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הדיו במשטר המס הראוי על הפקת משאבי טבע עלה על סדר היו הציבורי בישראל לאחר
שהתגלו מאגרי גז גדולי במי הכלכליי שלה .מאמר זה מציג את הספרות העשירה
בנושא ההצדקות לקיומו של משטר מס ייעודי על הפקת משאבי טבע ולאופ עיצובו של
משטר המס הזה .מלבד הדיו באופ שבו משטר המס על משאבי טבע מקד את המטרות
הכלליות של מערכת המס ,המאמר מדגיש שני שיקולי אכיפה אשר יש לעצב את משטר
המס לאור  :ראשית ,אכיפה אפקטיבית של הסדרי מס נוכח רגישות למס וקיומה של רנטה
ִמסית שממנה נהנות חברות כרייה בילאומיות; שנית ,התמודדות ע כוח של קבוצות
לח פוליטיות .המאמר מבקש לבחו את עיצוב מס הרווחי הייעודי על כריית משאבי טבע
בשי לב לשיקולי אלו ,ולהציע שלושה מנגנוני אשר יסייעו בהתמודדות ע הקשיי
האדמיניסטרטיביי של אכיפת מס הרווחי באמצעות שימוש מושכל באומדני  :חישוב
הרווח הגולמי של המשאב בהיעדר מחיר שוק; אופ עיצוב בסיס מס הרווחי ; צמצו
הרגישות למס ולרנטה המסית ,בי היתר באמצעות אימו מנגנו מס מינימו שיוטל על
חברות הכרייה .לבסו ,המאמר מבקש לבחו בעי ביקורתית את משטר המס על משאבי
טבע בישראל תו התמקדות בפעילות הפקת המינרלי של חברת כיל בי המלח לאורה של
המסגרת הקונספטואלית שהוצגה.
מבוא .א .משטר המס על הפקת משאבי טבע :מטרות כלליות .ב .כמו למשש פיל :הגדרתה
ומיסויה של הרנטה הכלכלית מהפקת משאבי טבע .1 .הגדרת הרנטה הכלכלית;  2הבהרות
והבחנות ביחס להגדרת הרנטה הכלכלית;  .3מכשירי פיסקליי לתפיסת הרנטה הכלכלית
ממשאבי טבע; ג .פרדיגמה כללית למיסוי משאבי טבע – עקרונות מנחי ודגשי.
 .1חישוב הרווח הגולמי בהיעדר מחיר שוק;  .2עיצוב בסיס מס הרווחי ) .3 ;(RRTצמצו
הרגישות למס והרנטה ִ
המסית של ה ;RRTד .מיסוי משאבי טבע בישראל .1 .מאפייני
שליטה במשאבי טבע בישראל;  .2משטר המס הקיי על הפקת משאבי טבע בישראל;
 .3בחינה ביקורתית של משטרי המס הקיימי  ,המוטלי על מחצבי האשלג בי המלח
והפוספטי בנגב;  .4עיצוב מס הרווחי  :בחינה ביקורתית של משטר המס המוטל על
רווחי הגז והנפט;  .5יציבות משטר המס; ה .סיכו :משטר המס הרצוי בישראל.

