספת
שנייה

אחריהתוספתהראשונהלחוקהעיקרייבוא:צ1צ

"תוספת שנייה
)סעיף31(

לאהגישדוחלפיתקנה3)3(לתקנותמיסוירווחיםממשאביטבע)מקדמותבשל )1(
היטלרווחינפט(,התשפ"א-32020,עדהמועדהקבועבאותהתקנה;

לאהגישדוחלפיתקנה3)ג(לתקנותמיסוירווחיםממשאביטבע)מקדמותעל )2(
חשבוןהיטלרווחייתר(,התשע"ח-2018צ,עדהמועדהקבועבאותהתקנהצ"

לחוק15צתחולה ו־7 1 בסעיפים כנוסחם העיקרי, לחוק ו־20יב)ב( 11)ב( סעיפים הוראות )א(
זה,יחולולענייןתשלוםהיטל,שהחלטתפקידהשומהבהשגהלגביולפיהוראות
סעיפים15)ד(או20טז)ד(לחוקהעיקרינמסרהלחייבבתשלוםההיטלביוםתחילתו

שלחוקזהאולאחריוצ

הוראותסעיף1צאלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף11לחוקזה,יחולועלבעלזכות )ב(
כהגדרתובסעיף1צאהאמורלענייןדוחכאמורבאותוסעיףשהוגשלגבישנתהמס

2021ואילךצ

הוספתתוספתאחריהתוספתהראשונהלחוקהעיקרייבוא:צ1צ
שנייה

"תוספת שנייה
)סעיף31(

לאהגישדוחלפיתקנה3)3(לתקנותמיסוירווחיםממשאביטבע)מקדמותבשל )1(
היטלרווחינפט(,התשפ"א-32020,עדהמועדהקבועבאותהתקנה;

לאהגישדוחלפיתקנה3)ג(לתקנותמיסוירווחיםממשאביטבע)מקדמותעל )2(
חשבוןהיטלרווחייתר(,התשע"ח-2018צ,עדהמועדהקבועבאותהתקנהצ"

לחוק15צ ו־7 1 בסעיפים כנוסחם העיקרי, לחוק ו־20יב)ב( 11)ב( סעיפים הוראות )א(
זה,יחולולענייןתשלוםהיטל,שהחלטתפקידהשומהבהשגהלגביולפיהוראות
סעיפים15)ד(או20טז)ד(לחוקהעיקרינמסרהלחייבבתשלוםההיטלביוםתחילתו

שלחוקזהאולאחריוצ

תחולה
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