
רפורמת הבלו על 
-שמנים וממסים  

בעקבות אישור הצו  
בוועדת הכספים

ד שירית נקר"עו, ד גיל נדל"עו



?על מה נספר היום

הרפורמה 
החדשה

רקע  
ומטרות מתי  

נכנסת  
לתוקף

סכומי  
המס

היטל על 
המלאי

המוצרים  
החדשים 
הממוסים

מוצרים  
שמני  פטורים

סיכה 
מתוספים

תעשיות  
פטורות

מעמדים  
של 

סוחרים

נהלים

מה אפשר  
לעשות

נהלי  
עבודה
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מועד הכניסה לתוקף

3



עיקרי הרפורמה

/  הטלת בלו
מס קניה על 

שמנים 
וממסים 

ותחליפי דלק

פטור לתעשיות  
, מסויימות

לשימושים  
מסויימים
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סכום המס
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היטל על המלאי
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קטגוריית המוצרים החדשים החייבים
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(המשך)קטגוריית המוצרים החדשים החייבים 
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שמן סיכה מתוסף
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מכתב איגוד לשכות המסחר

13



עיקרי מכתב איגוד לשכות המסחר
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נקודות לדיון

מעלות צלזיוס סגור180–נקודת הבזקתו אינה נמוכה מ ▪
500PPM–ריכוז של מתכת אחת או מספר המתכות בו גבוה מ ▪
לגרם שמןKOHג "מ3–ערכו של מספר בסיס כולל יהיה גבוה מ ▪
ליטר לפחות20הוא נתון בכלי קיבול המכיל ▪
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38.14
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(34.03( )27.10( )לשימושים ספציפיים)שמני סיכה פטורים 
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מפעל פטור
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מפעל פטור

מפעל שעיקר  
פעילותו היא  
פעילות ייצור

הדלק נצרך 
כחומר זינה לייצור  
מוצרים בתעשיות  

מסויימות

המוצר הסופי אינו  
מסווג כדלק או 

בפרט אחר החייב  
במס קניה
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התעשיות הרלבנטיות
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דילרים/ מעמדים של סוחרים 

הצורך המעשי▪
הבעיה▪
פתרונות אפשריים▪
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המיחזורפטור לתעשיית 
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פטור למפעל העוסק בפסולת חומרים מסוכנים
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24



25



ייצור ומכירה של תחליפי דלק בשוק המקומי-לנוהל 2חלק 

התשלום הנו תוך  . על ייצור תחליף דלק מוטל בלו במועד הוצאת תחליף הדלק ממקום ייצורו▪
ימים מיום הניפוק10

מפעל המבקש לייצר תחליף דלק חייב ברישיון יצרן דלק ואישור מקום ייצור בהתאם לחוק  ▪
הבלו

הפקדת ערבות בנקאית ודיווח מקוון במערכת בלו דלק, כרוך גם בתשלום אגרההרשיון▪
-יש להגיש בקשה לקבלת רישיון לייצור תחליף דלק ואישור מקום ייצור▪

ליצרנים המייצרים תחליפי דלק ושמני סיכה מחומרי גלם מקומיים100טופס בלו 
ליצרני דלק שהם גם יבואנים בעלי תעודת עוסק רשום המייצרים  ' א100טופס בלו 

.תחליפי דלק ושמני סיכה שמקור חומרי הגלם הוא מיבוא
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ר"תעמסחר בתחליפי דלק שמקורם ביבוא במסגרת –לנוהל 3חלק 

ללא  , יבואן המבקש לייבא תחליפי דלק לשם מסחר ומכירתם למפעל פטור▪
(  ר"תע)רשאי להגיש בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום , תשלום מס קניה ביבוא

לפי חוק מס קניה
בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום לעוסקים בענף תחליפי  -70טופס מס קניה ▪

דלק
כרוך גם בהפקדת ערבות בנקאית ודיווח רבעוני מקוון במערכת שער עולמי▪
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ליבואן שמן סיכה המבצע פעולת ייצור בשמןר"תע–לנוהל 4חלק 