*

איל בנשלו הוא מרצה בכיר בפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית; צליל סלומו היא בוגרת
הפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית .תודתנו נתונה לאנשי הרבי שעזרו לנו באיסו החומר
והעירו לנו הערות על המאמר ,ובה רונ אבנר ,אור אלקו ,נוגה בליקשטיי ,גדי בנשלו  ,אד
חופריוינוגרדוב ,אייל טבת ,יניב לושינסקי ,ברק מדינה ,אפי מיכאלי ,אור סלומו ,ישראל סלומו ,אמיר
פזפוקס ,טטיאנה פלנקו ,קובי ניסי  ,טאפ סרקר וריק קרבר .כמו כ ברצוננו להודות למרכז ברק
למחקר משפטי אינטרדיסציפלינרי ,למרכז הלברט ללימודי קנדיי ולקר הלאומית למדע על תמיכת
הנדיבה אשר אפשרה את קיו הפרויקט.
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מבוא
יש מעט תחומי של התוויית מדינות כלכלית שבה התמורה למדיניות
טובה היא גבוהה כל כ והעונש על מדיניות רעה הוא אכזרי כל כ כמו
באופ שבו המדינה מנהלת את הפקת משאבי הטבע שבתחומה .עושר של
משאבי נפט גז ומינרליי סייע למדינות מסוימות לעלות על מסלול של
שגשוג ארו טווח ,א השאיר מדינות אחרות מדשדשות בסב של שחיתות
ועוני ,ע מעט יכולת ליהנות מהעושר הטבעי שלה .אחת מההחלטות
המדיניות החשובות ביותר בהקשר של מאגרי נפט ,גז ומינרלי היא האופ
שבו יש למסות את החברות שעוסקות בהפקת1.
כאשר עולה סוגיית המס הראוי על הפקת משאבי טבע קיימת תחושה כי כל הצדדי אינ
שבעי רצו :ממשלות טוענות לרוב כי חברות המפיקות משאבי טבע משלמות פחות מדי
מסי; החברות מצד גורסות כי ה משלמות מסי רבי מדי; והאזרחי חשי לרוב כי ה
אינ רואי תמורה ראויה מפעילות החברות המפיקות את אוצרות הטבע של המדינה או
מהמסי שה משלמות 2.בצד העובדה כי משטר המס הראוי על משאבי טבע תמיד צפוי
להיות סוגיה שנויה במחלוקת ,נראה כי העיסוק האקדמימשפטי בישראל בסוגיה זו קיבל
משנה חשיבות לאור גילוי עתודות גז נכבדות בתחו המי הכלכליי של ישראל בי
התיכו .קיומו של משטר מס מיוש ,שהחיל מס אפקטיבי נמו מאוד על חברות הגז אשר
גילו את המאגרי והיו אמורות לפתח אות ,עורר גל מחאה ציבורית שהוביל להקמת ועדה
ממשלתית שבחנה מחדש את משטר המס 3.פעילות הוועדה לוותה בקמפיי אגרסיבי ביותר
מצד חברות הגז )אשר מטבע הדברי התנגדו לשינוי( 4,א ג בהתעוררות של ארגוני
מחאה אזרחית  5.הסערה הפוליטית סביב פעולת הוועדה הסתיימה לבסו בהמלצות
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Dominique Strauss-Kahn, Preface, THE TAXATION OF PETROLEUM AND MINERALS:

)) PRINCIPLES, PROBLEMS AND PRACTICE, XIV (Philip Daniel et al. eds., 2010תרגו חופשי –
א"ב ,צ"ס(.
JAMES M. OTTO ET AL., MINING ROYALTIES: A GLOBAL STUDY OF THEIR IMPACT ON
)) INVESTORS, GOVERNMENT, AND CIVIL SOCIETY § 13 (2006להל.(OTTO, MINING ROYALTIES :

