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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות )הטבות מס בשל הפקת 
חשמל מאנרגיה מתחדשת - הוראת שעה(, התשע"ו-2016 

בחוקזה-1 הגדרותופרשנות )א(

"חוקביטוחבריאותממלכתי"-חוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-11994;

"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-21995;

"חוקמסערךמוסף"-חוקמסערךמוסף,התשל"ו-31975;

"חוקמשקהחשמל"-חוקמשקהחשמל,התשנ"ו-41996;

הצעתחוקזומקורהבתכניתממשלתיתרחבת  כללי
החלטות לכמה בהתאם שהתקבלה היקף 
ממשלה,ובהןהחלטהמס'2935מיוםו'בשבטהתשס"ח
בתמוז ט"ו מיום 4ע34 מס' והחלטה ע200( בינואר 13(
)17ביולי2011(,ומטרתההעיקריתהיאעידוד התשע"א

השימושבאנרגיותמתחדשות)חלופיות(במשקהחשמל 

בתהליכי שמקורה אנרגיה היא מתחדשת אנרגיה
משימוש כתוצאה מתכלים אינם אשר מתמשכים טבע
באנרגיההאצורהבהם דוגמהלכךהיאהאנרגיהאשר
מקורהברוחוכןזושמקורהבקרניהשמש קיימיםכיום
חשמל לייצר ניתן שבאמצעותם שונים מיתקנים כמה
מתייחסת זו חוק הצעת מתחדשת  אנרגיה באמצעות
לשנימיתקניםלייצורחשמלבאמצעותאנרגיהמתחדשת:
ומיתקן הרוח באמצעות חשמל המפיקה רוח טורבינת
)Photovoltaics(המפיקחשמלבאמצעות פוטו-וולטאי
קרניהשמש)להלן-מיתקניםלייצורחשמל( ניתןלהתקין

מיתקניםאלהעלמשטחיםכדוגמתגגותמבנים 

אחדמאמצעיעידודההשקעהבמיתקניםלייצור
חשמלהואמתןהטבותמסבשלמכירתחשמלאשרהופק

באמצעותמיתקניםאלה 

מטרתהחקיקההמוצעתהיאלהוותמנועלהתפתחות
המשקוייעולובנושאאיכותהסביבה,וזאתעלידיהפחתת
העושות בטכנולוגיות חשמל מייצור הנובעים מזהמים
שימושבחומריםמתכלים,דוגמתשריפתדלקופחם,אשר

נעשהבהןשימושגםכיום 

היתרונותלתמרוץהתקנתמיתקניםפוטו-וולטאים
קטניםוטורבינותרוחקטנותהםרבים,ובהםהפקתאנרגיה
חשמל ייצור קרקעות, בהקצאת צורך בלא חשמלית
מבוזרוקרובלצרכניםהמצמצםאיבודהחשמלברשת,
טכנולוגיהידידותיתלסביבה,תהליךהתקנהקלופשוט
והיתרוןהעיקריוהחשובשבהםהואהאפשרותלייצור
חשמלבאופןעצמאיבשעותהשיא)למשלבעונתהקיץ

בשעותהחוםהלוהט( 

החוקהמוצעמתמקדבעידודםשליחידים,לרבות
להתקין משותפים, בתים כוועדי שהתאגדו יחידים
ומכירתו חשמל ייצור לצורך חשמל, לייצור מיתקנים
לבעלרישיוןספקשירותחיוניהמוגדרבחוקמשקהחשמל,
התשנ"ו-1996)להלן-חוקמשקהחשמל(כרישיוןלניהול
המערכת,להולכהאולחלוקהשלחשמל)לדוגמהחברת

החשמללישראל( 

דמי מתשלום פטור כולל המוצע בחוק התמריץ 
ביטוחלאומיוביטוחבריאותעלמלואההכנסהממכירת
החשמל,וכןהקלותבמסהכנסהלפיאחדמאלהעדסכום
כוללשל60,000שקליםחדשים)להלן-הסכוםהמרבי(,

בהתאםלבחירתמבקשההטבות:

מתןפטורממסהכנסהעלההכנסהממכירתהחשמל, )1(
בגבולותהתקרההשנתיתהמפורטתבסעיף2)ב()1(המוצע

ובהתאםלמנגנוןולתנאיםהקבועיםבו;

מיסויההכנסהממכירתהחשמלבשיעורמסמופחת )2(
של10%,כאמורבסעיף2)ב()2( 

מעוניינים יחידים שבו מצב עם להתמודד כדי
שטח ברשותם אין אך חשמל לייצור מיתקנים להתקין
הגבוהה העלות עם וכן להתקנתם המתאים מקרקעין
הכרוכהבהשכרתשטחהמקרקעין,נוספובהצעתהחוק
אותם שישכירו מקרקעין, בעלי ליחידים מס הטבות
ליחידיםלצורךהתקנתמיתקניםלייצורחשמלומכירתו
לבעלרישיוןספקשירותחיוני,לפיאחדמאלהבהתאם

לבחירתמבקשההטבה:

מהשכרת ההכנסה על הכנסה ממס פטור מתן )1(
המקרקעין,בגבולותתקרתההשכרההשנתיתהמפורטת

בסעיף3)ב()1(,ובהתאםלמנגנוןולתנאיםהקבועיםבו;

מס בשיעור המקרקעין מהשכרת ההכנסה מיסוי )2(
מופחתשל10%,כאמורבסעיף3)א()2( 

ס"חהתשנ"ד,עמ'156  1

ס"ההתשנ"ה,עמ'207  2

ס"חהתשל"ו,עמ'52  3

ס"חהתשנ"ו,עמ'ע20  4
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"טורבינתרוח"-מערכתלייצורחשמלמאנרגייתהרוח,הכוללתביןהשארתורן,
להבים,מערכתמניהוממירחשמלי;

"טכנולוגיהפוטו-וולטאית"-טכנולוגיהלייצורחשמלישירותמאורהשמש
באמצעותקולטישמשוממירזרם;

"מיתקןלהפקתחשמלמאנרגיהמתחדשת"-טורבינתרוחאומיתקןפוטו-
וולטאי;

"מיתקןפוטו–וולטאי"-מערכתלייצורחשמלבאמצעותאנרגייתהשמשהעושה
שימושבטכנולוגיהפוטו-וולטאית;

"נציגותהביתהמשותף"-כמשמעותהבסעיף65לחוקהמקרקעין,התשכ"ט
;51969-

"הסכוםהמרבי"-כמשמעותובסעיף2)ב(;

"הפקודה"-פקודתמסהכנסה6;

"צרכןביתי"-יחידאונציגותהביתהמשותף,המחויביםבתעריףביתיאו
בתעריףעומס-זמן;

"קרוב",לאדםפלוני-בןזוג,וכןצאצא,צאצאבןהזוגאובןזוגושלכלאחד
מאלהאםטרםמלאולהםבשנתהמס21שנים;

"רישיוןספקשירותחיוני","רשתחשמל"-כהגדרתםבחוקמשקהחשמל;

"טורבינתרוח"-מערכתלייצורחשמלמאנרגייתהרוח,הכוללתביןהשארתורן,
להבים,מערכתמניהוממירחשמלי;

"טכנולוגיהפוטו-וולטאית"-טכנולוגיהלייצורחשמלישירותמאורהשמש
באמצעותקולטישמשוממירזרם;

