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צו המכרות )תיקון התוספת השלישית א' לפקודה(, התשפ"ב-2021

מצווה  אני  הפקודה(,   - )להלן  המכרות1  לפקודת   )4(104 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לאמור:

בפקודה בתוספת השלישית א', בסעיף 2, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  .1
)1( בסעיף קטן זה - ")ג( 

"חוק מיסוי רווחים" - חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א-22011;

"יחידת פוספט" - טון סלע פוספט;

מיסוי  לחוק  20א  בסעיף  כהגדרתם   - המקובלים"  החשבונאות  "כללי 
רווחים; 

"סלע פוספט" - המוצר הסחיר הראשון הניתן להפקה מן הפוספוריט שכורה 
בעל הזכות;

"פוספט גולמי" - מחצב מסוג פוספט עד להפיכתו לסלע פוספט;

על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו־)ב(, שווייה של יחידת פוספט ייקבע   )2(
לפי מחירה בניכוי הוצאות מוכרות, והכול כמפורט בסעיף קטן זה.

מחיר סלע פוספט במקרה של מכירה שלא בתנאים האמורים בסעיף 20כג)ב(   )3(
לחוק מיסוי רווחים יהיה הגבוה מבין אלה:

)א( ממוצע המחירים החודשיים של יחידת פוספט, מאותו סוג ומאותה 
דמי  משולמים  שבעדה  בתקופה  המקובלת,  בדרך  המפורסמים  איכות 

הזכות;

)ב( המחיר ליחידת פוספט מאותו סוג ומאותה איכות שנקבע בעסקה.

מחיר יחידת פוספט במקרה של מכירה או ייצור בתנאים האמורים בסעיף   )4(
הסחיר  המוצר  מחיר  ידוע  לא  שבו  במקרה  או  רווחים  מיסוי  לחוק  20כג)ב( 

הראשון, יהיה הגבוה מבין אלה:

ומאותה  סוג  מאותו  פוספט  יחידת  של  החודשיים  המחירים  ממוצע  )א( 
דמי  משולמים  שבעדה  בתקופה  המקובלת,  בדרך  המפורסמים  איכות, 

הזכות;

המחיר ליחידת פוספט מאותו סוג ומאותה איכות שנקבע בעסקה; )ב( 

עלויות ההפקה והתפעול המיוחסות ליחידת פוספט;  )ג( 

המחיר הנורמטיבי של יחידת פוספט שיחושב לפי הוראות סעיף 20כג)ג(  )ד( 
לחוק מיסוי רווחים ולפי כללי החשבונאות המקובלים.

זיקוק  בעד  הוצאות  הן  פוספט  יחידת  ממחיר  בניכוי  המוכרות  ההוצאות   )5(
מהסכום  אחוזים  ל־10  השווה  נוסף  סכום  וכן  להלן,  כמפורט  והובלה  עיבוד 

המתקבל לאחר ניכוי ההוצאות המפורטות להלן:

עלות השינוע בפועל של הפוספט הגולמי מפתח המכרה עד למפעל  )א( 
ייצור סלע הפוספט;

תיקון התוספת 
השלישית א' 

לפקודה

חוקי א"י, כרך ב', עמ' )ע( 910, )א( 938.  1

ס"ח התשע"א, עמ' 806.  2
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הוצאות פעילות של בעל הזכות שהמפקח קבע שהן קשורות בתהליך  )ב( 
אישר  שהמפקח  הוצאות  למעט  שנכרה,  הפוספט  מן  פוספט  סלע  ייצור 

שאינן קשורות במישרין לתהליך הייצור כאמור, ובכלל זה הוצאות אלה:

)1( עלות הסרת הטפל והכרייה של הפוספט הגולמי;

)2( הוצאות כלליות;

)3( הוצאות מימון;

)4( עלות מיתקנים מושבתים ועובדים אשר אינם מועסקים בפועל 
בייצור כתוצאה מצמצום זמני בייצור, וכיוצא באלה.

הועבר פוספט גולמי לייצור מוצרי ההמשך או נמכר כפוספט גולמי - ינוכו   )6(
ההוצאות כאילו יוצר סלע פוספט."

)תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק  ב'  פרק  של  תחילתו  ביום  זה  צו  של  תחילתו   .2
חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו־2016(, התשע"ו-32015.

ד' בטבת התשפ"ב )8 בדצמבר 2021(
)חמ 3-1364(

ר ר ה ל א ן  י ר א ק  
שרת האנרגיה  

ס"ח התשע"ו, עמ' 219.  3

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 14(, התשפ"ב-2021

האנרגיה,  שר  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריזה לאמור:

במקום ת"י 20 חלק 2.17 - מנורות: מנורות לתאורת במות ואולפני טלוויזיה וקולנוע   .1
)לשימוש בתוך מבנה ומחוצה לו(, מספטמבר 21998, יבוא:

לאולפני  במות,  לתאורת  מנורות   - מיוחדות  דרישות  מנורות:   -  2.17 חלק   20 "ת"י 
טלוויזיה ולאולפני קולנוע )לשימוש בתוך מבנה ומחוצה לו(, מנובמבר 2021."

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.   .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .3

כ"ט בחשוון  התשפ"ב )4 בנובמבר 2021(
)חמ 3-95-ת1(

י א יב רב ב ה  נ ר ו א  
שרת הכלכלה והתעשייה    

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

ק"ת התשס"ג, בעמ' 308.   2

י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

תחילה

החלפת תקן רשמי

הפקדה

תחילה
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