ראו להל הדיו בפרק ד.1.
צבי זרחיה "הלוביסטי נותני גז :יסתערו על הכנסת כדי לטרפד מסקנות ששינסקי" האר –
 ,5.1.2011 TheMarkerזמי ב ;www.haaretz.co.il/misc//1.599781שרי מקוברבליקוב "יובל
שטייני חוש' :חששתי שיחסלו אותי'"  nrgמוספשבת  ,5.4.2013זמי בwww.nrg.co.il/online/1/
" ;ART2/457/784.htmlששינסקי' :לוביסטי הפריעו להפרדת הרשויות'"  – Ynetכלכלה ,23.1.2011
זמי ב.www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4017709,00.html
אבי בראלי "אד טבע ודי' :שינוי התמלוגי – עניי דחו'"  ,14.7.2010 TheMarkerזמי
ב ;www.themarker.com/markets/1.589845אבי בראלי "דלק לסטודנטי  :אל תצטרפו למאבק
להעלאת התמלוגי ; הסטודנטי סירבו" האר – כללי  ,3.10.2010זמי בwww.haaretz.co.il/misc/
 ;1.1223529רויטל חובל "מאבק התמלוגי  :המערכת הפוליטית נותנת גז" כלכליסט  ,15.8.2010זמי
ב.www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3414612,00.html
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שהובילו לשינויי חקיקה מפליגי במשטר המס על חברות הגז .השינויי הוכרו כחוקתיי
בבג" ,שדחה את טענות חברות הגז כי מדובר בשינוי רטרואקטיבי6.
זמ קצר לאחר אימו מסקנות הוועדה פרצה המחאה החברתית של קי  ,2011שהעלתה
על סדר היו הציבורי בישראל שאלות אשר נדמה כי נדחקו במש שני לשולי השיח
הפוליטי ,ובכלל זה שאלות הקשורות בצדק חלוקתי ובמסי ושאלות בנוגע לכוח של
קבוצות עסקיות – השפעת על פוליטיקאי ועל רגולטורי בכירי ויכולת לתמר מערכות
שלטוניות לטובת .כחלק מתהלי זה הקימה הממשלה ה 33בקי  2013ועדה נוספת ,אשר
בחנה מחדש את הסדרי המיסוי הישני ,שמכוח ממוסי כיו מיזמי כריית מינרלי
בישראל ,מחצבות לכריית אגרגטי ובעיקר הפקת אשלג בי המלח ופוספטי בנגב7.
נית לומר כי משטר המס על משאבי הטבע היה אחד הגורמי אשר עוררו את גל
המחאה החברתית והניעו את השינוי בשיח הפוליטי בישראל ,וג אחד הנושאי אשר קרוב
לוודאי יושפע הרבה יותר מנושאי אחרי מ השינוי הפוליטי שחוללה המחאה .לדעתנו,
תהלי זה איננו מקרי .סוגיית המיסוי של משאבי טבע היא ייחודית ומרתקת באופ שבו היא
מנקזת סוגיות של הו–שלטו ,צדק חלוקתי ומשילות המדינה בנוגע למשאביה .ניתוח
מער השיקולי בנוגע למשטר המס על הפקת משאבי טבע הוא עניי מורכב א חשוב,
משו שהוא מחדד את הקשרי שבי הסוגיות השונות ומשק מארג של נסיבות ולבטי
כלכלייחלוקתיי באשר למציאות הישראלית.
על רקע זה התרומה המשפטיתאקדמית של המאמר הנוכחי באה לידי ביטוי בכמה
מישורי :תחילה ,המאמר מציג בפני הקורא הישראלי את עול הידע והמושגי אשר
נצברו בנושא של מיסוי משאבי טבע ומפנה אותו אל הספרות העשירה בנושא .בתו כ
המאמר מבקש להסביר את ההצדקות לקיומו של משטר מס ייחודי על הפקת משאבי טבע
וכיצד השיקולי בעניינו מתקשרי למטרות הכלליות של מערכת המס.
במישור התאורטי נבקש לתרו לספרות המקצועית בתחו מיסוי משאבי הטבע בשני
היבטי :ראשית ,נבקש להדגיש שני עקרונות בספרות התומכת בהטלת מס רווחי ,אשר
אנו סבורי כי יש לעצב את המס לאור – אכיפה אפקטיבית של הסדרי מס נוכח רגישות
המסית של חברות כרייה בילאומיות )מושגי אשר יובהרו בהמש(,
למס והרנטה ִ
והתמודדות ע כוח של קבוצות לח פוליטיות .עקרונות אלו אינ מקבלי ביטוי מרכזי
בספרות הקיימת .שנית ,המאמר מציג מסגרת קונספטואלית חדשה בנוגע לאופ שבו
רשויות מס ,בישראל ובעול ,יכולות להתמודד ע הקושי האדמיניסטרטיבי שמעורר יישו
מס הרווחי.
6
7