"מיתקןלהפקתחשמלמאנרגיהמתחדשת"-טורבינתרוחאומיתקןפוטו-
וולטאי;

"מיתקןפוטו–וולטאי"-מערכתלייצורחשמלבאמצעותאנרגייתהשמשהעושה
שימושבטכנולוגיהפוטו-וולטאית;

"נציגותהביתהמשותף"-כמשמעותהבסעיף65לחוקהמקרקעין,התשכ"ט
;51969-

"הסכוםהמרבי"-כמשמעותובסעיף2)ב(;

"הפקודה"-פקודתמסהכנסה6;

"צרכןביתי"-יחידאונציגותהביתהמשותף,המחויביםבתעריףביתיאו
בתעריףעומס-זמן;

"קרוב",לאדםפלוני-בןזוג,וכןצאצא,צאצאבןהזוגאובןזוגושלכלאחד
מאלהאםטרםמלאולהםבשנתהמס21שנים;

"רישיוןספקשירותחיוני","רשתחשמל"-כהגדרתםבחוקמשקהחשמל;

נוסףעלהאמורוכצעדמשלים,מוצעגםלתתלמי
שזכאילקבלהטבותבמסהכנסהלפיהחוקהמוצעהקלות
במסערךמוסףובהןפטורמרישוםוהגשתדוחלפיחוק
מסערךמוסף,התשל"ו-1975)להלן-חוקמסערךמוסף( 
יודגשכיכלהטבותהמסיינתנובכפוףלתנאיםהמנויים

בסעיפים2ו–3האמורים 

מוצעלקבועכמההגדרותבחוקהמוצע,ובהן  סעיף 1
הגדרותאלה: 

"טורבינת רוח"-מוצעלהגדירטורבינתרוחכמערכת
לייצורחשמלמאנרגייתהרוח,הכוללת,ביןהשארתורן,

להבים,מערכתמניהוממירחשמלי 

"טכנולוגיה פוטו-וולטאית"-מוצעלהגדירטכנולוגיה
מאור לייצורחשמלישירות כטכנולוגיה פוטו–וולטאית
זו הגדרה זרם  וממיר שמש קולטי באמצעות השמש
תואמתלהגדרתהמונחהאמורבפרטIIIח'שבתוספתב'

לתקנותמסהכנסה)פחת(,1941 

"מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת"-מוצע
להגדירמיתקןבעלטורבינתרוחאומיתקןהמייצרחשמל
בטכנולוגייתפוטו-וולטאי,כמיתקןלהפקתחשמלמאנרגיה

מתחדשת 

"מיתקן פוטו-וולטאי"-מוצעלהגדירמיתקןפוטו-
וולטאיכמערכתלייצורחשמלבאמצעותאנרגייתהשמש

העושהשימושבטכנולוגיהפוטו-וולטאית 

"נציגות הבית המשותף"-מוצעלאמץאתההגדרה
הקבועהבסעיף65לחוקהמקרקעין,התשכ"ט-1969 

"צרכן ביתי"-מוצעלהגדירצרכןביתיכיחידאו
ביתי חשמל בתעריף המחויבים המשותף הבית נציגות
כהגדרתובסעיף31א)א(לחוקמשקהחשמל,אוהמחויבים
בתעריףעומס-זמןכלומרכאלהשהתקינומונהאלקטרוני
לחישובתעריףהנגזרמעומסהמערכתומזמןהצריכהשל

כללהמשק 

"קרוב"-מוצעלהגדירקרובלאדםפלוניכבןזוגו,
וכןכצאצא,צאצאבהזוגובניזוגםשלכלאחדמאלהאם

טרםמלאולהם21שניםבשנתהמס 

"רישיון ספק שירות חיוני"-מוצעלאמץאתההגדרה
שבסעיף2לחוקמשקהחשמל עלפיההגדרההאמורה,
המערכת, לניהול רישיון הוא חיוני שירות ספק רישיון
להולכהאולחלוקהשלחשמל כךלדוגמהחברתהחשמל

היאבעלתרישיוןספקשירותחיוני 

"רשת חשמל"-מוצעלאמץאתההגדרההקבועה
בסעיף2לחוקמשקהחשמל,שבומוגדרתרשתחשמל
להשנאה, להספקה, להולכה, ומערכות כ"מיתקנים
לחלוקה,למכירהולמניהשלחשמל,במתחכלשהו,לרבות
צנרת עיליים, או תת–קרקעיים ומוליכים חשמל עמודי
המשמשתלהולכתמוליכיםתת–קרקעייםאועילייםוכן
אבזריםוציודהמותקניםעליהםאוהמחובריםאליהם,
תיליחשמל,תחנותהשנאה,ארגזיחלוקתחשמללסוגיהם,
וכלהחיבוריםאליהם,וכןחיבוריםעילייםותת–קרקעיים

לבתיםולמיתקניצריכהאחרים";

ס"חהתשכ"ט,עמ'259  5

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120  6
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"תעריףביתי"-כהגדרתובסעיף31א)א(לחוקמשקהחשמל;

"תעריףעומס-זמן"-התעריףלתשלוםבעבורצריכתחשמלהמיועדתלבתים
המשמשיםלמגוריםבלבד,המחושבלפיעומסהצריכההמערכתיתוזמן
הצריכהומיועדלצרכניםשלהםהותקןמונהאלקטרוניהמתוכנתלמטרות

תעריףזה 

לכלמונחאחרבחוקזהתהאהמשמעותהנודעתלובפקודה,אלאאםכןנאמר )ב(
במפורשאחרת 

הטבותמסעל
הכנסהממכירת

חשמלשהופק
באמצעותמיתקן

להפקתחשמל
מאנרגיהמתחדשת

צרכןביתייהיהזכאילהטבותמסלפיסעיףקטן)ב(בשלהכנסהממכירתחשמל2  )א(
שהופקבאמצעותמיתקןלהפקתחשמלמאנרגיהמתחדשת)בחוקזה-הכנסהממכירת

חשמל(,שהייתהלובשנתהמס,בהתקייםכלאלה:

בעלרישיוןספקשירותחיונירכשאתהחשמלשהפיקהצרכןהביתיכאמור; )1(

ההכנסהממכירתחשמלאינההכנסהמעסקאוממשלחיד; )2(

המיתקןלהפקתחשמלמאנרגיהמתחדשתשבאמצעותוהופקהחשמל )3(
מחוברלביתהמשמשלמגוריםבלבדוהמחוברכדיןלרשתהחשמל;

בעלהמיתקןלהפקתאנרגיהמתחדשתשבאמצעותוהופקהחשמללא )4(
ניכהמיוםתחילתושלחוקזהואילך,כלפחתבשלאותומיתקן,למעטעלחלק

ההכנסההעולהעלהסכוםהמרבי;

הצרכןהביתימסרהודעהלפיסעיף5  )5(

"תעריף ביתי" -מוצעלאמץאתההגדרהשבסעיף
31א)א(לחוקמשקהחשמל עלפיההגדרההאמורהתעריף
ביתיהואהתעריףלתשלוםבעבורצריכתחשמלהמיועדת

לבתיםהמשמשיםלמגוריםבלבד;

