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 2016-הצעת חוק לעידוד הקמת מתקנים להפקת אנרגיה מתחדשת )פטור ממס (, תשע"ו

 

צרכנים עידוד הפחתת צריכת החשמל מהרשת בדרך של מטרתו של חוק זה היא  .1 מטרות

ר אנרגיה ממקורות מתחדשים לצורך מימוש יעדי הממשלה בתחום הפקת ליצ

הפחתת זיהום הסביבה וצמצום וכל זאת, לטובת  ,ממקורות מתחדשיםהחשמל 

 פליטות גזי החממה.

יחיד המחויב בתעריף חשמל המיועד למגורים בלבד, לרבות ועדי  –"צרכן ביתי"  .2 הגדרות

 בתים;

ממקור אנרגיה מערכת לייצור חשמל  –" מערכת להפקת אנרגיה מתחדשת"  

 ;ה של רשות החשמלמתחדש שהוקמה מתוקף הסדר

תעריפים ואמות מידה שקובעת רשות החשמל לעידוד והקמת  –"הסדרה"   

 מערכות להפקת אנרגיה מתחדשת לצרכנים ביתיים;

אמות המידה שמפרסמת רשות החשמל מעת לעת לרבות  –"אמות מידה"   

 החלטות מחייבות של רשות החשמל החלות על בעל רישיון ספק שירות חיוני;

 ;19961-כהגדרתו בחוק משק החשמל, התשנ"ו –"רשיון ספק שירות חיוני"   

                                                                    
 .278, עמ' ע"ב; התש208ס"ח התשנ"ו, עמ'  1
 



 3 

פטור ממיסים 

 והיטלים

צרכן ביתי אשר התקין מערכת להפקת אנרגיה מתחדשת, כאמור בחוק זה,  .3

יהיה פטור מכל היטל או מס בגין הקמת המערכת, בגין הכנסות מהזרמת עודפי 

יון ייצור למערכת החשמל בין אם לטובת אגירה לצריכה עתידית ובין אם לפד

בכסף וכן בגין העברת הכנסות בין צרכנים, לרבות מס הכנסה, מס ערך מוסף, 

היטל השבחה, ארנונה או מס עירוני אחר, ולמעט אותם תשלומים החלים עליו 

 מתוקף ההסדרה;

 1.1.2017-תחילתו של חוק זה ביום ה  תחילה

 

ר ב ס ה י  ר ב  ד

עידוד צרכנים ליצור אנרגיה לצריכה  מטרתו של חוק זה להפחית את צריכת החשמל מהרשת על ידי

עצמית ממקורות מתחדשים באמצעות הסרת חסמים ביישום הסדרת 'מונה נטו'. זאת, בהתאם למדיניות 

 מיום 3484 ה מס'החלטהממשלה לעידוד השימוש במקורות אנרגיה מתחדשים כפי שבאה לידי ביטוי ב

  4450'  מס ההחלט"(, ובמתחדשים קורותממ אנרגיה)"מדיניות הממשלה בתחום הפקת  2011 ביולי 17

 הנגב באזור בפרט מתחדשות אנרגיות לקידום כלים וגיבוש מנחה יעד קביעת)" 2009בינואר  29 מיום

 במערךאנרגיות מתחדשות  לשילובאנרגיה והמים ה משרד של"( וכן על בסיס מסמך המדיניות והערבה

משרדי לבחינת התועלת -, ועל בסיס המלצות הצוות הבין2010בפברואר  14 מיום בישראל החשמל ייצור

כחלק מקידום המדיניות להפחתת פליטות . וכמו כן, 2013הכלכלית של אנרגיות מתחדשות מחודש יולי 

החוק מעגן  .2015שהתקיימה בחודש דצמבר  פריזבוועידת גזי החממה במסגרת מחויבותה של ישראל 

מעודד צרכנים בייתים להתקין מערכת להפקת אנרגיה מתחדשת ולהצטרף את מדיניות הממשלה ו

חשמל באמצעות הסרת חסמים בתחום המיסים ומתן פטור  –להסדר של הרשות לשירותים ציבוריים 

 ממס בגין הקמת המתקנים ואגירת החשמל ברשת.

 

 