בג"  3734/11דודיא נ' כנסת ישראל )פורס בנבו.(15.8.2012 ,
משרד האוצר "הוקמה 'ועדת ששינסקי  '2לבחינת מדיניות התמלוגי ממשאבי טבע לאומיי " )הודעה
לעיתונות (17.6.2013 ,זמי ב .mof.gov.il/Releases/Pages/News_164.aspxלמנדט הוועדה כפי
שהוגדר בכתב המינוי ראו הוועדה לבחינת המדיניות לגבי חלק המדינה המתקבל בעד השימוש של
גורמי פרטיי במשאבי טבע לאומיי טיוטת מסקנות הועדה להערות הציבור נספח ד ) ,(2014זמי
ב) mof.gov.il/Committees/NatureResourcesCommittee/TyutatDoch_Appendix4.pdfלהל :טיוטת
המלצות ועדת ששינסקי השנייה( .יש לציי שבמאי  2013הוגשה הצעת חוק מיסוי רווחי תוצרי מי
המלח ,התשע"ג– ,2013פ) 1173/19/להל :הצעת חוק י המלח( .בשל הקמת ועדת ששינסקי  2לא
מצאנו טע לדו בהצעת חוק זו בפירוט .לאחר קבלת המאמר לפרסו פורסמה ,במאי  ,2014טיוטת
המלצות ועדת ששינסקי  2לעיו הציבור.
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בנוס ,המאמר בוח ומבקר את ההסדרי הקיימי בישראל בנוגע להפקת משאבי טבע,
ובכלל זה את יתרונותיו וחסרונותיו של משטר המס החדש שהוטל על תגליות הגז בעקבות
ועדת ששינסקי הראשונה ,וא בוח ,בקצרה ,את המלצות הביניי של ועדת ששינסקי
השנייה .לאור העקרונות התאורטיי שהוצגו בחלק הראשו של המאמר ,נשא להציע
עקרונות ראויי למשטר מס על הפקת משאבי טבע בישראל ,ובתו כ להציע כמה המלצות
בנוגע לשינוי הרצוי במשטר המס על כריית מינרלי בי המלח ובמאגרי הפוספטי בנגב.
התזה המרכזית של המאמר ,שהיא ג החידוש המרכזי שלו ביחס לספרות המתייחסת
למיסוי משאבי טבע ,נוגעת בעיקר לאופ שבו יש לאכו הסדרי שוני .במסי הדברי
החשובי באמת נסתרי מ העי ונבלעי בי הפרטי הקטני .קיימת ספרות מסית נרחבת
הדנה ביעילות ובהוגנות של השימוש במכשירי פיסקליי שוני ,א ספרות זו לרוב איננה
רגישה מספיק לעובדה כי הקושי לאכו את ההסדרי המוצעי ,אשר אמורי לקד איזו
נבו בי שיקולי צדק והגינות ,עשוי להפו אות לאפקטיביי הרבה פחות .לתפיסתנו,
הגישה אשר צריכה להנחות את מעצבי המדיניות היא כי אמנ יש עלויות אכיפה בלתי
נמנעות שה חלק אינהרנטי מהבחירה באמצעי פיסקלי מסוי ,א יש עלויות אשר נית
להימנע מה באמצעות שימוש באומדני .אנו סבורי כי אימו מנגנוני המשתמשי
שימוש מושכל באומדני ישפר בהרבה את אפקטיביות האכיפה ואת יעילות משטר המס.
לדעתנו ,שאלת ה"אי יש למסות" נבדלת אנליטית משאלות ה"כמה יש למסות" וה"א
יש לשנות את משטר המס" ,ולפיכ המאמר מתרכז בדיו בסוגיית ה"אי יש למסות" ואיננו
ד ישירות בשאלת שיעור המס האפקטיבי הרצוי על מיזמי הפקת אוצרות טבע שוני ,או
בשאלת חוקתיות שינוי משטר המס הקיי כיו .מטבע הדברי ,קיי קשר בי שאלות אלו
למנגנו המיסוי הרצוי 8,ולכ אנו רואי לנכו להביע את עמדתנו בנושאי אלו )בהקשר
הישראלי( לקראת סו המאמר.
חלקו הראשו של המאמר מניח את התשתית התאורטית לדיו .פרק א ד במטרות
משטר המס המוטל על הפקת משאבי טבע ,ופרק ב פורס בפני הקורא הישראלי את המסגרת
התאורטית באשר למיסוי חברות כרייה ומציג את הכלי הפיסקליי שנית להשתמש בה.
פרק ג מציג את החידוש של המאמר בנוגע לאופ שבו יש לעצב משטר מס אופטימלי.
מכיוו שמשטר המס הראוי על משאבי טבע עשוי להיות שונה ממשאב טבע אחד לאחר,
החלק השני של המאמר מייש את מסקנות החלק הראשו בצורה קונקרטית ביחס למשאבי
הטבע שנמצאי בישראל .פרק ד מציג את משטר המס הקיי בישראל ובוח באופ ביקורתי
את ההסדרי הקיימי בו .פרק ה מסכ את המאמר.

