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הדוחות  אישור  הליך  לעניין  ותנאים  )הוראות  החברות  לתקנות  3א  תקנה  אחרי    1
הכספיים(, התש"ע-22010, יבוא: 

"הקלה לחברה 
שהציעה לראשונה 
ניירות ערך לציבור 

ולחברה הנחשבת 
תאגיד קטן

על אף האמור בתקנות 2 ו–3, חברה הנחשבת תאגיד קטן לפי  3ב  
תקנה 5ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 
התש"ל-31970 )בתקנה זו - חברה קטנה(, או חברה שטרם 
חלפו 5 שנים מהמועד שבו הציעה לראשונה ניירות ערך 
שלה לציבור, רשאית שלא למנות ועדה לבחינת הדוחות 
ולאישור  לדיון  יובאו  הכספיים  שדוחותיה  כך  הכספיים, 

הדירקטוריון בלבד, זאת אם התקיימו כל אלה:

דירקטורים,  שבעה  עד  מכהנים  החברה  בדירקטוריון   )1(
הציעה  שבו  מהמועד  שנים   5 שחלפו  קטנה  ובחברה 
לראשונה ניירות ערך שלה לציבור - עד שישה דירקטורים;

דירקטורים  שלושה  כולל  הדירקטוריון  הרכב   )2(
ו–)ג(  115)ב(  בסעיף  הקבועים  התנאים  בהם  שמתקיימים 
ורוב  ו–)5(,  3)א()4(  בתקנה  האמור  בהם  ושמתקיים  לחוק 

הדירקטורים כאמור הם דירקטורים בלתי תלויים;

הדירקטוריון קיים דיון בעניינים המנויים בתקנה 2)1(;  )3(

ישיבת  קיום  על  הודעה  קיבל  הפנימי  המבקר   )4(
הדירקטוריון ורשאי להשתתף בה;

המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות יכלול רוב מבין   )5(
תתקבל  שלא  ובלבד   ,)2( בפסקה  המנויים  הדירקטורים 
החלטה אלא אם כן תמכו בה גם רוב הדירקטורים כאמור 

בפסקה )2( ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות "

ו' בניסן התשע"ו )14 באפריל 2016(
)חמ 3-3800(

ד ק ש ת  ל י י א     

            שרת המשפטים 

תקנות מס ערך מוסף )רישום( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 52, 65 ו–145 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-11975, ובאישור 
ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות מס ערך מוסף )רישום(, התשל"ו-21976 )להלן - התקנות העיקריות(,     1
בסופה יבוא:

מיתקן  באמצעות  שיוצר  חשמל,  מכר  הן  עסקאותיו  שכל  ביתי  צרכן  שהוא  מי   )4("
ומחזור  חיוני  שירות  ספק  רישיון  לבעל  רוח,  טורבינת  באמצעות  או  פוטו-וולטאי 
עסקאותיו אינו עולה על סכום של 18,000 שקלים חדשים, למעט עוסק כאמור בתקנה 

13)7( ו–)8(;

__________
ק"ת התש"ע, עמ' 743; התשע"ב, עמ' 794   2

ק"ת התש"ל, עמ' 2037; התשע"ד, עמ' 929   3

הוספת תקנה 3ב

תיקון תקנה 1

__________
ס"ח התשל"ו, עמ' 52   1

ק"ת התשל"ו, עמ' 946   2
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לעניין זה - 

"חוק משק החשמל" - חוק משק החשמל, התשנ"ו-31996;

"חוק התכנון והבנייה" - חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-41965;

תורן,  השאר  בין  הכוללת  הרוח,  מאנרגיית  חשמל  לייצור  מערכת   - רוח"  "טורבינת 
להבים, מערכת מניה וממיר חשמלי;

השמש  מאור  ישירות  חשמל  לייצור  טכנולוגיה   - פוטו-וולטאית"  "טכנולוגיה 
באמצעות קולטי שמש וממיר זרם; 

העושה  השמש  אנרגיית  באמצעות  חשמל  לייצור  מערכת   - פוטו-וולטאי"  "מיתקן 
שימוש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית;

"נציגות הבית המשותף" - כמשמעותה בסעיף 65 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-51969;

"צרכן ביתי" - יחיד או נציגות הבית המשותף המחויבים  בתעריף ביתי; 

"רישיון ספק שירות חיוני" -  כהגדרתו בחוק משק החשמל; 

"רשת החשמל" - כהגדרתה בחוק משק החשמל "

"תעריף ביתי" - כהגדרתו בסעיף 31א)א( לחוק משק חשמל, ובלבד שהבית המשמש 
למגורים בלבד חובר כדין לרשת החשמל "

כאמור  עוסק  למעט  "לחוק  יבוא   ")3(31 "סעיף  אחרי  העיקריות,  לתקנות   15 בתקנה    2
בתקנה 1)4(" 

אחרי תקנה 15א לתקנות העיקריות יבוא:    3

"הצמדה ועיגול 
הסכומים 

של  בינואר  ב–1  יתעדכן   )4(1 בתקנה  הקבוע  15ב  )א( הסכום 
העדכון,  ביום  הידוע  המדד  שינוי  שיעור  לפי  שנה  כל 

לעומת המדד שהיה ידוע ב–1 בינואר 2009 

)ב( הסכום המעודכן כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא 
מכפלה של 100 שקלים חדשים  

לפי  שהתעדכן  הסכום  את  ברשומות  יפרסם  )ג( המנהל 
תקנה זאת "

תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(      4

כ"ח באדר ב' התשע"ו )7 באפריל 2016(
)חמ 3-985(

ן ו ל ח כ ה  ש מ     
               שר האוצר

תיקון תקנה 15

הוספת תקנה 15ב

הוראות תחילה

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 208   3

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   4
ס"ח התשכ"ט, עמ' 259   5


