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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)תהתן-החוקהעיקרי(,בסעיף11)ב(,1צתיקוןסעיף11
הסיפההחתבמיתים"ואםהוגשערעור"-תימחקצ

בסעיף13תחוקהעיקרי-2צתיקוןסעיף13

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

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

תדוחרווחינפטותדוחמקדםהיטתשהואמגישתפיסעיףקטן)א(,יצרףבעת ")א1(
זכותנפטשתמיזםנפטאתשניאתה:

דוחהמשמשבסיסתדוחרווחיהנפטותדוחמקדםההיטת,המפרטאת )1(
נתוניוהכספייםשתמיזםהנפטוהכותתדוחעתהמצבהכספי,דוחעתרווחאו
הפסד,דוחעתשינוייםבהוןהעצמי,דוחעתתזרימימזומניםוכןביאורים;דוח
כאמוריהיהדוחכספינפרד)סותו(הערוךתפיכתתיהחשבונאותהמקובתים

ומבוקרבידירואהחשבון)בסעיףזה-דוחכספינפרד(;

דוחתהתאמהביןהנתוניםהכספייםהנכתתיםבדוחכאמורבפסקה)1( )2(
תביןהנתוניםהנכתתיםבדוחרווחינפטובדוחמקדםהיטת)בסעיףזה-דוח

התאמה(צ";

רווחים מיסוי בחוק תיקונים תערוך מוצע  כללי
ממשאביטבע,התשע"א-2011)תהתן-החוק(, 
במטרהתתקןכמההסדריםהקבועיםבובתחוםהביקורת
וגבייתההיטת,וביןהשארתהשוותאתיכותתהביקורת
והאכיפהבביצועהחוקתזושקיימתבביצועפקודתמס

הכנסה)תהתן-הפקודה(צ

רווחים היטת בגביית האכיפה ייעות תצורך  סעיפים
תקבועכיהגשתערעור ממשאביטבע,מוצע 7 ,1 
את תדחה תא היטת שומת עת המשפט תבית  ו־15)א( 

מועדהחיובבתשתוםההיטתשבוחייבהנישום 
11)ב( עתפיהחתטתפקידהשומהבהשגה)ראוסעיפים
התיקון נבחן האחרונה בשנה כי יצוין תחוק(צ ו־20יב)ב(
ביחסתכתמערכיהמס,ובשתבזהמוצעתהחיתובתחום
משאביהטבע-היטתרווחינפטוהיטתרווחייתר-אשר
מאופייןבסכומיהיטתמשמעותייםובסוגינישומיםאשר
יכותתםתאתגראתמשטרהשומההעצמיתגבוההבמיוחדצ
מובןשאיןבתיקוןהמוצעבענייןזהכדיתגרועמיכותתו
שתבעתזכותתפנותתביתהמשפטתצורךקבתתסעדים
במסגרתהדיןהכתתיהקייםאםימצאתנכוןציובהר,תמען
הסרספק,כיאםיתבררעתפיהכרעתביתהמשפטכי
רשותהמסיםגבתהסכוםביתר,הואיושבתנישוםבתוספת

הפרשיריביתוהצמדהמתאיםצ

עתפיהמוצעבסעיף15תהצעתהחוק,יחותהתיקון
המוצעתעיתרקתענייןתשתומיהיטתשההחתטהבהשגה
עתיונמסרהתחייבבתשתוםההיטתביוםתחיתתושתהחוק

המוצע)קרייוםפרסומוברשומות(אותאחריוצ

תצורךייעותהפיקוחוהביקורתעתגבייתהיטת  סעיף 2
דוח תצרף חובה בחוק תעגן מוצע נפט, רווחי 
כספימבוקרשתמיזםהנפטתדוחמקדםההיטתותדוח
בין התאמה דוח תרבות הנפט, מיזם שת הנפט רווחי
הנפט, רווחי ותדוח ההיטת מקדם תדוח הכספי הדוח
כתומרדוחשבוערוכיםהנתוניםמהדוחהכספיהנפרד
באופןשרתוונטיומותאםתחישובההיטתצבשתהעובדה
שדוח הרי נפט, ממיזם רווחים הם החייבים שהרווחים
כספיכאמור,הערוךבהתאםתכתתיחשבונאותמקובתים,
הנוגעתפעיתותבמיזםעצמו,יאפשרביצועבקרהוחישוב
שתההיטתתגביאותומיזםציצויןכידרישהתהגשתדוח
כספינפרדכאמורמעוגנתכיוםבחתקב'תחוק,במסגרת
20יד סעיף )ראו יתר רווחי דוח הגשת בעניין ההוראות