א .משטר המס על הפקת משאבי טבע :מטרות כלליות
מערכת מס במדינה דמוקרטית אמורה לממ את פעילות הממשלה בדר הוגנת ,יעילה
ופשוטה מבחינה אדמיניסטרטיבית 9.מבחינה עקרונית ,מטרותיו של משטר המס על פעילות
8
9

88

משו שהעלויות החברתיות של משטר לא יעיל המוחל על הפקת משאבי טבע גדלות ככל ששיעור המס
המוטל גבוה יותר.
יוס אדרעי מבוא לתורת המיסי :על מקורותיה ,עקרונותיה ,תכליתה והגיונה ) (2008) 22–17להל:
אדרעי מבוא לתורת המיסי( .ראו באופ כללי ROSS GARNAUT & ANTHONY C. ROSS, TAXATION
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של הפקת משאבי הטבע אינ שונות מבחינה מהותית מהמטרות הכלליות של מערכת המס.
ע זאת רוב המדינות בעול מנהיגות משטר מס ייחודי המוטל על חברות העוסקות בהפקת
משאבי טבע )להל :חברות כרייה(  10,והצור במשטר מס שונה מוסבר במאפייני
הייחודיי של הפעילות הכלכלית הכרוכה בהפקת משאבי טבע.
שלא כמו הלי רגיל של ייצור טובי ,המקור לחלק ניכר מרווחיות של מיזמי להפקת
משאבי טבע נובע ממת זיכיו בלבדי לכרייה או לשאיבה של משאב מתכלה השיי
למדינה 11.כלומר ,המס המיוחד מוצדק מפני שמקור הרווחיות של חברות הכרייה הוא
)לפחות בחלקו( בפריבילגיה בלעדית לדלל את השווי הכלכלי של מאגר השיי לכלל אזרחי
המדינה 12.בנוס ,פעילות של הפקת משאבי טבע נבדלת מפעילויות אחרות בכ שלרוב
היא חושפת את חברות הכרייה לסיכוני גבוהי משל סקטורי אחרי .סיכוני אלו נובעי
מהצור לבצע השקעת הו ניכרת בתשתיות פיזיות – השקעה שלאחר שבוצעה אי אפשר
להעבירה למקו אחר משו שהיא תלויה במקו הימצאות המחצב – מאור חיי המיז
)אשר עשוי להימש כמה עשורי( וכ מתנודתיות פוטנציאלית במחירי המשאב לאור
תקופה זו 13.שווייה של השקעה זו יתברר רק לאחר שני רבות ויתבסס בחלקו על רמת
הביקושי למשאב – מרכיב שאיננו תלוי בחברות הכרייה ושקשה )לה או לרשויות
המדינה( להערי אותו .הצור אפוא במשטר מס ייחודי אשר יוטל על חברות כרייה נגזר

