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 72.7102 מסים חוזר
מסקנות הוועדה לבחינת המדיניות לגבי חלק המדינה 

המתקבל בעד השימוש של גורמים פרטיים במשאבי טבע 
 "(4לאומיים )"ועדת ששינסקי 

 
 

 ,יקרים וידידיםלקוחות 

הוועדה לבחינת המדיניות לגבי חלק המדינה המתקבל בעד השימוש של גורמים פרטיים 

"(, הגישה את הוועדהבמשאבי טבע לאומיים בראשותו של פרופ' ששינסקי )להלן: "

יש הכרח בהסדרה לפיהן ו 4102באוקטובר  41מסקנותיה הסופיות לשר האוצר ביום 

 . של מודל המיסוי על משאבי הטבע בישראל מיידית

 24%עם אימוץ המלצות הוועדה צפוי שיעור חלק המדינה ברווחי משאבי הטבע לנוע בין 

 . שיעור המס יעלה עם העלייה בשיעורי הרווחיות והתשואות שיניב המשאב.55%לבין 

גדרת ההמלצות מתייחסות, בין היתר, לשיעור התמלוגים, להטלת מס משאבי טבע ולה

 גבולותיו. 

מכיוון שמס משאבי טבע מוטל על הפקת המחצב בלבד ולא על פעילות מוצרי המשך, הרי 

שלסוגית מחירי העברה במכירתו לצד קשור יש משמעות מהותית על פיה תיגזר רווחיות 

החברות. הגדרת המשאב הסחיר הראשון תכריע גם בדבר האפשרות לקבלת הטבות לפי 

  הון על פעילות מוצרי ההמשך.חוק עידוד השקעות 

לאור כל האמור, אנו ממליצים לבחון את סוגיות מחירי העברה והחלת חוק עידוד 

השקעות הון באופן פרטני עבור כל חברה המפיקה מחצבים כאמור ולהיערך בהתאם 

 לקראת אימוץ המלצות הוועדה בחקיקה. 

 

 
 

 קישורים רלבנטיים: 

 

Oil and Gas Reality Check 2014 

 דף הבית של חטיבת המס

 לניוזלטר "רשת המס"

 4102לארכיון חוזרים מקצועיים 

http://www.deloitte-israel.co.il/Sites/deloitte/content/File/reality%20check.pdf
http://www.deloitte-israel.co.il/Sites/deloitte/content/File/reality%20check.pdf
http://www.deloitte.com/il/tax
http://www.deloitte.com/il/tax
http://iltlvmoss01/sites/ok/mas/DocLib21/רשת%20המס%20-%20גיליון%20מס%27%205.pdf
http://iltlvmoss01/sites/ok/mas/DocLib21/רשת%20המס%20-%20גיליון%20מס%27%205.pdf
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/services/tax/c9705ada23bfb310VgnVCM3000003456f70aRCRD.htm


 יהפכו בטרם חקיקה הליכי לעבור צריכות כאמור שפורסמו הוועדה מסקנות כי ובהרי

  .למחייבות

 

  כאן לחץ -הוועדה להמלצות

 כאן לחץ -המלא לחוזר
 

 
 למידע ופרטים נוספים:

 ומנהל מחלקת מחירי העברה,  שותף, מנהל משותף חטיבת המס ,קי חולי'ד ג"עו

 10-4145242טל': 

חטיבת המס, בהאנרגיה והמשאבים  תחוםמנהלת  ,דירקטורית ,רונית בכר"ח ועו"ד רו

 10-4145210טל: 

 

 אין שכן מתאימה, מקצועית עצה לקבל מבלי כלשהו שימוש בו לעשות או/ו זה חוזר תוכן על להסתמך אין

 בו. לאמור לבך תשומת את להסב אלא החוזר מטרת

 כל הזכויות שמורות.© 

 

 לארכיון חוזרים מקצועיים בין השנים
4115-4100 
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