תחוק(צ

כדיתהבטיחאתצירופםשתהדוחהכספיהנפרדושת
דוחההתאמהתדוחרווחיהיתרותדוחמקדםההיטת,מוצע
כימישתאיגישאחדמהם,ייחשבתמישתאהגישאת

הדוחותהעיקריים-דוחרווחיהיתרודוחמקדםההיטתצ

ס"חהתשע"א,עמ'806;התשע"ו,עמ'219צ 1

ס"חהתשט"ו,עמ'26צ 2
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בסעיףקטן)ב(,אחרי"במסגרתמיזםהנפט"יבוא"תרבותהדוחהכספיהנפרדודוח )3(
ההתאמהשעתיותצרףתדוחותהאמורים";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )צ(

דוח את או הנפרד הכספי הדוח את נפט מיזם שת נפט זכות בעת צירף תא ")ג1(
ההתאמהתדוחרווחיהנפטותדוחמקדםההיטת,כאמורבסעיףקטן)א1(,יראואותו

כמישתאהגישאתאותםדוחותצ";

אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )5(

תענייןסעיףזה,יראוככתתיחשבונאותמקובתיםאתכתתיהחשבונאותהמקובתים ")ו(
כהגדרתםבסעיף20א,בשינוייםהמחויבים,ותענייןבעתזכותנפטשהיאזכותנפטשת
מיזםנפטבבעתותמשותפת-אתכתתיהחשבונאותהמקובתיםהחתיםעתהשותף
המדווחכאמורבסעיף17,ואםביקשהשותףהמדווחכייראותענייןסעיףזהככתתי
חשבונאותמקובתיםאתכתתיהחשבונאותהמקובתיםהחתיםעתבעתיזכותהנפטשסך
שיעורהזכויותשבהחזקתםהואהגדותביותר-אתהכתתיםהאמורים;ביקששותף

מדווחכאמור,תאיוכתתחזורמבחירתוצ"

בסעיףצ1)ב(תחוקהעיקרי,ברישה,במקום"בתוך12חודשיםממועדהגשת"יבוא"בתוך3צתיקוןסעיףצ1
התקופההקבועהבסעיף5צ1)א()2(תפקודהמתוםשנתהמסשבהנמסרותו"צ

15)ד(תחוקהעיקרי,במקוםהרישהעדהמיתים"סעיףקטן)א("יבוא"בתוךצצתיקוןסעיף15 בסעיף
התקופההאמורהבסעיף152)ג(תפקודה"צ

אחריסעיף16תחוקהעיקרייבוא:5צהוספתסעיף16א

"סמכותתהתעתם
מעסקאותמסוימות

עת16אצ המחויבים, בשינויים יחותו, תפקודה 86 סעיף הוראות
עסקאותשהוראותחתקזהחתותעתיהןצ"

בסעיף20אתחוקהעיקרי,בהגדרה"משאבטבע",אחרי"בתוספת"יבוא"הראשונה"צ6צתיקוןסעיף20א

בסעיףקטן)ב(,אחרי"במסגרתמיזםהנפט"יבוא"תרבותהדוחהכספיהנפרדודוח )3(
ההתאמהשעתיותצרףתדוחותהאמורים";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )צ(

דוח את או הנפרד הכספי הדוח את נפט מיזם שת נפט זכות בעת צירף תא ")ג1(
ההתאמהתדוחרווחיהנפטותדוחמקדםההיטת,כאמורבסעיףקטן)א1(,יראואותו

