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פרק מיסוי הרווחים ממשאבי טבע  בענייןלקראת דיון בועדת הכספים נייר עמדה 

  5102-ו 5102בתזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 

 (ר"ע)בישראל  השלטון איכות למען התנועה י"ע מוגש

 לגבי ההסדר הקבוע בתזכיר החוק צעות התיקוןעיקרי ה

 (הגדרות -לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבעא 51סעיף ) להצעת החוק( 7)3סעיף 

  "יחסים מיוחדים"הגדרת 

יכולת לכוון את פעילותו של "  - לאמץ את ההגדרה הקבועה בחוק ניירות ערך :הצעת התיקון
וחזקה על , של דירקטור או משרה אחרת בתאגידלמעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד , תאגיד

או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה  51%-אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק ב
 ".בתאגיד

כפי שקובע הסעיף המפנה , או יותר מאמצעי השליטה 05% -הגדרת שליטה לפי החזקה ב :הסבר

מבטיחה את חלקו הראוי של הציבור הינה הגדרה מקלה ומיושנת אשר אינה , לפקודת מס הכנסה

המאפשר ביצוע עסקאות במחיר נמוך מהשווי , יתכן מצב של שליטה בחברה. במשאבי הטבע

ההגדרה בפקודת מס הכנסה אינה . מאמצעי השליטה 05%-גם בהחזקת פחות מ, האמיתי

התיקון  .מתאימה להסדר זה ואינה תואמת את התפיסה שבחוק החברות ובחוק ניירות ערך

יחד עם הרף העדכני , מציעה התנועה נשען על הגדרת שליטה בחוק ניירות ערך ובחוק החברותש

 .שהוצב במתווה הגז

לחוק  52סעיף )היעדר סנקציות מתאימות על מסירת מידע מוטעה  - להצעת החוק (00)3סעיף 
 (מיסוי רווחים ממשאבי טבע

 עונשין

  :הצעת התיקון

נכונים על ידי נושאי משרה -יש לקבוע כי עבירות הקשורות במסירת דוחות ונתונים לא .א

 . אשר אינן דורשות הוכחת יסוד נפשיבחברות יוגדרו כעבירות מסוג אחריות קפידה 

יוגדל לפי ארבעה משוויו של הנזק הנגרם  יש לקבוע כי הקנס על עברות דיווח מוטעה .ב

 . 7711-ז"לחוק העונשין התשל 36עיף בס לקבוע התאםזאת ב, כתוצאה מהעבירה

 . באותה הצורה 4577-א"תשע, לחוק מיסוי רווחי נפט 42יש לתקן את סעיף  .ג

לעמדת . את המדינה בתלות במידע המועבר לרשויות על ידי החברות תמחייב הצעת החוק  :הסבר

הרתעה אשר יצור , על תלות מוגדלת זו להיות מלווה במשטר אחריות חמור יותר, התנועה

ישנם מעט תחומים אשר בהם ההפסד למדינה ממידע . ההולמת את פוטנציאל הנזק שבעבירה

ההסדר . בעוד שמנגד הרווח לחברות ממסירת מידע מוטעה הינו רב כל כך, מוטעה הינו רב כל כך
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לאור זאת מציעה . בלבד ₪ 10,655וקנס של עד , הקיים מאפשר הטלת עונש מאסר של שנתיים

תנועה להחיל משטר של ענישה מוגברת כתלות בגובה הנזק על מנת ליצור את ההרתעה הדרושה 

  .אל מול התמריץ הרב למסירת המידע המוטעה

 תיקון החוק לעידוד השקעות הון -להצעת החוק  2סעיף 

 הקלות מס

ק עידוד השקעות הון אך ורק יש לתקן את תזכיר החוק כך שיחיל את הטבות חו :התיקון המוצע

על מנת  .על מוצרי המשך אשר ניתנים לייצור לאו דווקא בסמוך למקום הפקת מוצר הבסיס

מפעל אחר להפקת "לחוק לעידוד השקעות הון כך שלאחר  07סעיף להבטיח זאת יש לתקן את 

ותה מחוץ או שלא סביר לבצע א, אינה ניתנת לביצוע מחוץ לישראל פעילות אשר"יבוא " מחצבים

 ".לישראל

  :הסבר

  7707-ט"התשי, לחוק לעידוד השקעות הון 07לתזכיר החוק מציע לתקן את סעיף  2סעיף ,

להגדרת מונחים אלו בחוק מיסוי " צביםמפעל אחר להפקת מח"כך שתוחלף הגדרת 

מטרת תיקון זה הינה למנוע הענקת הטבות מס לפעילות הבסיסית . משאבי טבע המתוקן

ומנגד להעניק הטבות ותמריצים להשקעות במפעלים , ומכירה של משאב הטבעשל הפקה 

 .המייצרים את מוצרי ההמשך ממשאב הטבע

 ואינו מאמץ הבחנה , מאמץ רק הבחנה בין פעולה הנעשית לשם הפקת משאב הטבע החוק

ולכן אין  נוספת בין מחצבים אשר גם פעילות ההמשך שלהם חייבת להיעשות בארץ

 . הפקתם באמצעות חוק עידוד השקעות הון טעם לעודד את

  אשר ניתן לייצר את מוצרי ההמשך המופקים ממנו גם , כאשר מדובר במשאב –ונבהיר

אולם . אזי מתעורר צורך לעודד את ההשקעות בייצור מוצרי ההמשך בישראל, ל"בחו

כאשר מדובר במחצב אשר אין אפשרות לייצר את מוצרי ההמשך המופקים ממנו מחוץ 

שכן , אזי אין כל טעם בהענקת הטבות לעידוד ייצור מוצרי ההמשך בארץ, שראללי

 .ייצורם בכל מקרה יתרחש בארץ

 לאור דברי ההסבר לסעיף . משאב הברוםהבעייתיות בסעיף באה לידי ביטוי במיטבה ב

המגבלות והסכנות שבהוצאת הברום משטח המציגים בבירור את , כ לתזכיר החוק45

עולה בבירור שעידוד הפקת מוצרי ההמשך של הברום עומדת בניגוד , הארץ ושינועו

הברום הוא נוזל : "ולהלן הדברים. כפי שהוצגה לעיל, לתכלית חוק עידוד השקעות הון

. ולכן מסוכן ויקר לשנע את הברום ליעדים רחוקים, רעיל ומסוכן בתצורתו הגולמית

ונות להקים גם את תעשיית עלויות ההובלה הגבוהות גרמו למפיקי הברום בארצות ש

  ."לרוב בסמוך למיקום הפקת הברום, ההמשך לייצור תרכובות ברום


