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 טתשע"ה כסלו ד"י

                                                                                                                      לכבוד   לכבוד   לכבוד

                                                                                                                                  עו"ד מאיר לוין  ערן יעקב  ח"כ איתן כבל

  כלכלי(משפט ץ המשפטי לממשלה )עליוהמשנה  המסיםמנהל רשות   ועדת הכלכלהיו"ר 

 

  ,א.נ.

 

 תחולת דיני המס – 2017-, התשע"חהצעת חוק האזורים הימייםהנדון: 

הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את  ינוה 99לובי  .1

אלפי כמיזם מימון ההמונים הגדול בישראל, הציבור הרחב בהליכי חקיקה בנושאים חברתיים וכלכליים. 

פי בחירתם, ובתמורה מקבלים זכות הצבעה -לעסכום דמי חבר מדי חודש, בכל חברי הארגון משלמים 

אנו עובדים עם חברי וחברות כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית רת הנושאים אותם יקדם הארגון. בבחי

חוק העברת תיקון  :הםיניובזמן פעילותנו הקצר )כשלוש שנים( הצלחנו להגיע להישגים משמעותיים, ב

סיוע בהעברת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק  בכנסת; הלוביסטים המגביל את צעדי

ולא , חוק המחייב משרדי ממשלה וגופים ציבוריים לתקשר עם הפונים אליהם במייל העברתוהבנקאות; 

 . בפקס

, ובמסגרת זו סייענו הגדלת התמלוגים על משאבי טבעידי חברי המיזם הוא -אחד הנושאים שנבחרו על .2

 . בתמלוגים על משאבי טבע מים המלח סקוע, אשר 2ששינסקי בהעברת מסקנות ועדת 

בהחלת מדינת ישראל יצר קושי הטבעי בשטחי הים שמעבר למים הטריטוריאליים של  גילוי מאגרי הגז .3

שלל בעיות  וצרכתוצאה מכך נו. המשפט הישראלי בשטחים אלו, שבהם לא חלה ריבונות ישראלית

 להלן) 2017-"חהתשע, הימיים האזורים חוק הצעת. הסביבתי והן בהיבט הכלכלי, הן בהיבט רגולטוריות

מצויים הנועדה להתמודד עם הקושי הזה, ומטרתה "להגדיר את שטחי הים השונים  ("הצעת החוק" –

באותם  -וכן גופים נוספים  -הזכויות והסמכויות של רשויות המדינה  בקרבת מדינת ישראל וכן לקבוע את

אך להבנתנו ישנם מדובר בהצעת חוק חשובה וחיונית, . שטחים" )כאמור בדברי ההסבר של הצעת החוק(

 ןמשרד המשפטים לבין הנוסח שמונח כיום על שולחפיץ הנוסח המקורי שה בין משמעותייםפערים 

 .  , ואנו פונים אליכם בניסיון להבין מה מקורםבאזור הכלכלי הבלעדי לתחולת דיני המסיםבנוגע  הכנסת

)א( להצעת החוק 12להחלת דיני המס באזור הכלכלי הבלעדי )סעיף מתייחסת, בין היתר, הצעת החוק  .4

את פקודת מס הכנסה, כך להצעת החוק מתקן  38( לתוספת השנייה(. בנוסף, סעיף 41)-(26ופריטים )

שתכלול סעיף לפיו "הכנסה שהופקה או שנצמחה באזור הכלכלי הבלעדי הנובעת, במישרין או בעקיפין, 

מפעולה ימית או מנכס הקשור לפעולה כאמור, יראו אותה כהכנסה שהופקה או שנצמחה בישראל". יודגש 

להוסיף סעיף בנוסח האמור גם עה מציהצעת החוק מתייחסת לתיקון פקודת מס הכנסה בלבד, ולא כי 



 

                  
 

-וחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א 1975-חוק מס ערך מוסף, התשל"ו)כגון  לדיני מס אחרים

2011.) 

"תזכיר החוק  –להלן ) 23.12.2013, שהופץ ביום 2013-יצוין, כי בתזכיר חוק האזורים הימיים, התשע"ג .5

לתזכיר החוק  13)סעיף  "ב"תחולת דיני מס באזור הכלכלי הבלעדיהעוסק במפורש נכלל סעיף  1(,הישן"

 ,2013-מסיבה שאינה ידועה לנו לא נכלל בנוסח הצעת חוק האזורים הימיים, התשע"ג. הסעיף, שהישן(

קובע באופן מפורש כי "כל פעולה באזור הכלכלי הבלעדי יראו אותה כאילו נעשתה בישראל לעניין חוקי 

וכי "כל נכס המצוי באזור הכלכלי הבלעדי, יראו אותו כאילו היה נכס בישראל לעניין )ב(( 13המס" )סעיף 

 )ג((. 13חוקי המס" )סעיף 

)א( להצעת החוק קובע שורה של דיני מס שיחולו באזור 12מהאמור לעיל עולה החשש כי למרות שסעיף  .6

לפקודת מס הכנסה היא הכלכלי הבלעדי, חברות הגז עשויות לטעון כי ההתייחסות המפורשת אך ורק 

יראו אותה קביעה לפיה "הכנסה שהופקה או שנצמחה באזור הכלכלי הבלעדי... מכוונת. כלומר, ה

, ולא כאשר אך ורק כאשר מדובר בתשלום מס הכנסהסה שהופקה או שצמחה בישראל" מתקיימת כהכנ

הסעיף  תגם השמט החוק.ים אחרים המפורטים בתוספת השנייה להצעת מכח חיקוק מדובר בתשלום מס

 העוסק ב"תחולת דיני מס באזור הכלכלי הבלעדי" מנוסח תזכיר החוק הישן מתיישבת עם מסקנה זו. 

, נבקש מכם לכלול בהצעת החוק את הסעיף העוסק ב"תחולת דיני מס באזור הכלכלי הבלעדי"לפיכך,  .7

 .  יתר חיקוקי המס, או לחלופין להתייחס באופן מפורש גם לאשר נכלל בתזכיר החוק הישן

 

 

 בברכה,                 

 , עו"דנועה זלצמן 

 99לובי                             

 
 :העתק

 
 ברי ועדת הכלכלה ח
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