MINERAL RENTS 87–88 (1983); Lindsay Hogan & Brenton Goldworthy, International
Mineral Taxation: Experience and Issues, in THE TAXATION OF PETROLEUM AND MINERALS:
).PRINCIPLES, PROBLEMS AND PRACTICE 122, 132–134 (Philip Daniel et al eds., 2010
 ,OTTO, MINING ROYALTIESלעיל ה"ש  ,2בעמ' JAMES M. OTTO, FISCAL DECENTRALIZATION ;11
)) AND MINING TAXATION 3 (2001להל.(OTTO, FISCAL DECENTRALIZATION :
Paul Collier, Principles of Resource Taxation for Low-Income Countries, in THE TAXATION
OF PETROLEUM AND MINERALS: PRINCIPLES, PROBLEMS AND PRACTICE 75, 75 (Philip Daniel
 .(et al. eds., 2010אמנ יש מדינות שבה משאבי הטבע מוחזקי בידיי פרטיות ,כגו משאבי
OF

10
11

מסוימי בקנדה ובארצות הברית ,א משאבי הטבע במדינת ישראל שייכי למדינה .ראו סימ  46לדבר
המל במועצה על אר ישראל ,1947–1922 ,חא"י ג  ;2750 ,2738ס'  2לחוק נכסי המדינה,
התשי"א– ;1951יהושע ויסמ דיני קניי – חלק כללי .(1993) 129–126
 12חשוב לחדד כי העובדה שחברות כרייה מקבלות זיכיו בלעדי אינה מקנה לה בהכרח כוח מונופוליסטי,
שכ בנסיבות מסוימות )הקשורות בי היתר לשווי המאגר ומאפייניו( ה תוכלנה לגבות את הרווח העוד
ג מבלי להיות מונופול .לכ הדיו בסוגיה זו איננו קשור לסוגיה של שימוש בכלי ִמסיי ככלי
שנועדו לעודד תחרות בענפי ריכוזיי  .עוד בנושא זה ראו להל דיו בה"ש JAMES M. OTTO & ;35
13

JOHN CORDES, THE REGULATION OF MINERAL ENTERPRISES: A GLOBAL PERSPECTIVE ON
).ECONOMICS LAW AND POLICY 7–14 (2002
 ,OTTO, MINING ROYALTIESלעיל ה"ש  ,2בעמ'  ,OTTO & CORDES ;15לעיל ה"ש  ,12בעמ' ;7–5
Jody Emel & Matthew T. Huber, A Risky Business: Mining, Rent and the Neoliberalization of
) ,Collier ;“Risk”, 39 GEOFORUM 1393, 1397 (2008לעיל ה"ש  ,11בעמ' ,Hogan & Goldworthy ;75
לעיל ה"ש  ,9בעמ' INTERNATIONAL COUNCIL ON MINING AND METALS, MINERALS ;124–123
TAXATION REGIMES: A REVIEW OF ISSUES AND CHALLENGES IN THEIR DESIGN AND
)) APPLICATION 35 (2009), available at http://www.icmm.com/document/520 (2009להל:
.(MINERALS TAXATION REGIMES
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מהאופ שבו מאפייני אלו משפיעי על האיזו שבי המטרות השונות של מערכת המס14.