"תעריף עומס-זמן" -תעריףהמיועדלצריכתחשמל
בבתיםהמשמשיםלמגוריםבלבד,המתחשבלאורךשעות

היוםבעומסהצריכהשלכללהמשקובזמניהצריכה 

כמןכןמוצעלקבועכילכלמונחאחרתהיההמשמעות
הנודעתלובפקודתמסהכנסה)להלן-הפקודה( 

עלפיהוראותהפקודה,הכנסהממכירתחשמל  סעיף 2
חייבתבמסעלפיהשיעוריםשנקבעובסעיף 
121לפקודה,שהםשיעוריהמסהשוליליחיד לפיהמוצע
זו,צרכןביתישיעמודבכלהתנאיםהאלה בהצעתחוק
שיפורט כפי הכנסה במס להקלות זכאי יהיה במצטבר,

בהמשך 

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועכמהתנאיםמצטבריםשבהתקיימם
ייהנהצרכןביתימהטבותמסבשלהכנסהממכירתחשמל
שהופקבאמצעותמיתקןלהפקתחשמלמאנרגיהמתחדשת

)להלן-הכנסהממכירתחשמל(,לפיהחוקהמוצע:

מכירתהחשמלהיאאךורקלבעלרישיוןספקחיוני, )1(
 במישרין;

או מעסק הכנסה אינה חשמל ממכירת ההכנסה )2(
ממשלחיד,שכןמטרתהחוקהיאלעודדייצורביתישל

חשמלבאמצעותהטכנולוגיההאמורה;

מתחדשת מאנרגיה חשמל להפקת המיתקן )3(
שבאמצעותוהופקוההכנסותשבשלןזכאיהיחידלהטבות,
מחוברלביתהמשמשלמגוריםבלבדומחוברכדיןלרשת

החשמל;

הצרכןהביתילאניכהפחת,החלמשנתהמס2016 )4(
ואילך,בשלהמיתקןלהפקתחשמלמאנרגיהמתחדשת
שבאמצעותוהופקהחשמל תנאיזהנועדלמנועמעברשל
צרכןביתי,בכלעתשיבחר,ביןההטבותמכוחחוקזהלבין
הוראותהדיןהרגיל,דברשיאפשרלוליהנותמכפלהטבות
הןבהתאםלהוראותהפקודהוהןבהתאםלהוראותחוק
זה תביעתהפחתתתאפשררקעלחלקההכנסההעולה
עלהסכוםהמרבישאינוזכאילהטבותמסמכוחהחוק

המוצע;

הצרכןהביתימסרהודעהעלבחירתובקבלתהטבת )5(
מס,בהתאםלהוראותסעיף5המוצע 
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צרכןביתישמתקיימיםלגביוהתנאיםהקבועיםבסעיףקטן)א(יהיהזכאילהטבות )ב(
מסעלהכנסהממכירתחשמל,עדסכוםכוללשל60,000שקליםחדשים)בחוקזה-
הסכוםהמרבי(,לפיאחדמאלה,בהתאםלבחירתוכפישפורטהבהודעהלפיסעיף5:

פטורממסעלהכנסהממכירתחשמלשסכומההכוללבשנתהמסאינו )1(
עולהעל20,500שקליםחדשים)בחוקזה-התקרה(;ואםעלהסכוםההכנסה

ממכירתחשמלעלהתקרה-

)1(עדהתקרההמתואמת; פטורממסעלהכנסהכאמורבפסקה )א(
לענייןזה,"התקרההמתואמת"-התקרהלאחרשהופחתממנההסכום

העודףשבועלתהההכנסהממכירתחשמלעלהתקרה;

מסבשיעורשל30%עלההפרש;לענייןזה"ההפרש"-ההפרששבין )ב(
סכוםההכנסהממכירתחשמללביןסכוםהתקרההמתואמת;

מסבשיעורשל10%עלההכנסהממכירתחשמל,עדהסכוםהמרבי  )2(

לענייןסכומיההכנסהממכירתחשמלהנקוביםבסעיףקטן)ב(יובאובחשבון- )ג(

סךהכנסותיושלהצרכןהביתיממכירתחשמלמכללהמיתקניםלהפקת )1(
חשמלמאנרגיהמתחדשתשברשותו;

חשמל להפקת מיתקן באמצעות שהופקה חשמל ממכירת הכנסה גם )2(
מאנרגיהמתחדשתבידיקרובושלהצרכןהביתי,אלאאםכןפקידהשומה
שוכנעשההתקשרותביןהקרובלביןבעלרישיוןספקחיונילצורךמכירתהחשמל

נעשתהבתוםלבולאנועדהלהפחתתמסבלתינאותה 

עלצרכןביתיהמקבלהטבתמסלפיסעיףזהיחולוהוראותאלה: )ד(

צרכןביתישמתקיימיםלגביוהתנאיםהקבועיםבסעיףקטן)א(יהיהזכאילהטבות )ב(
מסעלהכנסהממכירתחשמל,עדסכוםכוללשל60,000שקליםחדשים)בחוקזה-
הסכוםהמרבי(,לפיאחדמאלה,בהתאםלבחירתוכפישפורטהבהודעהלפיסעיף5:

פטורממסעלהכנסהממכירתחשמלשסכומההכוללבשנתהמסאינו )1(
עולהעל20,500שקליםחדשים)בחוקזה-התקרה(;ואםעלהסכוםההכנסה

ממכירתחשמלעלהתקרה-

)1(עדהתקרההמתואמת; פטורממסעלהכנסהכאמורבפסקה )א(
לענייןזה,"התקרההמתואמת"-התקרהלאחרשהופחתממנההסכום

העודףשבועלתהההכנסהממכירתחשמלעלהתקרה;

מסבשיעורשל30%עלההפרש;לענייןזה"ההפרש"-ההפרששבין )ב(
סכוםההכנסהממכירתחשמללביןסכוםהתקרההמתואמת;

מסבשיעורשל10%עלההכנסהממכירתחשמל,עדהסכוםהמרבי  )2(

לענייןסכומיההכנסהממכירתחשמלהנקוביםבסעיףקטן)ב(יובאובחשבון- )ג(

סךהכנסותיושלהצרכןהביתיממכירתחשמלמכללהמיתקניםלהפקת )1(
חשמלמאנרגיהמתחדשתשברשותו;

חשמל להפקת מיתקן באמצעות שהופקה חשמל ממכירת הכנסה גם )2(
מאנרגיהמתחדשתבידיקרובושלהצרכןהביתי,אלאאםכןפקידהשומה
שוכנעשההתקשרותביןהקרובלביןבעלרישיוןספקחיונילצורךמכירתהחשמל

נעשתהבתוםלבולאנועדהלהפחתתמסבלתינאותה 

עלצרכןביתיהמקבלהטבתמסלפיסעיףזהיחולוהוראותאלה: )ד(

לסעיף קטן )ב(

צרכןביתישהיתהלוהכנסהממכירתחשמללבעל
רישיוןספקחיוניועומדבכלהתנאיםהמצטבריםשפורטו
מסלולי משני באחד לבחור יוכל לעיל, )א( קטן בסעיף
המסהקבועיםלהלן,וזאתעדלסכוםהכנסהמצטברשל

60,000ש"ח 

עלפיהמסלולהראשון,יינתןפטורממסעלהכנסה א 
ממכירתחשמלשסכומההכוללבשנתהמסאינועולהעל
תקרהשל20,500שקליםחדשים)להלן-התקרה( הסכום
האמוריעודכןבהתאםלהוראותסעיף10להצעתהחוק,
החלמשנת2017עדתוםתקופתההטבותכאמורבסעיף9

