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הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס לעניין תאגידי מים 
וביוב בשנות המס 2011 עד 2015), התשע"ב-2012

בפקודת מס הכנסה 1, בסעיף 9(2), אחרי פסקת משנה (א) יבוא:1.תיקון סעיף 9

"(א1) על אף האמור בפסקת משנה (א), הכנסתה של רשות מקומית מדיבידנד בתקופת 
ההטבה ומריבית בתקופת ההטבה - פטורה ממס; לעניין זה -

"תקופת ההטבה" — שנות המס 2011 עד 2015;

"דיבידנד בתקופת ההטבה" - דיבידנד מרווחי תאגיד מים וביוב המחולק בתקופת 
ההטבה לרשות מקומית המחזיקה באמצעי שליטה באותו תאגיד;

"ריבית בתקופת ההטבה" - ריבית שנצברה בתקופת ההטבה, ומשולמת בתקופת 
ההטבה על ידי תאגיד מים וביוב לרשות מקומית שמחזיקה באמצעי שליטה 
באותו תאגיד, בשל הלוואה שנתנה אותה רשות מקומית לאותו תאגיד מים 

וביוב;

"תאגיד מים וביוב" — חברה שהוקמה לפי חוק תאגידי המים והביוב, התשס"א-2001 2, 
שרשות מקומית, אחת או יותר, מחזיקה בכל אמצעי השליטה בה." 

תיקון חוק תאגידי 
המים והביוב

בחוק תאגידי המים והביוב, התשס"א-2001, אחרי סעיף 13 יבוא:2.

"פטור ממס חברות 
- הוראת שעה

בשנות המס 2011 עד 2015 הכנסתה של חברה אשר רשות 13א.
מקומית, אחת או יותר, מחזיקה בכל אמצעי השליטה בה, 
תהא פטורה ממס חברות; לעניין זה, "מס חברות" — מס המוטל 

לפי סעיף 126 לפקודת מס הכנסה."

תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"א (1 בינואר 2011).3.תחילה

מים  תאגידי  של  לקיומם  רבה  חשיבות  ישנה   כללי 
רמת  להבטיח  שמטרתם  נפרדים  כגופים  וביוב   
שירות נאותה בתחום שירותי המים והביוב, על ידי ניהול 
ברשות  והביוב  המים  מערכת  של  ויעיל  מקצועי  עסקי 
המקומית. בהתאם להמלצות צוות שמינה ראש הממשלה 
המקומי  השלטון  ביחסי  הנדרשות  ההתאמות  לבחינת 
על  לשעבר  הממונה  בראשות  והביוב,  המים  ותאגידי 
הממשלה  החלטת  ולפי  ניסן,  אודי  ד"ר  התקציבים  אגף 
 ,(2011 בנובמבר   6) התשע"ב  בחשוון  ט'  מיום   3798 מס' 
מוצע לתת הקלות ממס בשנות המס 2011 עד 2015 (להלן 
— תקופת הוראת השעה), לתאגידי מים וביוב הנמצאים 
בשליטה מלאה של רשויות מקומיות, ולרשויות המקומיות 
שהתאגידים האמורים נמצאים בשליטתן, כדי לעודד את 
ואת ההקמה של  כאמור  והביוב  המים  תאגידי   פעילות 
רשויות מקומיות שטרם הקימו  בידי  וביוב  מים  תאגידי 

תאגידים כאמור. 

מוצע לתקן את סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה,    סעיף 
רשות  השעה,  הוראת  בתקופת  כי  ולקבוע   
מקומית, אחת או יותר, שתאגיד מים וביוב נמצא בשליטתה 
המלאה, תהיה פטורה ממס על הכנסה מדיבידנד המשתלם 
לרשות המקומית על ידי אותו תאגיד, וכן תהיה פטורה ממס 
בשל הכנסה מריבית שנצברה בתקופת הוראת השעה על 

הלוואות בעלים שנתנה הרשות המקומית לאותו תאגיד.

והביוב, המים  תאגידי  חוק  את  לתקן  מוצע    סעיף 
התשס"א-2001, ולקבוע בסעיף 13א המוצע כי   
בתקופת הוראת השעה יינתן לתאגידי מים וביוב הנמצאים 
בשליטה מלאה של רשות מקומית, אחת או יותר, פטור ממס 

חברות.
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