כמישתאהגישאתאותםדוחותצ";

אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )5(

תענייןסעיףזה,יראוככתתיחשבונאותמקובתיםאתכתתיהחשבונאותהמקובתים ")ו(
כהגדרתםבסעיף20א,בשינוייםהמחויבים,ותענייןבעתזכותנפטשהיאזכותנפטשת
מיזםנפטבבעתותמשותפת-אתכתתיהחשבונאותהמקובתיםהחתיםעתהשותף
המדווחכאמורבסעיף17,ואםביקשהשותףהמדווחכייראותענייןסעיףזהככתתי
חשבונאותמקובתיםאתכתתיהחשבונאותהמקובתיםהחתיםעתבעתיזכותהנפטשסך
שיעורהזכויותשבהחזקתםהואהגדותביותר-אתהכתתיםהאמורים;ביקששותף

מדווחכאמור,תאיוכתתחזורמבחירתוצ"

בסעיףצ1)ב(תחוקהעיקרי,ברישה,במקום"בתוך12חודשיםממועדהגשת"יבוא"בתוך3צ
התקופההקבועהבסעיף5צ1)א()2(תפקודהמתוםשנתהמסשבהנמסרותו"צ

תיקוןסעיףצ1

15)ד(תחוקהעיקרי,במקוםהרישהעדהמיתים"סעיףקטן)א("יבוא"בתוךצצ בסעיף
התקופההאמורהבסעיף152)ג(תפקודה"צ

תיקוןסעיף15

הוספתסעיף16אאחריסעיף16תחוקהעיקרייבוא:5צ

"סמכותתהתעתם
מעסקאותמסוימות

עת16אצ המחויבים, בשינויים יחותו, תפקודה 86 סעיף הוראות
עסקאותשהוראותחתקזהחתותעתיהןצ"

תיקוןסעיף20אבסעיף20אתחוקהעיקרי,בהגדרה"משאבטבע",אחרי"בתוספת"יבוא"הראשונה"צ6צ

המקובתים החשבונאות כתתי כי מוצע כן, כמו
שיחותותענייןזההםהכתתיםהאמוריםכהגדרתםבחתק
ב'תחוקהעוסקבהיטתרווחייתר)תהתן-כתתיחשבונאות
מקובתים(,עםהתאמותתמקריםשבהםהחייבבהיטתרווחי
נפטהואמיזםבבעתותמשותפתצבמקריםאתהיחותוכתתי
החשבונאותהמקובתים,החתיםעתהשותףהמדווחצעם
כתתי שיחותו המדווח השותף ביקש אם כי מוצע זאת,
החשבונאותהמקובתיםמהסוגהחתעתבעתיהזכויותשסך
שיעורזכויותהנפטשתמיזםנפטבבעתותמשותפתשהם
מחזיקיםהואהגדותביותר,הרישיחותוכתתיםאתהותא
הכתתיםהחתיםעתיוצכמוכןמוצעכישותףמדווחשביקש

תדווחכאמור,תאיוכתתחזורבומבחירתוצ

מוצעיםתיקוניםבהוראותתענייןמועדיהוצאת  סעיפים
שומהוהחתטהבהשגהבנוגעתהיטתרווחינפט,  3 ו־4

תאתה האמורים המועדים השוואת שעניינם 
הקבועיםבפקודהבאותםהקשריםצ

סעיףצ1)ב(תחוקקובעאתהתקופהשבמהתכהיכות
פקידשומהתאשראתהשומההעצמיתשהגישבעתזכות
נפטשתמיזם,נפטאותהוציאתושומהצתקופהזועומדת
כיוםעת12חודשיםצמוצע,בדומהתקבועבסעיף20טו)ב(

בקשרתשומתהיטתרווחייתר,כיהוצאתשומתהיטתרווחי
נפטתתאפשרבתוךהתקופההקבועהבהקשרזהבפקודה
5צ1)א()2(תפקודה(,כתומרבתוךארבעשנים )ראוסעיף
מתוםשנתהמסשבהנמסרותפקידהשומהדוחמקדם