להצעתהחוק 

עלפימסלולזה,אםההכנסהממכירתחשמלעולה
ועל התקרה, מסכום העודף הסכום יופחת התקרה, על
ההכנסההעודפתמעברלסכוםהמתקבללאחרההפחתה

כאמורישולםמסבשיעורשל30% 

עלפיהמסלולהשני,עלההכנסהממכירתחשמל ב 
ישולםמסבשיעורמופחתשל10% 

לסעיף קטן )ג(

לענייןחישובסכוםההכנסהממכירתחשמלשלגביה
יינתנוההטבותלפיסעיף2המוצע,ישלהביאבחשבוןאת
סךההכנסותשלהצרכןהביתימכללהמיתקניםלהפקת

חשמלמאנרגיהמתחדשתשברשותו כךלדוגמה,אםבידי
הצרכןהביתישנימיתקניםאשרסךההכנסהשהפיקהצרכן
הביתימשניהםאינועולהעל20,500שקליםחדשים,הרי

שיוכלליהנותמפטורמלאממסעלכלהכנסותיואלה 

מס ותכנוני החוק של לרעה ניצול למנוע כדי
שמטרתםהעלאתהתקרותהקבועותבחוקבאופןמלאכותי,
מוצעלקבועשיראוגםהכנסהממכירתחשמלשהופקה
באמצעותמיתקןלהפקתחשמלמאנרגיהמתחדשתבידי
קרובושלהיחידכהגדרתוהמוצעת)בןזוגושלהיחיד,וכן
צאצאיו,צאצאיבןזוגוובןזוגושלכלאחדמאלהשטרם

מלאולהם21שנים(,כהכנסהשהופקהעלידיהיחיד 

במקביל,ניתנההסמכותלפקידהשומהשלאלראות
בהכנסהשלקרובושלהצרכןהביתיכהכנסתושלוובכך
וזאת המוצע, החוק מכוח ההטבות את לשניהם לתת
מתקיימים כי השתכנע השומה פקיד שבהם במקרים
גםלגביהקרובהתנאיםהמזכיםבהטבותמסלפיהחוק
המוצעוהכנסתוממכירתחשמלבאמצעותמיתקןלהפקת
אנרגיהמתחדשתאינהקשורהבהכנסתושלהצרכןהביתי 

לסעיף קטן )ד(

מישבוחרלהיכנסלמסלוליהטבותהמסלפיהחוק
מפטור וכן לעיל כמפורט ממס מהקלות ייהנה המוצע
)ראה לפקודה 130 סעיף לפי חשבונות פנקסי מניהול
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הצרכןהביתילאיהיהזכאילנכותמההכנסהממכירתחשמלהוצאות )1(
שהוצאובייצורההכנסה,לרבותפחתאוהפחתהאחרת,ולאיהיהזכאילקיזוז,
לזיכוי,להנחהאולפטורמההכנסההאמורהאומהמסהחלעליה;ואולםלעניין
חשמל להפקת המיתקן במכירת החל השבח או ההון רווח על המס חישוב
מאנרגיהמתחדשת,ייווסףלתמורהאולשוויהמכירה,לפיהעניין,הסכוםהמרבי
שלהפחתאוההפחתהשיהיהניתןלנכותולפיכלדיןאילולאסעיףזה,לתקופה

שבהניתנהלצרכןהביתיהטבתמסלפיסעיףזה;

עלאףהאמורבפסקה)1(,הצרכןהביתייהיהזכאילנכותמחלקההכנסה )2(
העולהעלהסכוםהמרביחלקיחסימההוצאותשהוצאובייצורכללהכנסתו
כאמור,לרבותפחתאוהפחתהאחרת,כיחסביןההכנסההעולהעלהסכום
המרבילכללהכנסתו,ויהיהזכאילקיזוז,לזיכוי,להנחהאולפטורמחלקההכנסה

העולהעלהסכוםהמרביאומהמסהחלעליה 

הצרכןהביתילאיהיהזכאילקזזהפסדשהיהלוממיתקןלהפקתחשמל )3(
מאנרגיהמתחדשתאלאכנגדהכנסותמאותומיתקן;

לאיראובהכנסהממכירתחשמלכהכנסהשלהצרכןהביתילענייןחוק )4(
הביטוחהלאומיולענייןחוקביטוחבריאותממלכתי;

הכנסתושלהצרכןהביתיממכירתהחשמלתיחשבהכנסהבשנתהמס )5(
שבהנצברה 

אשר דוחות מהגשת מפטור וכן החוק( להצעת 6 סעיף
הכנסה מס תקנות של משלים תיקון באמצעות ייעשה
במקביל התשמ"ח-עע19, וחשבון(, דין מהגשת )פטור

לאישורהצעתחוקזו 

מי על שיחולו תנאים כמה לקבוע מוצע לפיכך
שבוחרלהיכנסלמסלוליהטבותהמסשפורטולעילאשר
עם בשילוב האמורות ההטבות את לנצל יאפשרו לא

הוראותנוספותמדיניהמס,כדילקבלכפלהטבות 

לפסקה )1(

מוצעלקבועשצרכןביתיהמקבלהקלותבמסלפי
סעיףזה,לאיהיהזכאילנכותהוצאותשהוצאובייצור
פחת, הוצאות לרבות כאמור, חשמל ממכירת ההכנסה
ולאיהיהזכאילזיכוי,לקיזוז,להנחהאולפטורמההכנסה
ממכירתחשמלאומהמסהחלעליה ואולםלענייןחישוב
רווחההוןאוהשבחשיחולעלמכירתהמיתקניםלהפקת
חשמלמאנרגיהמתחדשתישלקחתבחשבוןאתהפחת
שהיהניתןלנכותאילולאמתןההטבות,וזאתכדילחשב
נכונהאתהרווחאוההפסדשנוצרבתקופהשבההוחזקו

המיתקניםוכדישלאלתתכפלהטבות 

משכך,מוצעלקבועשהפחתאוההפחתהאשרהיו
ניתניםלניכויאילולאסעיףזהייווספולתמורההמתקבלת

מהמכירה 

לפסקה )2(

מוצעלקבועכימישבחרלהיכנסלמסלולהפטור
לפיסעיף2)ב()1(המוצעוהכנסתועולהעלהסכוםהמרבי

יהיהזכאילקיזוז,לזיכוי,להנחהאולפטורמחלקמהכנסתו
ממכירתחשמלהעולהעלהסכוםהמרבי,והואיהיהרשאי
לנכותמהכנסתוכאמורחלקיחסימןההוצאותשהוצאו
בייצורכללהכנסתוממכירתחשמל,כיחסביןהכנסתו
החייבתבמסלכללהכנסתוממכירתחשמל)כלומרבעד

החלקהעודףשלגביולאניתןפטורמלאממס( 

לפסקה )3(

מוצעלקבועכיהצרכןהביתייהיהזכאילקזזהפסד
אנרגיה להפקת ממיתקן חשמל מכירת בשל לו שנוצר
מתחדשתרקכנגדהכנסותעתידיותמאותומיתקןולא

