
הטבות מס )לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות חוק 

2016-ז"התשע( בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת
2017פברואר 

(ח"רו)ד "עו, עמפלימאורי : מרצה

או ייעוץ משפטי בסוגיות  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת  

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/צעדים משפטיים ו



כללי

באנרגיותהשקעהלעידודהחוקפורסם,2016בדצמבר22ביום•

(מתחדשתמאנרגיהחשמלהפקתבשלמסהטבות)מתחדשות

חשמלליצרנימסהטבותמעניקאשר"(החוק":להלן)2016-ז"התשע

.מתחדשתמאנרגיהביתיים

להפיק,בתיםועדילרבות,ביתייםחשמליצרנילעודדהיאהחוקמטרת•

מאורישירותחשמלייצור)וולטאיתפוטוטכנולוגיהבאמצעותחשמל

עודפי.רוחטורבינתאו(זרםוממירשמשקולטיבאמצעותהשמש

.חיוניספקרישיוןלבעליימכרוהמיוצרהחשמל



כללי

:בחוקהמסהטבות

חשמלממכירתהכנסהעלממסופטורמסהטבות•

בריאותומסלאומיביטוחדמיבתשלוםהטבות•

מ"מעחוקלצורכיכעוסקמרישוםפטור•

הכנסהבמסהןשנתייםדוחותומהגשתחשבונותפנקסימניהולפטור•

.מ"במעוהן

והכול,ביתיחשמלליצרןקרקעהמשכירלאדםמסהטבותנותןהחוק•

.בחוקהקבועיםלתנאיםבכפוף



הטבות מס בשל הכנסה ממכירת חשמל שהופק  

באמצעות מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת  

הכנסהבשלמסלהטבותזכאייהיהביתיצרכן,לחוק2לסעיףבהתאם

חשמללהפקתמיתקןבאמצעותשהופקחשמלממכירת

:כלהלןתנאיםבהתקיים,מתחדשתמאנרגיה

הביתיהצרכןשהפיקהחשמלאתרכשחיונישירותספקרישיוןבעל•

;כאמור

;ידממשלחאומעסקהכנסהאינהחשמלממכירתההכנסה•

החשמלהופקשבאמצעותומתחדשתמאנרגיהחשמללהפקתהמיתקן•

;החשמללרשתכדיןוהמחוברבלבדלמגוריםהמשמשלביתמחובר

הופקשבאמצעותומתחדשתמאנרגיהחשמללהפקתהמיתקןבעל•

בשלפחתכל,ואילךזהחוקשלתחילתומיוםניכהלאהחשמל

;המרביהסכוםעלהעולהההכנסהחלקעללמעט,מיתקןאותו

.5סעיףלפיהודעהמסרהביתיהצרכן•



מס בשל הכנסה ממכירת חשמל שהופק  הטבות 

באמצעות מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת  
הכנסהבשלמסלהטבותחלופותשתיביתילצרכןמעניקלחוק2סעיף•

מאנרגיהחשמללהפקתמתקןבאמצעותשהופקחשמלממכירת

במסגרתעליוהמועדףבמסלוליבחרהיחיד.המרביהסכוםעדמתחדשת

:המסלוליםשנילהלן.בחוק5בסעיףהקבועפיעלהודעה

המסבשנתהכוללשסכומהחשמלממכירתהכנסהעלממספטור–

.ח"ש24,000עלעולהאינו

הסכוםעד,חשמלממכירתההכנסהעל10%שלבשיעורמס–

.המרבי

,המשותףהביתנציגותאוכיחידלחוק1בסעיףמוגדר"ביתיצרכן"•

.זמן-עומסבתעריףאוביתיבתעריףהמחויבים

עוסק"בהגדרה,מ"מעלחוק1בסעיףהנקובסכוםהינוהמרביהסכום•

בשנת)מ"מעלחוק126סעיףלהוראותבהתאםמתואםכשהוא,"פטור

.(ח"ש98,707–2017המס



הטבות מס בשל הכנסה ממכירת חשמל שהופק  

באמצעות מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת  

לנכות  לא יהיה זכאי הצרכן הביתי כי לחוק קובע ( 1()ד)2סעיף •

כי מחלק הכנסתו , (2()ד)2קובע סעיף , עם זאת, מההכנסה הוצאות

, הוא יהיה זכאי לנכות חלק יחסי מההוצאות, העולה על הסכום המרבי

. כיחס שבין ההכנסה העולה על הסכום המרבי לכלל הכנסתו

לחוק קובע כי לא יראו בהכנסה ממכירת חשמל כהכנסה  ( 4()ד)2סעיף •

של הצרכן הביתי לעניין חוק הביטוח הלאומי ולעניין חוק ביטוח בריאות 

.ממלכתי



הטבות מס על הכנסה מהשכרת מקרקעין שעליהם  

מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת
מעוניינים  להתמודד עם מצב שבו יחידים כדי : הטבות למשכיר•