היטתודוחרווחינפטצ

תפיסעיף15)ד(תחוק,פקידשומהייתןהחתטהבהשגה
בתוךשישהחודשיםבתבדממועדקבתתהודעתהשגהצ
מוצע,גםזאתבדומהתהסדרהקבועבהקשרזהבחתקב'
תחוק)ראוסעיף20טז)ד(תחוק(,תתקןאתהסעיףהאמורכך
שפקידשומהיוכתתקבתהחתטהבהשגהבתוךהתקופה
152)ג(תפקודה(, הקבועהבהקשרזהבפקודה)ראוסעיף
כתומרבתוךארבעשניםמתוםשנתהמסשבהנמסרותו
דוחמקדםהיטתודוחרווחינפטאובתוךשנהמיוםקבתת

הודעתההשגה,תפיהמאוחרצ

בסעיף86תפקודהקבועההוראהאנטיתכנונית  סעיף 5
המאפשרתתפקידהשומהתהתעתםמעסקאות 
אומפעותותאשרמפחיתותאואשרעתותותתהפחיתאת
או מתאכותיות הן כי סבור והוא המשתתם המס סכום
בדויות,אומעסקאותאוומפעותותשהואסבורשאחת
או מס מתשתום הימנעות היא העיקריות ממטרותיהן
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בסעיף20יב)ב(תחוקהעיקרי,הסיפההחתבמיתים"ואםהוגשערעור"-תימחקצ7צתיקוןסעיף20יב

בסעיף20ידתחוקהעיקרי-8צתיקוןסעיף20יד

בסעיףקטן)ב(- )1(

"דוח במיתים החת והקטע אתה:" שני "את יבוא טבע" משאב "תניצות אחרי )א(
המשמש"עדהמיתים"רואהחשבון"יסומןכפסקה")1(";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

דוחהתאמהביןהנתוניםהכספייםהנכתתיםבדוחכאמורבפסקה)1( )2("
תביןהנתוניםהנכתתיםבדוחרווחיהיתר)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

בסעיף31תחוקהעיקרי,במקום"בסעיף13אוכי"יבוא"בסעיף13,כי"ואחרי"בסעיף20יד"9צתיקוןסעיף31
יבוא"אוכיבעתזכותנפטשתמיזםנפטאובעתזכותתניצותמשאבטבעהפרהוראה

מהוראותהתקנותשנקבעותפיסעיפים10)ב(,20יאאו51,כמפורטבתוספתהשנייה"צ

אחריסעיף33תחוקהעיקרייבוא:10צהוספתסעיף33א

הפחתתמסבתתינאותות,הכותכאמורבאותוסעיףצמוצע
תהחיתהוראהזוגםתצורךחיובבהיטתתפיחתקא'תחוק

כדיתמנועהתחמקותמתשתוםההיטתצ

כהגדרתו המנהת את מסמיך תחוק 31 סעיף  סעיפים 
בפקודה)תהתן-המנהת(תהטיתעיצוםכספי 12 ,9 ,6 
בסכוםהנקובבועתבעתזכותנפטשתמיזםנפט  ו־14
שתאהגישדוחרווחינפטאודוחמקדםהיטת 
במועד,ועתבעתזכותתניצותמשאבטבעשתאהגישדוח

רווחייתרבמועדצ

מוצע,בסעיף9תהצעתהחוק,תהסמיךאתהמנהת
תהטיתעיצוםכספיבאותוסכוםעתבעתיזכויותכאמור
מקדמת תתשתום תצרף שיש הדוח אי–הגשת בשת גם
ההיטת,במועדצהחובהתהגישדוחכאמורקבועהבתקנה
3)3(תתקנותמיסוירווחיםממשאביטבע)מקדמותבשת
היטתרווחינפט(,התשפ"א-2020-תענייןמקדמתהיטת
3)ג(תתקנותמיסוירווחיםממשאבי רווחינפט,ובתקנה
טבע)מקדמותעתחשבוןהיטתרווחייתר(,התשע"ח-2018