כנגדמקורותאחרים,וזאתכדילמנועמתןכפלהטבות 

לפסקה )4(

על המוצע לפי הניתנת ההטבה את להגדיל כדי
הכנסההמופקתמאנרגיהמתחדשת,מוצעלקבועשלא
יראוהכנסהממכירתחשמלבהתאםלהוראותחוקזה,
משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח חוק לעניין כהכנסה
התשנ"ה-1995)להלן-חוקהביטוחהלאומי(,ולענייןחוק
ביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-1994)להלן-חוקביטוח

בריאותממלכתי( 

לפסקה )5( 

מוצעלקבועכיבסיסהדיווחלענייןחישובההכנסה
לאפשר כדי וזאת מצטבר, בסיס יהיה חשמל ממכירת
חישובפשוטומהירשלסךההכנסהשהפיקהצרכןהביתי

ממכירתחשמללבעלרישיוןספקשירותחיוני 
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הטבותמסעל
הכנסהמהשכרת

מקרקעין
המשמשיםלהפקת

חשמלמאנרגיה
מתחדשת

יחידיהיהזכאילהטבתמסלפיסעיףקטן)ב(בשלהכנסהמדמישכירותמהשכרת3  )א(
מקרקעיןשעליהםמותקןמיתקןלהפקתחשמלמאנרגיהמתחדשתלצרכןביתי)בסעיף

זה-הכנסהמהשכרתמקרקעין(,בהתקייםכלאלה:

ההכנסהמהשכרתמקרקעיןאינההכנסהמעסקאוממשלחיד; )1(

ברשותומסמךבחתימתידושלהשוכרהמאשרכיהמקרקעיןהמושכרים )2(
משמשיםלהפקתחשמלמאנרגיהמתחדשתעלידיצרכןביתיבאמצעותמיתקן

להפקתחשמלמאנרגיהמתחדשת;

הואמסרהודעהלפיסעיף5; )3(

יחידשמתקיימיםלגביוהתנאיםהקבועיםבסעיףקטן)א()בסעיףזה-משכיר( )ב(
אחדמאלה,בהתאם לפי מהשכרתמקרקעין, להטבתמסבשלהכנסה זכאי יהיה

לבחירתוכפישפורטהבהודעהלפיסעיף5:

פטורממסעלהכנסהמהשכרתמקרקעיןשסכומההכוללבשנתהמסאינו )1(
עולהעל5,000שקליםחדשים)בחוקזה-תקרתההשכרה(;ואםעלהסכום

ההכנסהמהשכרתמקרקעיןעלתקרתההשכרה-

פטורממסעלההכנסהכאמורברישהעדתקרתההשכרההמתואמת; )א(
לענייןזה,"תקרתההשכרההמתואמת"-תקרתההשכרהלאחרשהופחת
ממנההסכוםהעודףשבועלתהההכנסהמהשכרתמקרקעיןעלתקרת

ההשכרה;

מסבשיעוריםהקבועיםבסעיף121לפקודהעלההפרש;לענייןזה, )ב(
"ההפרש"-ההפרששביןסכוםההכנסהמהשכרתהמקרקעיןלביןסכום

תקרתההשכרההמתואמת;

מסבשיעורשל10%עלההכנסהמהשכרתמקרקעין  )2(

יחידיהיהזכאילהטבתמסלפיסעיףקטן)ב(בשלהכנסהמדמישכירותמהשכרת3  )א(
מקרקעיןשעליהםמותקןמיתקןלהפקתחשמלמאנרגיהמתחדשתלצרכןביתי)בסעיף

זה-הכנסהמהשכרתמקרקעין(,בהתקייםכלאלה:

הטבותמסעל
הכנסהמהשכרת

מקרקעין
המשמשיםלהפקת

חשמלמאנרגיה
מתחדשת ההכנסהמהשכרתמקרקעיןאינההכנסהמעסקאוממשלחיד; )1(

ברשותומסמךבחתימתידושלהשוכרהמאשרכיהמקרקעיןהמושכרים )2(
משמשיםלהפקתחשמלמאנרגיהמתחדשתעלידיצרכןביתיבאמצעותמיתקן

להפקתחשמלמאנרגיהמתחדשת;

הואמסרהודעהלפיסעיף5; )3(

יחידשמתקיימיםלגביוהתנאיםהקבועיםבסעיףקטן)א()בסעיףזה-משכיר( )ב(
אחדמאלה,בהתאם לפי מהשכרתמקרקעין, להטבתמסבשלהכנסה זכאי יהיה

לבחירתוכפישפורטהבהודעהלפיסעיף5:

פטורממסעלהכנסהמהשכרתמקרקעיןשסכומההכוללבשנתהמסאינו )1(
עולהעל5,000שקליםחדשים)בחוקזה-תקרתההשכרה(;ואםעלהסכום

ההכנסהמהשכרתמקרקעיןעלתקרתההשכרה-

פטורממסעלההכנסהכאמורברישהעדתקרתההשכרההמתואמת; )א(
לענייןזה,"תקרתההשכרההמתואמת"-תקרתההשכרהלאחרשהופחת
ממנההסכוםהעודףשבועלתהההכנסהמהשכרתמקרקעיןעלתקרת

ההשכרה;

מסבשיעוריםהקבועיםבסעיף121לפקודהעלההפרש;לענייןזה, )ב(
"ההפרש"-ההפרששביןסכוםההכנסהמהשכרתהמקרקעיןלביןסכום

תקרתההשכרההמתואמת;

מסבשיעורשל10%עלההכנסהמהשכרתמקרקעין  )2(

להפקת ביתיים מיתקנים התקנת לעודד כדי  סעיף 3
חשמלמאנרגיהמתחדשת,מוצעלתתהטבת 
מסגםליחידשהיתהלובשנתהמסהכנסהמדמישכירות
מיתקנים הותקנו עליהם אשר מקרקעין השכרת בשל
משכיר(, - )להלן מתחדשת מאנרגיה חשמל להפקת
ובלבדשהמקרקעיןהאמוריםמשמשיםלשםהפקתחשמל
בייצורביתיועלידיצרכןביתי)להלן-הכנסהמהשכרת

מקרקעין( 

לסעיף קטן )א(

שבהתקיימם מצטברים תנאים כמה לקבוע מוצע
בסעיף כמפורט במס מהטבות ליהנות המשכיר יוכל

קטן)ב(,ואלההתנאים:

ההכנסהמהשכרתמקרקעיןאינההכנסהמעסקאו )1(
ההסדריםבסעיףזה שמטרת בשלכך זאת, ממשלחיד 
היאלעודדייצורביתישלחשמלבאמצעותהטכנולוגיה

האמורה;

השוכר של ידו בחתימת מסמך המשכיר ברשות )2(
המאשרכיהמקרקעיןהמושכריםמשמשיםלהפקתחשמל
עלידיצרכןביתיבאמצעותמיתקןלהפקתחשמלמאנרגיה

מתחדשת זאת,כדילמנועמהיחידלקבלאתהטבותהמס
לשם המושכרים המקרקעין משמשים לא שבפועל אף

הפקתחשמלכאמור;

מבקשההטבהמסרהודעהעלבחירתובקבלתהטבת )3(
המסלפיסעיףזה,בהתאםלהוראותסעיף5המוצע 

לסעיף קטן )ב(

יחידשהיתהלוהכנסהמהשכרתמקרקעיןועומד
לעיל, )א( בסעיףקטן בכלהתנאיםהמצטבריםשפורטו
יוכללבחורלשלםעלההכנסהמסבאחדממסלוליםאלה:

עלפיהמסלולהראשון,יינתןפטורממסבשלהכנסה )1(
אינו המס בשנת הכולל שסכומה מקרקעין מהשכרת
עולהעלתקרהשל5,000שקליםחדשים)להלן-תקרת
ההשכרה( עודמוצעבמסלולזהכיאםההכנסהמהשכרת
מקרקעיןעולהעלתקרתההשכרה,יופחתהסכוםהעודף
מעבר העודפת ההכנסה ועל ההשכרה, תקרת מסכום
לסכוםהמתקבללאחרההפחתהכאמורישולםמסעלפי

שיעוריהמסהקבועיםבסעיף121לפקודה;

עלפיהמסלולהשני,ההכנסהמהשכרתמקרקעין )2(
תהיהחייבתבמסבשיעורשל10%בלאתלותבמאפיינים
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לענייןסכוםההכנסהמהשכרתמקרקעיןהנקובבסעיףקטן)א(תובאבחשבוןגם )ג(
הכנסהמהשכרתמקרקעיןבידיקרובושלהמשכיר,אלאאםכןפקידהשומהשוכנע
שההתקשרותביןהקרובלביןהצרכןהביתילצורךהשכרתהמקרקעיןנעשתהבתום

לבולאנועדהלהפחתתמסבלתינאותה 

עלמשכירהמקבלהטבתמסלפיסעיףזהיחולוהוראותאלה: )ד(

הוצאות מקרקעין מהשכרת מההכנסה לנכות זכאי יהיה לא המשכיר )1(
שהוצאובייצורההכנסה,לרבותפחתאוהפחתהאחרת,ולאיהיהזכאילקיזוז,
לזיכוי,להנחהאולפטורמההכנסההאמורהאומהמסהחלעליה;ואולםלעניין
חישובהמסעלרווחההוןאוהשבחהחלבמכירתהמקרקעיןשבהםמותקן
המיתקןלהפקתחשמלמאנרגיהמתחדשת,לרבותמכירתהמיתקןכאמור,ייווסף
לתמורהאולשוויהמכירה,לפיהעניין,הסכוםהמרבישלהפחתאוההפחתה
שהיהניתןלנכותולפיכלדיןאילולאסעיףזה,לתקופהשבהניתנהההטבה

לפיסעיףזה;

עלאףהאמורבפסקה)1(,המשכירזכאילנכותמחלקההכנסההעולהעל )2(
תקרתההשכרההמתואמת,חלקיחסימןההוצאותשהוצאובייצורהכנסתו
כאמור,לרבותפחתאוהפחתהאחרת,כיחסשביןההכנסההעולהעלגובה
תקרתההשכרההמתואמתלכללהכנסתו,ויהיהזכאילקיזוז,לזיכוי,להנחהאו
לפטורמחלקההכנסההעולהעלגובהתקרתההשכרההמתואמתאומהמס

החלעליה 

מיגבלהעלניכוי
פחתבשלהשכרת

מיתקןלהפקת
חשמלמאנרגיה

מתחדשת

מישהשכירמיתקןלהפקתחשמלמאנרגיהמתחדשתלצרכןביתיהמקבלהטבתמס4 
לפיסעיף2יהיהרשאילנכותפחתמהכנסתורקבהתאםלהוראותסעיף2)ד(,בשינויים

המחויבים 

ונתוניםאחרים,בדומהלהסדרהקבועבסעיף122לפקודה
לגביהשכרתדירתמגורים 

לסעיף קטן )ג( 

התקרות העלאת שמטרתם מס תכנוני למנוע כדי
בדומה מוצע מלאכותי, באופן המוצע בחוק הקבועות
הכנסה שיראו לקבוע המוצע 2)ג()2( בסעיף לאמור
מהשכרתמקרקעיןשהפיקקרובושלהנישוםכהגדרתו
המוצעת,כהכנסהשהופקהעלידיהנישום כמוכן,בדומה
לקבועבסעיף2)ג()2(המוצע,מוצעלאפשרלפקידהשומה
אםששוכנעכיההתקשרותביןהצדדיםנעשתהשלאכדי
להשיגהפחתתמסבלתינאותה,לאפשרגםלקרובליהנות

מההקלותהקבועותבסעיף3)ב(המוצע 

לסעיף קטן )ד(

לפסקה )1( 

מוצעלקבועשיחידהמקבלהקלותבמסלפיסעיף
מקרקעין להשכרת מההכנסה לנכות זכאי יהיה לא זה
הוצאותשהוצאובייצורההכנסה,לרבותפחתאוהפחתה
אחרת,וכןלאיהיהזכאילזיכוי,לקיזוז,להנחהאולפטור
מההכנסההאמורהאומהמסהחלעליה ואולםלעניין
רווחההוןאוהשבחהנצברעדלמועדמכירתהמקרקעין

מוצעלקבועשהפחתאוההפחתהאשרהיוניתניםלניכוי
אילולאהסעיףהמוצעבתקופתההטבותייווספולתמורה

המתקבלתממכירתם,וזאתכדילמנועמתןכפלהטבות 

לפסקה )2(

מוצעלקבועכימישבחרלהחילעלהכנסתומהשכרת
מקרקעיןאתחלופתהפטורלפיסעיף3)ב()1(יהיהזכאי
לנכותמחלקההכנסההעולהעלגובההתקרההמתואמת
)החלקשאינופטורממסוחייבבשיעורמסשולי(,חלקיחסי
מןההוצאותשבהןעמדבייצורכללהכנסתוכאמור,לרבות
פחתאוהפחתהאחרת,כיחסביןההכנסההעולהעלגובה
התקרההמתואמתלכללהכנסתו כמוכןהואיהיהזכאי
לקיזוז,לזיכוי,להנחהאולפטורמחלקההכנסההעולהעל

גובההתקרההמתואמתאומהמסהחלעליה 

מיתקן בעל שבו מצב למנוע נועד זה סעיף  סעיף 4
להפקתחשמלמאנרגיהמתחדשתישכיראת 
המיתקןלצרכןביתיויתבעבשלהמיתקןפחתאשראותו
הואיקזזכנגדדמיהשכירותמהמיתקן זאת,בעודשבשל
יינתנו הביתי הצרכן שהפיק חשמל ממכירת ההכנסות
הטבותהמסהקבועותבסעיף2המוצע לפיכךמוצעלקבוע
כיהמשכיריוכללתבועפחתרקבשלחלקההכנסותשאינו
נהנהמהטבותהמסהקבועותבחוק זאת,בדומהלפחת
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הודעהעלבחירה
בקבלתהטבתמס

צרכןביתיאויחידהמבקשלקבלהטבתמסלפיסעיפים2או3יודיעעלכך5  )א(
לפקידהשומהאולאדםאחרשקבעשרהאוצר;מסרצרכןביתיאויחידהודעהכאמור,
יהיהפטורממתןהודעהנוספתלפיסעיףזהבמהלךכלתקופתמתןההטבותכאמור

בסעיף9,כלעודלאשינהאתבחירתו 

צרכןביתיאויחידרשאילהודיעלפקידהשומהעלשינויבבחירתוכפישפורטה  )ב(
בהודעהעלבחירהבקבלתהטבתמס;הודיעכאמור,ייכנסהשינוילתוקףבתחילת

