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        /2092/9022                                                                                                                לכבוד

 המשרדלקוחות 

 ,.נ.ג.א

 .מאנרגיה מתחדשת הטבות מס בשל הפקת חשמל : חוזר בנושא: הנדון

מ מספר "פורסם על ידי רשות המיסים הוראת ביצוע מס הכנסה ומע /022..01.2בתאריך 
 .0222 -ז"בנושא חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות התשע"( הוראהה: "להלן) /209022

              פורסםשאת הטבות המס בהתאם לחוק עידוד השקעות באנרגיות מתחדשות  תמפרט הוראהה
החל והן לעניין פקודת מס הכנסה וזאת מ "לעניין חוק מעמס הן ומעניק הקלות והטבות   0222 -ב

 .ואילך 0222משנת המס 

 :החוק מתייחס לשני סוגי טכנולוגיות של אנרגיה מתחדשת שניתן לייצר מהם חשמל

 קן המפיק חשמל באמצעות קרני שמשמת. 

 טורבינת רוח המפיקה חשמל באמצעות הרוח. 

המתקנים להפקת חשמל מאנרגיה כלל במקרה בו קיימת הכנסה שהופקה מ נהד הוראהה
שיעור , שאותו נישום זכאי להם מתחדשת שברשות הנישום בשנת המס ובפרטי מסלול ההטבות

 .במסלול שאותו הנישום בוחרהגבלות שכרוכים והתנאים וה המס המופחת בגין אותה הכנסה

עין שעליו מותקן מתקן גם מקרה בו נישום יחיד מפיק הכנסה מהשכרת מקרק נתמצייהוראה ה
את התנאים ו יה מתחדשת ואת מסלולי המס המופחתים וההטבות שזכאי להםלהפקת אנרג

 .זהוההגבלות שחלים עליו במידה ובוחר במסלול ההטבה 

יחיד המגיש דוח שנתי או בקשה להחזר מס יכלול בדוח את ההכנסות שקיבל בשל ייצור חשמל או 
 .כאמור בחוקשעליו מותקנים מתקני החשמל בשל השכרת מקרקעין 

.                      מגיש הוא למלא ולצרפם לדוח המס שאותו מצורפים הטפסים שעל הנישום להוראה
                                                 הצהרה על הכנסות ממתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת 2122טופס  :אמורים הםהטפסים ה

 .למי שברשותו יותר ממתקן אחד להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת – 2122או טופס 

 כאן לחצו הוראהלצפייה ב

  Moti@wke.co.ilבנושא למייל לפרטים נוספים ניתן לפנות 

 .מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים

 .אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו, בהתאם

                                                         

 ,בכבוד רב                                                              

 'אנוך ושות, יק'קודנצ, וקסלר                                                                                     

                                                                   רואי חשבון                                                              
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