-תענייןמקדמתהיטתרווחייתרצ

כמוכןמוצעכיהמנהתיוכתתהטיתעיצוםבשתהפרה
שתהוראותאחרותשייקבעובתקנותמכוחסעיףההסמכה

הכתתיתהתקנתתקנותמכוחהחוק-סעיף51תחוקצ

עתפיהמוצע,יפורטוההפרותשתההוראותשבשתהן
יוכתהמנהתתהטיתעיצוםכאמור,בתוספתהשנייהתחוק
כנוסחההמוצעבסעיףצ1תהצעתהחוקצבהתאםמוצע,
בסעיף12תהצעתהחוק,תהסמיךאתשרהאוצר,בהסכמת
או תהוסיף כתומר התוספת, את תשנות המשפטים, שר
תגרועממנההפרותשתהוראותנוספותשייקבעובתקנות

מכוחסעיפים10)ב(,20יאאו51תחוקצ

בחקיקה, דומים בהסדרים כמקובת מוצע, כן כמו
תקבועכישרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים,יוכתתקבוע
תהטית ניתן יהיה שבשתהם ושיקותים נסיבות בתקנות
עיצוםכספיבסכוםהנמוךמהקבועבסעיף31תחוק)תקנות

הפחתה(ציובהרכיאיןמדוברבסמכותחובהצ

תצורךייעותהפיקוחעתגבייתהיטתרווחייתר,  סעיף 8
ובדומהתתיקוןהמוצעבסעיף2תהצעתהחוק, 
תענייןדוחרווחינפטודוחמקדםהיטת,מוצעתחייבבעת
זכותתניצותמשאבטבעתצרףתדוחרווחיהיתרשהוא
תכתתי בהתאם הנערך הנפרד הכספי הדוח תצד מגיש,
החשבונאותהמקובתיםשעתיותצרףכיוםתפיסעיף20יד)ב(
תחוק,גםדוחתהתאמהביןנתוניהדוחהכספיהנפרדתדוח
רווחיהיתרצכמוכןמוצעכיבעתזכותשתאיצרףאתדוח
ההתאמהכנדרש,ייחשבכמישתאהגישאתדוחרווחי

היתרצ
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"סכומים
מופחתים

המנהתאינורשאיתהטיתעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכום33אצ )א(
הקבועבסעיף31,אתאתפיהוראותסעיףקטן)ב(צ

שרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאיתקבוענסיבותושיקותים )ב(
שבשתהםיהיהניתןתהטיתעיצוםכספיבסכוםנמוךמהסכוםהקבוע

בסעיף31,ובשיעוריםשיקבעצ"

אחריסעיף1צתחוקהעיקרייבוא:11צהוספתסעיף1צא

עת1צאצ"קנסעתגירעון העותה בסכום גירעון תגביו שנקבע זכות בעת )א(
500,000שקתיםחדשיםתשנה,ותאהוכיח,תהנחתדעתושת
פקידהשומה,שתאהתרשתבעריכתהדוחשמסראובאי–
מסירתהדוח,רשאיפקידהשומהתהטיתעתיוקנסבשיעור

שת30%מסכוםהגירעוןצ

הוראותסעיף191)ג(,)ד(ו–)ה(תפקודהיחותו,בשינויים )ב(
המחויבים,עתקנסתפיסעיףזהצ

בסעיףזה- )ג(

"בעתזכות"-בעתזכותנפטשתמיזםנפטאובעתזכותתניצות
משאבטבע;

תפי בו חייב זכות שבעת ההיטת שבו הסכום - "גירעון"
עודף 20טז)ד(, או 20טו)ב()2( 15)ד(, צ1)ב()2(, סעיפים
עתההיטתשהואחייבבועתפיהדוחותשהגישתפי
סעיפים13או20יד)א()בסעיףזה-הדוח(,אוסכום
20טו)ג(אםתא צ1)ג(או ההיטתשנקבעתפיסעיפים

הוגשדוחכאמור,תפיהענייןצ"