שטח מקרקעין מיתקנים לייצור חשמל אך אין ברשותם להתקין 

בהשכרת שטח  הגבוהה הכרוכה המתאים להתקנתם וכן עם העלות 

שישכירו  , מס ליחידים בעלי מקרקעיןבחוק הטבות נוספו , המקרקעין

ומכירתו לבעל  לצורך התקנת מיתקנים לייצור חשמל אותם ליחידים 

.חיונירישיון ספק שירות 

הכנסה הנובעת מדמי שכירות על , הטבות מס ליחידלחוק מעניק 3סעיף•

כשעל המקרקעין מותקן מתקן להפקת , מהשכרת מקרקעין לצרכן ביתי

:בכפוף להתקיימות התנאים כלהלן, מתחדשתחשמל מאנרגיה 

;ידממשלחאומעסקהכנסהאינהמקרקעיןמהשכרתההכנסה•

המושכריםהמקרקעיןכיהמאשרהשוכרשלידובחתימתמסמךברשותו•

באמצעותביתיצרכןידיעלמתחדשתמאנרגיהחשמללהפקתמשמשים

;מתחדשתמאנרגיהחשמללהפקתמיתקן

.לחוק5סעיףלפיהודעהמסרהוא•



הטבות מס על הכנסה מהשכרת מקרקעין שעליהם  

מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

,ביתילצרכןמקרקעיןמהשכרתשכירותמדמיהנובעתהכנסהלמיסויחלופות

הינןמתחדשתמאנרגיהחשמללהפקתמתקןמותקןהמקרקעיןכשעל

:כלהלן

מקרקעיןמהשכרההכנסהעלממספטור(1()ב)3סעיף-1חלופה•

:להלן)חודשייםח"ש5,000עלעולהאינוהמסבשנתהכוללשסכומה

המקרקעיןמהשכרתההכנסהסכוםעלה,בובמקרה."(ההשכרהתקרת"

:כלהלןחישוביבוצע,ההשכרהתקרתעל

תקרתהינהאשר,"המתואמתההשכרהתקרת"עדממספטור–

ההכנסהעלתהשבוהעודףהסכוםממנהשהופחתלאחר,ההשכרה

עלהקבועלמנגנוןבדומה)ההשכרהתקרתעלמקרקעיןמהשכרת

.(מגוריםדירותמהשכרתהכנסהעלהפטורלגביהמתואמתהתקרה

מהשכרתההכנסהסכוםשביןההפרשעל31%שלבשיעורמס–

.המתואמתההשכרהתקרתסכוםלביןהמקרקעין



הטבות מס על הכנסה מהשכרת מקרקעין שעליהם  

מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

,ביתילצרכןמקרקעיןמהשכרתשכירותמדמיהנובעתהכנסהלמיסויחלופות

כלהלןהינןמתחדשתמאנרגיהחשמללהפקתמתקןמותקןהמקרקעיןכשעל

:המשך-

מהשכרתההכנסהעל10%שלבשיעורמס–(2()ב)3סעיף-2חלופה•

ההכנסהכלעל10%שלבשיעורמסהיחידישלםזובחלופה,מקרקעין

.ח"ש60,000שלבסךהמקרקעיןמהשכרת



הטבות מס על הכנסה מהשכרת מקרקעין שעליהם  

מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

יהיהלא,3סעיףלפימסהטבתהמקבלמשכירכיקובע(1()ד)3סעיף•

ופחתההכנסהבייצורהוצאותמקרקעיןמהשכרתמההכנסהלנכותזכאי

אוהאמורהמההכנסהלפטוראולהנחה,לזיכוי,לקיזוזזכאייהיהולא

זכאייהיההמשכיר,(2()ד)3סעיףלבהתאם,זאתעם.עליההחלמהמס

יחסיחלק,המתואמתההשכרהתקרתעלהעולהההכנסהמחלקלנכות

כיחס,פחתלרבות,כאמורהכנסתוכללבייצורשהוצאומההוצאות

זכאיויהיה,הכנסתולכללהמתואמתההשכרהתקרתעלהעולהההכנסה

ההשכרהתקרתעלהעולהההכנסהמחלקלפטוראולזיכוי,לקיזוז

.עליההחלמהמסאוהמתואמת



פטור מניהול פנקסי חשבונות ליצרני חשמל פרטיים

2צרכן ביתי או יחיד המקבל הטבת מס לפי סעיפים פוטר לחוק 6סעיף •

לפקודת מס  130פנקסי חשבונות לפי סעיף מניהול , לחוק לעיל3או 

ובהתקיים שני תנאים  "( הפקודה)"1961-א"התשכ, (נוסח חדש)הכנסה 

:כלהלן

;מההכנסה מלוא המס כדיןנוכה –

הטבות מס מההכנסות ממכירת  )2הטבת מס לפי סעיףלעניין –

סך ההכנסות ממכירת חשמל של הצרכן הביתי אינו עולה -( החשמל

.על הסכום המרבי

לחוק קובע כי המנהל יפרסם באתר האינטרנט של רשות ( ג)11סעיף •

או 2המסים הודעה ולפיה צרכן ביתי או יחיד המקבל הטבת מס לפי סעיף 

כפוף  , לפקודה( 4)א134יהיה פטור מחובת הגשת דין וחשבון לפי סעיף 3

. לפקודה( 4)א134להוראות שנקבעו לפי סעיף 



הקלות לעניין חוק מס ערך מוסף

1975-ו"תשל, מעניק הקלות לעניין חוק מס ערך מוסףלחוק 7סעיף •

וקובע כי צרכן ביתי או יחיד שכל עסקאותיו הן ממכירת  "( מ"חוק מע)"

לא יראו אותו  , חשמל ושסך עסקאותיו כאמור אינו עולה על הסכום המרבי

לחוק  52מ והוא לא יהיה חייב ברישום לפי סעיף "כעוסק לעניין חוק מע

מ ובהגשת "לחוק מע66לא יהיה חייב בניהול פנקסים לפי סעיף , מ"מע

ובלבד שלא היה חייב בהגשת דוח  , בשל עסקאות אלה, דוח תקופתי

.כאמור אילולא עסקאות אלה



?שאלות 

!תודה 

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

http://www.ampeli-tax.co.il/
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