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 באנרגיות מתחדשות החוק לעידוד השקע

 שאלות ותשובות –עיקרי החוק 

 

 

פורסם ברשומות חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות )הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה  22.12.2016ביום 

. כצעד משלים להליך חקיקה זה יתוקנו בקרוב 01.01.2016לתו של חוק זה היא מיום ו. תח2016מתחדשת(, התשע"ז 

תקנות מכוח פקודת מס הכנסה לפיהן יוענק פטור מהגשת דוחות לצורך מס הכנסה למי שעומד בקריטריונים 

 הקבועים בחוק זה.

כוללות בתוכן את  התשובות לשאלות המופיעות מטה. ישראל דף שאלות ותשובות זה הוכן על ידי גרינפיס ישראל

  התיקון העתידי לתקנות שרשות המסים מקדמת בימים אלה ולפיכך יש להתיחס לאמור בהתאם.

או את גרינפיס, כדי לחייב את רשות המסים  . אין בולשם מתן אינפורמציה כללית בלבד מובאמידע האמור מטה ה

 .לקבוע עמדה בנושא בכדיואין בו 

 

 עיקרי החוק:
 

 על מי חל החוק?

  החוק מפרט את ההטבות הניתנות לצרכן ביתי )כהגדרתו בחוק( המפיק הכנסה מייצור חשמל באמצעות

 מתקן פוטו וולטאי או באמצעות טורבינות רוח )אנרגיה מתחדשת לענין חוק זה(.

  ,צרכן ביתי לפי החוק הוא יחיד או נציגות הבית המשותף המחויבים בתעריף ביתי או בתעריף עומס זמן

 סה ממכר חשמל אינה עולה לכדי עסק או משלח יד. אשר ההכנ

 .המערכת להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת מחוברת לבית המשמש למגורים 

 

 ההטבות:

  לשנה )ממודד שנתי(, תהיה  ₪ 24,000הכנסה מהפקת חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת עד לסכום של

 פטורה באופן מלא ממס הכנסה.

 לשנה, הרי שההכנסה  ₪ 24,000אנרגיה מתחדשת עולה על סכום של לחילופין אם ההכנסה מהפקת חשמל מ

ממודד  ₪ 99,006מהשקל הראשון עד לתקרה של מחזור עוסק פטור במע"מ ) 10%תחויב בשיעור מס של 

 שנתי(.

  מחזור עוסק פטור במע"מ תתחייב בשיעור מס שולי, רק בסכום שמעבר  שנתית העולה על גובההכנסה

 למחזור עוסק פטור במע"מ. 

  צרכן ביתי שהכנסותיו/מחזור עסקאותיו אינו עולה על מחזור עסקאות פטור במע"מ ואינו נדרש ממילא

למס הכנסה הן להגיש דוח לצרכי מס הכנסה או מע"מ בגין הכנסות או עסקאות אחרות, יהא פטור מדיווח 

 והן לצורכי מע"מ בשל הכנסותיו מכוח החוק האמור. 

 .הטבות לפי חוק זה יינתנו לצרכן ביתי שנמצא הן בהסדרה תעריפית והן בהסדרה מסוג מונה נטו 
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 שאלות נפוצות
 

 מה עלי לעשות מול רשויות המס? סולארית ביתית,אם היום אני רוצה להתקין מערכת  (1

קש להתקין מתקן כאמור ועומד בשאר הקריטריונים הדרושים בחוק נדרש ליתן רכן ביתי כהגדרתו בחוק שמבצ

ההטבות בו בחר בהתאם לקבוע  חיוני כהגדרתו בחוק( על מסלולשרות הודעה לחברת חשמל )או לבעל רישיון ספק 

  בחוק )והכל בכפוף לשאר המגבלות הקבועות בחוק(.

 ההודעה תינתן באמצעות טופס שמשלימה רשות המסים בימים אלה. 

יש לי כבר מערכת אחת ואני רוצה להקים עוד מערכת אחת )הן במסגרת ההסדרה התעריפית הישנה והן  (2

 במסגרת הסדרת מונה נטו(. מה אני צריך לעשות מול רשויות המס?

בשאר הקריטריונים הקבועים בחוק, ימסור הודעה רכן ביתי כהגדרתו בחוק שמבקש להוסיף מערכת נוספת ועומד צ

על מנת להחליט על בחירת המסלול הראוי, יש להעריך  על כך לפקיד השומה על גבי טופס שרשות המסים תפרסם.

 את ההכנסות מהפקת חשמל מכל מתקן ולסכום אותם ביחד. 

 האם לסגור אותו?  בית ופתחנו עסק. הקמנו מערכת כוועד (3

כולל יש לדווח בהתאם להוראות הדין שהיה נהוג טרם החקיקה החדשה. מכיוון שהחוק חל משנת  2015שנת לד ע

, הרי שניתן להגיש בקשה, ככל שההכנסות מאנרגיה מתחדשת עומדות בקריטריונים 2016ואילך, לרבות שנת  2016

 הקבועים בחוק ואין הכנסות או עסקאות נוספות, לסגירת התיק.

 נים ותבעתי פחת מואץ. האם אוכל להכנס להסדר? הקמתי מתקן לפני כמה ש (4

כל שמדובר בצרכן ביתי הרי שפחת שנוכה לפני כניסת החוק לתוקף אינו מונע מלהצטרף להסדר במסגרת החוק כ

לא ניתן לתבוע פחת )מכל סוג שהוא( במסגרת החוק לעידוד השקעה  ,עם זאת. לעידוד השקעה באנרגיה מתחדשת

 באנרגיה מתחדשת.

לגודל גבולי של תקרת הפטור. שנה היא עשויה להיות מעל התקרה,  השהמערכת שאני מקים מגיעכנראה  (5

 ושנה מתחת, בהתאם לצריכה ולתעריף החשמל. מה עלי לעשות?

ש לתת הודעה ראשונה לחברת החשמל )או לכל בעל רישיון ספק שרות חיוני אחר שאליו מוזרמים עודפי הייצור( י

ר. ככל שהצרכן הביתי מבקש לשנות מסלול בעתיד בהתאם לשינוי בהכנסתו הרי שיש באשר למסלול ההטבות שנבח

 ור הודעה בגין המסלול החדש שנבחר לפקיד השומה.למס

אשר מחויב בהגשת דוחות לרשויות המס ומבקש להקים מתקן פוטו וולטאי, יוכל ליהנות האם יחיד  (6

 מהטבות הקבועות בחוק? 

טריונים הקבועים בחוק, ייהנה משיעורי המס המוטבים הקבועים בחוק אולם חיד כאמור, העונה על שאר הקריי

 נדרש לכלול את ההכנסות מאנרגיה מתחדשת שהפיק במסגרת דוחותיו לרשויות המס.  

 האם עמותות נכנסות בגדר החוק? (7

 מותות אינן עונות על הגדרת צרכן ביתי הקבועה בחוק ולכן אינן נכנסות בגדרו.ע

זכאי להטבות המס/החזר מס  בגין הכנסות מאנרגיה מתחדשת 2016מס במקור בשנת  שנוכה לו האם מי (8

 מיום כניסת החוק לתוקף? 

 כל שיתר תנאי החוק מתקיימים ניתן להגיש דוח בבקשה להחזר מס.כ
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