רשאי להגיש , ממנו מיוצר על ידו שמן סיכה סופי, יבואן שמן סיכה כחומר גלם▪
ללא תשלום מס  , אשר תאפשר את יבוא שמן סיכה לייצור, ר"תעבקשה לקבלת 

אלא תשלום בלו בעת המכירה של המוצר הסופי, הקניה בעת היבוא
בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום לעוסקים בענף תחליפי  -70טופס מס קניה ▪

דלק
,  בקשה לקבלת רישיון לייצור שמני סיכה ותחליפי דלק–א 100טופס בלו ▪

.שמקור חומרי הגלם הוא מיבוא ואישור מקום ייצור
הן בהתאם לנדרש מיצרן תחליף דלק והן , כרוך בהפקדת ערבות בנקאית ודיווח▪

ר"תעלפי הנדרש כבעל 
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רכישת תחליפי דלק בפטור–מפעלי הפטור –לנוהל 5חלק 

יהיה  , למטרת ייצור מוצרים, מפעל פטור לעניין תחליף דלק המשתמש בתחליף דלק או בתחליף דלק ממוחזר▪
מס קניה/זכאי לרכוש תחליף דלק בפטור מבלו

בקשה לרכישת תחליף דלק בפטור מבלו מיצרן מקומי–120טופס בלו ▪
לרכישת תחליף דלק שמקורו ביבואמ"פטבקשה לפתיחת תיק –370טופס מכס ▪
ר"תעבקשה לקבלת פטור ממס קניה על רכישת תחליף דלק מיבואן בעל רישיון –' ב374טופס מכס ▪
דיווח חצי שנתי שמהווה הוכחת שימוש  , הגשת מסמכים רבים ומפורטים, כרוך גם בהפקדת ערבות בנקאית▪

בתחליף הדלק למטרות הפטור
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מחזור תחליפי דלק משומשים–לנוהל 6חלק 

.תחליפי דלק חייב ברישום כיצרן דלק ותחליפי הדלק הממוחזרים חייבים בבלויייצורמפעל ▪
בקשה לקבלת רישיון למחזור תחליף דלק משומש ואישור מקום ייצור  –110טופס בלו ▪

.  למחזור תחליף דלק
היתר רעלים ודיווח מקוון במערכת בלו דלק, הפקדת ערבות, כרוך גם בתשלום אגרה▪
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?תהיות ומה אפשר לעשות, השגות

אחרון מול ועדת הכספיםנסיון▪
(תיקון החקיקה)פניות לרשות המיסים ▪
(רולינג)המסיםפניות לרשות ▪
ץ"הגשת עתירה לבג▪



נהלי עבודה  

מעקב ודיווח, תיעוד, נוהל פנימי בענייני רישום-ר"תעלתעשיות הפטורות ובעלי ▪
בדיקת סיווגים▪
ציות/ תוכנית אכיפה ▪



?על מה נספר היום

הרפורמה 
החדשה

רקע  
ומטרות מתי  

נכנסת  
לתוקף

סכומי  
המס

היטל על 
המלאי

המוצרים  
החדשים 
הממוסים

מוצרים  
שמני  פטורים

סיכה 
מתוספים

תעשיות  
פטורות

מעמדים  
של 

סוחרים

נהלים

מה אפשר  
לעשות

נהלי  
עבודה
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שמרו על קשר

Gill.Nadel@goldfarb.com
Shirit.Nackar@Goldfarb.com

03-6089979

mailto:Gill.Nadel@goldfarb.com
mailto:Shirit.Nackar@Goldfarb.com
https://www.facebook.com/%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%A0%D7%93%D7%9C-162334263802485
https://www.youtube.com/channel/UCcMWvtu0lErDOJFkWQibJ4w


.המידע המצוי במצגת הזה הינה מידע בעל אופי כללי בלבד
.מידע זה אינו מהווה יעוץ משפטי

לקבלת יעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא המידע 
.הרלבנטי

סייג