שנתהמסשלאחרשנתהמסשבהניתנהההודעהעלהשינוי 

הודעהלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(תלווהבתצהירהמעידעלכךשמתקיימים )ג(
לגביהמצהירהתנאיםלקבלתהטבתהמסשבחרבה;שרהאוצררשאילקבועהוראות
נוספותבדבראופןמתןהודעהכאמור,לרבותמסמכיםואישוריםנוספיםשישלצרפם

להודעה 

פטורמניהול
פנקסיחשבונות

צרכןביתיאויחידהמקבלהטבתמסלפיסעיפים2או3יהיהפטורמניהולפנקסי6 
חשבונותלפיסעיף130לפקודהבשלהכנסותאלה,ובלבדשמתקיימיםשנייםאלה:

נוכהמההכנסהמלואהמסכדין; )1(

לענייןהטבתמסלפיסעיף2-סךההכנסותממכירתחשמלשלהצרכן )2(
הביתיאינועולהעלהסכוםהמרבי 

הקלותלענייןחוק
מסערךמוסף

2אוהשכרת7  צרכןביתיאויחידשכלעסקאותיוהןמכירתחשמלכאמורבסעיף
מקרקעיןכאמורבסעיף3ושסךעסקאותיוכאמוראינועולהעלהסכוםהמרבי,לא
יראואותוכעוסקלענייןחוקמסערךמוסף)בסעיףזה-החוק(,ובכללזההואלאיהיה
חייבברישוםלפיסעיף52לחוק,בניהולפנקסיםורשומותלפיסעיף66לחוקובהגשת
דוחתקופתילפיסעיף67לחוק,בשלעסקאותאלה,ובלבדשלאהיהחייבבהגשתדוח

כאמוראילולאעסקאותאלה 

צרכןביתיאויחידהמבקשלקבלהטבתמסלפיסעיפים2או3יודיעעלכך5  )א(
לפקידהשומהאולאדםאחרשקבעשרהאוצר;מסרצרכןביתיאויחידהודעהכאמור,
יהיהפטורממתןהודעהנוספתלפיסעיףזהבמהלךכלתקופתמתןההטבותכאמור

בסעיף9,כלעודלאשינהאתבחירתו 

הודעהעלבחירה
בקבלתהטבתמס

צרכןביתיאויחידרשאילהודיעלפקידהשומהעלשינויבבחירתוכפישפורטה )ב(
בהודעהעלבחירהבקבלתהטבתמס;הודיעכאמור,ייכנסהשינוילתוקףבתחילת

שנתהמסשלאחרשנתהמסשבהניתנהההודעהעלהשינוי 

 

הודעהלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(תלווהבתצהירהמעידעלכךשמתקיימים )ג(
לגביהמצהירהתנאיםלקבלתהטבתהמסשבחרבה;שרהאוצררשאילקבועהוראות
נוספותבדבראופןמתןהודעהכאמור,לרבותמסמכיםואישוריםנוספיםשישלצרפם

להודעה 

צרכןביתיאויחידהמקבלהטבתמסלפיסעיפים2או3יהיהפטורמניהולפנקסי6 
חשבונותלפיסעיף130לפקודהבשלהכנסותאלה,ובלבדשמתקיימיםשנייםאלה:

פטורמניהול
פנקסיחשבונות

נוכהמההכנסהמלואהמסכדין; )1(

לענייןהטבתמסלפיסעיף2-סךההכנסותממכירתחשמלשלהצרכן )2(
הביתיאינועולהעלהסכוםהמרבי 

2אוהשכרת7  צרכןביתיאויחידשכלעסקאותיוהןמכירתחשמלכאמורבסעיף
מקרקעיןכאמורבסעיף3ושסךעסקאותיוכאמוראינועולהעלהסכוםהמרבי,לא
יראואותוכעוסקלענייןחוקמסערךמוסף)בסעיףזה-החוק(,ובכללזההואלאיהיה
חייבברישוםלפיסעיף52לחוק,בניהולפנקסיםורשומותלפיסעיף66לחוקובהגשת
דוחתקופתילפיסעיף67לחוק,בשלעסקאותאלה,ובלבדשלאהיהחייבבהגשתדוח

כאמוראילולאעסקאותאלה 

הקלותלענייןחוק
מסערךמוסף

חשמל ממכירת הכנסה המפיק ביתי צרכן זכאי שאותו
להוראות בהתאם לדרוש שבבעלותו מיתקן באמצעות

סעיף2)ד()2(המוצע 

לסעיף קטן )א( סעיף 5 

מוצעלקבועכיצרכןביתיאויחידהמבקשלקבל 
הטבותבהתאםלסעיפים2או3המוצעים,ימסורהודעהעל

כךלפקידהשומהאולגורםאחרשיקבעשרהאוצר 

למתן התנאים ומתקיימים כאמור הודעה ניתנה
יינתנו העניין, לפי ,3 או 2 לסעיפים בהתאם ההטבה
ההטבותהחלבשנתהמסשבהנמסרהההודעהלמשך
למסור צורך ואין ,9 בסעיף כאמור ההטבות תקופת כל
הודעותנוספותלגביהבחירהבשניםהבאותכלעודלא

שינהמקבלההטבותאתבחירתו 

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכייחידאוצרכןביתיהמבקשלשנות
מסלולהטבותימסורהודעהעלמסלולההטבותהחדש
שבחרלהחילעלהכנסותיוממכירתחשמלאועלהכנסתו
מהשכרתמקרקעין,וזאתעדתחילתשנתהמסשבההופקו
ההכנסות נמסרההודעהכאמור,יהיהפטורהיחידאו
הצרכןהביתיממסירתהודעהנוספתבעתידוהשינויייכנס
לתוקףרקבשנתהמסהעוקבתלשנתהמסשבהנמסרה

ההודעהעלהשינוי 

לסעיף קטן )ג(

)ב( מוצעכיהודעהכאמורבסעיפיםקטנים)א(או
תלווהבתצהירהמעידעלכךשמתקיימיםלגביהמצהיר
התנאיםלקבלתההטבותשבחרבהן כמוכןמוצעלהסמיך
מתן אופן לגבי נוספות הוראות לקבוע האוצר שר את
ההודעהאומסמכיםואישוריםשישלצרףלהודעהכאמור 

מוצעלקבועשצרכןביתיאויחידהמקבלהטבת  סעיף 6
מניהול פטור יהיה 3 או 2 סעיפים לפי מס 
פנקסיחשבונותלפיסעיף130לפקודהבשלהכנסותאלה,
זאת,אםנוכהמלואהמסכדיןמההכנסהוסךהכנסותיו

השנתיותבמצטברלאעלהעלהסכוםהמרבי 

כמוכן,ובמקביללהליכיאישורהצעתחוקזויתוקנו
תקנותמסהכנסה)פטורמהגשתדיןוחשבון(,התשמ"ח
-עע19,כךשיינתןפטורמהגשתדיןוחשבוןלצורכימס
הכנסהלצרכןביתיאוליחידהמקבלהטבתמסכאמור
לכל ובכפוף זה חוק מכוח המוטבות הכנסותיו בשל

התנאיםהקבועיםבו 

שכל יחיד, או ביתי צרכן כי לקבוע מוצע  סעיף 7
או חשמל ממכירת הוא עסקאותיו מחזור 
מהשכרתמקרקעיןובחרלהחילעליהןאתהוראותסעיפים
2או3,לפיהעניין,לאיראואותוכעוסקלפיחוקמסערך
מוסף,ובכללזהיהיהפטורמרישוםכעוסקלפיסעיף52
לחוקהאמור,מניהולפנקסיםורשומותלפיסעיף66לחוק
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מסירתמידעבידי
בעלרישיוןספק