בסעיף51אתחוקהעיקרי-12צתיקוןסעיף51א

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

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

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )3(

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

אחריסעיף53תחוקהעיקרייבוא:13צהוספתסעיף53א

"סכומים
מופחתים

המנהתאינורשאיתהטיתעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכום33אצ )א(
הקבועבסעיף31,אתאתפיהוראותסעיףקטן)ב(צ

שרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאיתקבוענסיבותושיקותים )ב(
שבשתהםיהיהניתןתהטיתעיצוםכספיבסכוםנמוךמהסכוםהקבוע

בסעיף31,ובשיעוריםשיקבעצ"

הוספתסעיף1צאאחריסעיף1צתחוקהעיקרייבוא:11צ

עת1צאצ"קנסעתגירעון העותה בסכום גירעון תגביו שנקבע זכות בעת )א(
500,000שקתיםחדשיםתשנה,ותאהוכיח,תהנחתדעתושת
פקידהשומה,שתאהתרשתבעריכתהדוחשמסראובאי–
מסירתהדוח,רשאיפקידהשומהתהטיתעתיוקנסבשיעור

שת30%מסכוםהגירעוןצ

הוראותסעיף191)ג(,)ד(ו–)ה(תפקודהיחותו,בשינויים )ב(
המחויבים,עתקנסתפיסעיףזהצ

בסעיףזה- )ג(

"בעתזכות"-בעתזכותנפטשתמיזםנפטאובעתזכותתניצות
משאבטבע;

תפי בו חייב זכות שבעת ההיטת שבו הסכום - "גירעון"
עודף 20טז)ד(, או 20טו)ב()2( 15)ד(, צ1)ב()2(, סעיפים
עתההיטתשהואחייבבועתפיהדוחותשהגישתפי
סעיפים13או20יד)א()בסעיףזה-הדוח(,אוסכום
20טו)ג(אםתא צ1)ג(או ההיטתשנקבעתפיסעיפים

הוגשדוחכאמור,תפיהענייןצ"

תיקוןסעיף51אבסעיף51אתחוקהעיקרי-12צ

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

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

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )3(

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

הוספתסעיף53אאחריסעיף53תחוקהעיקרייבוא:13צ

מוצעתקבוע,בדומהתהוראההקבועהבסעיף  סעיפים
191תפקודה,כיפקידשומהיוכתתהטיתקנס  11 ו–15)ב( 

שעתיו שנקבע ההיטת שסכום מי עת גירעון 
תשתםבשומהתפיסעיפיםצ1)ב()2(,15)ד(,20טו)ב()2(או
מסכום חדשים שקתים ב־500,000 גבוה תחוק, 20טז)ד(
ההיטתשהיהעתיותשתםתפיהשומההעצמית)בתאתתות
בשיעורסכוםהגירעוןמתוךההיטתשבעתהזכותחייבבו(,
וזאתאםתאהוכיח,תהנחתדעתושתפקידהשומה,שתא
התרשתבעריכתהדוחשמסראובאי–מסירתהדוחצהקנס
יהיהבשיעורשת30%מסכוםהגירעון,ויחותותענייןזה
הוראותסעיף191)ג(,)ד(ו–)ה(תפקודה,אשרמסדירות,בין
השאר,אתהקנסכאמורשניתןתהטיתבמקרהשהגירעון

נוצרבמזידובמטרהתהתחמקמתשתוםמס,הפרשיהצמדה
וריביתוזקיפתתשתומיםצ

עודיובהרכייהיהאפשרתהטיתקנסגירעוןבגובה
30%מגובההשומהשתיקבעתפיסעיפיםצ1)ג(או20טו)ג(

תחוק,תפיהעניין,עתמישתאהגישדוחכתתצ

בהקשרזהיצויןכיאםהוגשדוחבאיחור,ניתןתהטית
עתבעתהזכותעיצוםכספיתפיסעיף31תחוקבשתהאיחור,
עדתמועדההגשה,ואותםקנסהגירעוןיוטתבסופושתדבר

רקבשתהדוחשהוגש,אםהתקיימוהתנאיםתכךצ

סעיף53תחוק,כפישתוקןבסעיף6צתחוקקרן  סעיף 13
תאזרחיישראת,התשע"ד-צ201)תהתן-חוקקרן 
הכתכתית ההתייעתות תחוק 6 ובסעיף ישראת(, תאזרחי
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"קרןתתקופת
ביניים

53,כספיםכאמורבאותוסעיף53אצ עתאףהוראותסעיף )א(
שתאמתקיימיםתגביהםהתנאיםשתהתן,ובכתתזהמקדמות
ששותמועתחשבוןההיטת,ינוהתותפיהוראותסעיףזהבידי
החשבהכתתיבמשרדהאוצר)בסעיףזה-החשבהכתתי(,עד

שיתקייםתגביהםתנאימאותםתנאים:

הםשותמובהתאםתדוחשהוגשתפיסעיפים13)1(
או20ידתחוק;

בסעיף)2( כהגדרתו סופי, מס בחוב כתותים הם
119א)ד(תפקודה,בשינוייםהמחויביםצ

החשבהכתתייקיםקרןתניהותהכספיםהאמוריםבסעיף )ב(
קטן)א(רישה)בסעיףזה-קרןתתקופתביניים(;החשבהכתתי

ינהתאתהכספיםהאמוריםתשםהשאתםצ

התקייםתגביכספיםהמנוהתיםבקרןתתקופתהביניים )ג(
)2(,ינוהתו תנאימהתנאיםהאמוריםבסעיףקטן)א()1(או
אותםכספים,בצירוףרווחיההשקעותאובניכויההפסדים

מהן,תפיהוראותסעיף53צ

יש אשר הביניים, תתקופת בקרן המנוהתים כספים )ד(
תהשיבםתנישוםבשתזכאותותהחזרהיטתששותםביתר,
יועברותאוצרהמדינהבצירוףרווחיההשקעותאובניכוי

ההפסדיםמהןצ"

)תיקוניחקיקהתהשגתיעדיהתקציבתשנותהתקציב2015
ו־2016(,התשע"ו-2015,קובעכיהכספיםשהתקבתומהיטת
עתרווחיםממשאביטבעינוהתובהתאםתהוראותחוק
קרןתאזרחיישראתצהסעיףבנוסחוהמתוקןכאמורעתיד
תאזרחי קרן חוק שת תתוקף כניסתו עם תתוקף תהיכנס
ישראת,כאמורבסעיף7צתאותוחוק,והקמתהקרןתפיוצתפי
סעיף3תחוקקרןתאזרחיישראת,הקרןתאזרחיישראתתנהת
אתהכנסותהמדינהמההיטתבראייהכתכתיתארוכתטווח
הקרן שת קיומה המשך את תאפשר וכדי השאתן תשם

תדורותרביםצ

תשתוםההיטתבידיהנישומיםכפוףתאפשרותשת
החזרבשתמחתוקותעתהשומהצבמצבדבריםזה,ניהותם
שתכספיההיטתבקרןעתותתפגועבמטרההנזכרתתעית
שכאמור הכספים, את תהשקיע ניתן יהיה שתא מכיוון
ארוכת כתכתית בראייה תהחזירם, צורך שיהיה ייתכן
53אכנוסחו טווחצתפיכך,מוצעתהוסיףתחוקאתסעיף
המוצעותהבהירכיכספיםאשרהתקבתומהיטתעתרווחים
ממשאביטבעיועברותקרןתאזרחיישראתוינוהתובהרק
)1(הםשותמו אםהתקייםבהםאחדמהתנאיםהאתה:

בהתאםתדוחרווחינפטודוחמקדםהיטתאובהתאםתדוח
רווחייתר;)2(הםכתותיםבחובמססופיצזאת,כדישתא
יועברותקרןתאזרחיישראתכספיםאשרקיימתאפשרות