שירותחיוני

בעלרישיוןספקשירותחיוניידווחלמנהלבכלשנה,באופןשיורההמנהל,עלסךע 
החשמלשרכשמכלצרכןביתיהמקבלהטבתמסלפיסעיף2,בנפרד,ועלסךהתשלומים

ששילםלאותוצרכןביתיבעבורהרכישהכאמור 

הטבותמסלפיסעיפים2או3יינתנולצרכןביתיאוליחיד,לפיהעניין,לתקופהשלא9 תקופתההטבות
תעלהעל20שניםמשנתהמסשבהמסרלראשונההודעהלפיסעיף5)א( 

הסכוםהמרבי,התקרהותקרתההשכרההנקוביםבסעיפים2)ב(רישהו–)1(ו–3)ב()1(,10 עדכוןסכומים )א(
בהתאמה,יעודכנוב–1בינוארבכלשנתמסבהתאםלשינויבשיעורהמדדלעומת
שנתהמסהקודמת,והםיעוגלולסכוםהקרובשהואמכפלהשל100שקליםחדשים;
לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה 

שרהאוצר,בהתייעצותעםשרהתשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמים,ובאישור )ב(
הנקובה התקרה עדכון לעניין תקנות להתקין רשאי הכנסת, של הכספים ועדת

בסעיף2ב()1(נוסףעלהעדכוןכאמורבסעיףקטן)א(,ובלבדשהסכוםהמעודכןלא
יעלהעלהסכוםהמרבי 

המנהליפרסםברשומותאתהסכומיםהמעודכניםלפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(  )ג(

המנהלרשאילקבועאתהטפסיםהדרושיםלביצועהוראותחוקזה;קבעהמנהל11 טפסים )א(
טפסיםכאמור,לאישתמשאדםאלאבהם 

טפסיםשנקבעולפיסעיףקטן)א(איןחובהלפרסמםברשומות,והםיפורסמו )ב(
באופןשיורההמנהל 

האמורבשלעסקאותאלהומהגשתדיןוחשבוןתקופתי
לפיסעיף67לחוקהאמור,ובלבדשלאהיהחייבבהגשת

דיןוחשבוןכאמוראילולאעסקאותאלה 

כדילוודאכיההטבותמכוחזהיינתנורקלמי  סעיף 8
שזכאילהןועומדבהוראותהחוקהמוצע,מוצע 
לקבועכיבעלרישיוןספקחיוניידווחלרשותהמסיםבכל
שנה,עלסךהחשמלשרכשמכלצרכןביתישמקבלהטבת
הביתי לצרכן ששילם התשלומים וסך 2 סעיף לפי מס

בעבורהרכישהכאמור 

הנתונים של ואימות בקרה ביקורת, לצורך זאת, 
שנמסרואשרעלבסיסםנדרשוההטבותלפיחוקזה 

מוצעלקבועכיהטבותהמסבהתאםלהוראות  סעיף 9
סעיפים2או3המוצעיםיינתנולצרכןהביתי 
20 על תעלה שלא לתקופה העניין, לפי ליחיד, או
 5 שניםמהמועדשבומסרהודעהלראשונהלפיסעיף
חשמל ממכירת הכנסות להפיק שהחל מי לדוגמה, כך
מתחדשת, מאנרגיה חשמל להפקת מיתקן באמצעות
2025יוכלליהנותמהטבותהמס לראשונה,בשנתהמס

עדשנתהמס2044כולל 

לסעיף קטן )א( סעיף 10

מוצעלקבועכיהסכומיםהנקוביםבסעיפים 
בהתאם מס, שנת בכל בינואר ב–1 יעודכנו ו–3)א( 2)ב(

לשינויבשיעורמדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקהלעומתשנתהמסהקודמת,והם

יעוגלול–100השקליםהחדשיםהקרובים 

לסעיף קטן )ב(

תקנות, להתקין האוצר שר את להסמיך מוצע
האנרגיה הלאומיות התשתיות שר עם בהתייעצות
והמיםובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,לענייןעדכון
שלסכוםהתקרההקבועבסעיף2)ב()1(נוסףעלהעדכון
הקבועבסעיףקטן)א( זאת,כדילשמר"ריאלית"אתסכום
ההטבההקבועהבסעיףהאמורלאורשינוייםעתידיים
והתפתחויותבלתיצפויותבמשקהאנרגיה,והכלבכפוף

לסכוםהמרביהקבועבסעיף2)ב( 

בנוסף,מוצעלקבועכיהמנהליפרסםברשומותאת
הסכומיםהעדכנייםכאמור 

לקבוע המסים רשות למנהל לאפשר מוצע  סעיף 11
אתהטפסיםהנדרשיםלביצועהוראותהחוק 
המוצע טפסיםכאמוראיןחובהלפרסמםברשומותוהם
יפורסמובאופןשיורההמנהל הוראהזודומהלהוראות
אחרותבחוקימס,דוגמתסעיף240ב)א(לפקודתמסהכנסה
וסעיף112לחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-

 1963
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תחולהעלתושב
האזור

הוראותחוקזהיחולוגםלענייןצרכןביתיאויחיד,לפיהעניין,שהואתושבהאזור12 
כהגדרתובסעיף3אלפקודה 

שרהאוצרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותבכלעניןהנוגעלביצועו 13 ביצועותקנות

תחילתושלחוקזהביוםכ'בטבתהתשע"ו)1בינואר2016(והואיעמודבתוקפועד14 תחילהותוקף
יוםכ"אבטבתהתשפ"ז)31בדצמבר2026( 

לפיהמוצע,הוראותחוקזהיחולוגםלעניין  סעיף 12
צרכןביתיאויחיד,לפיהעניין,שהואתושב 

האזורכהגדרתובסעיף3אלפקודה 

שרהאוצרהואהשרהממונהעלביצועהחוק  סעיף 13 
המוצעוהואמוסמךלהתקיןתקנותלביצועו  

מוצעלקבועאתתחילתושלהחוקהמוצעליום  סעיף 14 
צרכן כך,  )2016 בינואר 1( התשע"ו בטבת כ' 
להוראות בהתאם חשמל ממכירת הכנסה שהפיק ביתי
החוקהמוצעאויחידשהשכירמקרקעיןששימשולהפקת
הכנסותממכירתחשמליוכלוליהנותמההטבותהמוצעות

בחוקזה,במלואן,גםלגביכלשנתהמס2016 

מוצעלקבועכיהחוקהמוצעיהיההוראתשעה  סעיף 14
התשפ"ז בטבת כ"א יום עד בתוקפו ויעמוד 

המוצע, 9 לסעיף בהתאם זאת, עם  )2026 בדצמבר 31(
בהתאם חשמל ממכירת הכנסות שהפיק ביתי צרכן
מקרקעין שהשכיר יחיד או המוצע 2 סעיף להוראות
מההטבות ייהנה המוצע 3 סעיף להוראות בהתאם
הקבועותבחוקהמוצעגםלאחרתוםתקופתתוקפהשל
הוראתהשעה,לתקופהשלאתעלהעל20שניםמשנת
בקבלת בחירתו על הודעה לראשונה מסר שבה המס

ההטבותכאמור 
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