שיהיהצורךתהחזירםתנישוםצ

הנגבים הכספים את האפשר ככת תהשיא במטרה
אגבביצועחוקזה,כתומרהכספיםשמתקבתיםתפיהחוק
מתקיימים ושתא טבע, ממשאבי רווחים עת מהיטתים
תגביהםהתנאיםהמצויניםתעית,מוצעתהקיםקרןשבה
מאותם תגביהםתנאי ינוהתוכספיםאתהעדשיתקיים
הכתתי החשב בידי המוצע פי עת תנוהת הקרן תנאיםצ
במשרדהאוצר,שינהתאתהכספיםבמטרהתהשיאם)תהתן
-קרןתתקופתביניים(צמשהתקייםאחדהתנאיםהנזכרים
אתה כספים יועברו הביניים, תתקופת שבקרן בכספים
תקרןתאזרחיישראת,בצירוףרווחיההשקעותאובניכוי
ההפסדיםמהןצאםיהיהצורךתהשיבכספיהיטתשהועברו
תקרןתתקופתהבינייםתנישום,בשתזכאותותהחזרהיטת
ששותםביתר,יועברוכספיםאתהתאוצרהמדינהבצירוף

רווחיההשקעותאובניכויההפסדיםמהןצ
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הוספתתוספת
שנייה

אחריהתוספתהראשונהתחוקהעיקרייבוא:צ1צ

"תוספת שנייה
)סעיף31(

תאהגישדוחתפיתקנה3)3(תתקנותמיסוירווחיםממשאביטבע)מקדמותבשת )1(
היטתרווחינפט(,התשפ"א-32020,עדהמועדהקבועבאותהתקנה;

תאהגישדוחתפיתקנה3)ג(תתקנותמיסוירווחיםממשאביטבע)מקדמותעת )2(
חשבוןהיטתרווחייתר(,התשע"ח-2018צ,עדהמועדהקבועבאותהתקנהצ"

תחוק15צתחותה 1ו־7 בסעיפים כנוסחם העיקרי, תחוק 11)ב(ו־20יב)ב( סעיפים הוראות )א(
זה,יחותותענייןתשתוםהיטת,שהחתטתפקידהשומהבהשגהתגביותפיהוראות
סעיפים15)ד(או20טז)ד(תחוקהעיקרינמסרהתחייבבתשתוםההיטתביוםתחיתתו

שתחוקזהאותאחריוצ

הוראותסעיף1צאתחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף11תחוקזה,יחותועתבעתזכות )ב(
כהגדרתובסעיף1צאהאמורתענייןדוחכאמורבאותוסעיףשהוגשתגבישנתהמס

2021ואיתךצ

הוספתתוספתאחריהתוספתהראשונהתחוקהעיקרייבוא:צ1צ
שנייה

"תוספת שנייה
)סעיף31(

תאהגישדוחתפיתקנה3)3(תתקנותמיסוירווחיםממשאביטבע)מקדמותבשת )1(
היטתרווחינפט(,התשפ"א-32020,עדהמועדהקבועבאותהתקנה;

תאהגישדוחתפיתקנה3)ג(תתקנותמיסוירווחיםממשאביטבע)מקדמותעת )2(
חשבוןהיטתרווחייתר(,התשע"ח-2018צ,עדהמועדהקבועבאותהתקנהצ"

תחוק15צ 1ו־7 בסעיפים כנוסחם העיקרי, תחוק 11)ב(ו־20יב)ב( סעיפים הוראות )א(
זה,יחותותענייןתשתוםהיטת,שהחתטתפקידהשומהבהשגהתגביותפיהוראות
סעיפים15)ד(או20טז)ד(תחוקהעיקרינמסרהתחייבבתשתוםההיטתביוםתחיתתו

שתחוקזהאותאחריוצ

תחותה

הוראותסעיף1צאתחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף11תחוקזה,יחותועתבעתזכות )ב(
כהגדרתובסעיף1צאהאמורתענייןדוחכאמורבאותוסעיףשהוגשתגבישנתהמס

2021ואיתךצ

ק"תהתשפ"א,עמ'758צ 3

ק"תהתשע"ח,עמ'6צ25צ צ