כפי שנראה ,מאפייני אלו מחדדי את המתח הבלתי נמנע בי שיקולי של הוגנות מחד
ויעילות מאיד ,ומקשי את האיזו ביניה15.
שיקולי של הוגנות :דיו בשיקולי של הוגנות מערכת המס בכללותה חורג מגבולותיו
של מאמר זה .לכ נבקש להתמקד בפ אחד של הנושא – שיקולי של הוגנות חלוקתית
הקשורי לסוגיית משטר המס על משאבי טבע )לעומת זאת המאמר לא ידו בשאלות של
הוגנות פרוצדורלית חוקתית( 16.שיקולי אלו מתייחסי לשאלה א קיימת הצדקה להטיל
משטר מס מיוחד על חברות כרייה – נוס על המסי שמוטלי על פעילות כלכלית
אחרת 17.ככלל ,מערכת המס שואפת לתת יחס שוויוני לנישומי ולקד עקרונות של חלוקה
מחדש .לכ חברות הכרייה חשופות למס חברות בדומה לכל חברה אחרת )כאשר ברוב
המדינות מוטל מס ג בעת חלוקת דיבידנד( 18.השאלה היא א ומתי מוצדק להכפי את
חברות הכרייה למס ייעודי המוטל על הפקת משאבי טבע .לדעתנו ,ההצדקה להטלת מסי
מיוחדי על פעילות של הפקת משאבי טבע נובעת מכ שהרווחיות של חברות הכרייה
איננה תלויה רק ביכולת להתחרות ביעילות ע פירמות אחרות ,אלא ג בשוויו של הזיכיו
להפיק ולמכור את המשאב המתכלה )שאיננו בבעלות אלא בבעלות אזרחי המדינה(.
לזיכיו הזה יש ער כספי )הנובע בי היתר מהמאפייני ה ֵגאולוגיי של המאגר( ,ולפי
שיקולי של הוגנות המדינה צריכה לקבל בגינו תמורה הולמת ,בעיקר כאשר מדובר במאגר
בעל פוטנציאל גבוה לרווחיות.

14

 ,OTTO & CORDESלעיל ה"ש  ,12בעמ' Jana V.M. Sarma & Gopal Naresh, Mineral ;9–7
).Taxation Around the World: Trends and Issues, 2 ASIA-PAC. TAX BULL. 1 (2001
 ,Hogan & Goldworthyלעיל ה"ש  ,9בעמ' .124

15
 16סוגיות של הוגנות חלוקתית עולות משו שהבעלות על משאבי טבע היא לרוב לא אחידה בקרב אזרחי
המדינה ,ולכ מיסוי חסר )או יתר( עשוי להשפיע על קבוצות מסוימות יותר מאשר על אחרות )ראוי לציי
כי ג קבוצות אחרות ,כגו עובדי וצרכני  ,עשויות להיות מושפעות ממשטר המס ולא רק בעלי המניות
של חברות הכרייה( .ראו פירוט בסוגיה זו להל בה"ש  .40לגישתנו שאלות המתייחסות להוגנות
החלוקתית של משטר המס נבדלות משאלות של הוגנות פרוצדורלית )שנית לראות בה הוגנות מנקודת
המבט של הנישו ואשר מעלה סוגיות כגו אינטרס ההסתמכות שלו כנגד חקיקה רטרואקטיבית(.
לדעתנו ,סוגיות אלו אינ מייחדות את מערכת המס )שהיא מערכת הקובעת חובות של אזרחי כלפי
המדינה( אלא ה סוגיות חוקתיותמנהליות שעניינ הזכויות שעומדות לאזרח מול החלטות של הרשות
המבצעת והמחוקקת .מפאת קוצר היריעה אנו מתייחסי לסוגיה זו של הוגנות פרוצדורלית בקצרה בפרק
ד 5.להל .לדיו מעניי על זכויות פרוצדורליות ראו Linda Sugin, Theories of Distributive Justice
and Limitations on Taxation: What Rawls Demands from Tax Systems, 72 FORDHAM L. REV.
).1991 (2004

 17להרחבה על ההבדל בי מס החברות )המוטל מכוח ס'  126לפקודת מס הכנסה ,התשכ"א– .1961כ ראו
הגדרת "חברה" ו"חבר בני אד " )ש  ,ס'  ((1לבי מס הרווחי  ,להל בפרק ג.2.
John A. Cordes, An Introduction to the Taxation of Mineral Rents, in TAXATION OF MINERAL 18
) ,OTTO & CORDES ;ENTERPRISES 43 (James M. Otto ed., 1995לעיל ה"ש  ,12בעמ'  .51–7ראו
ג ס' 125ב 126 ,לפקודת מס הכנסה.
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שיקולי של יעילות :דיו של ביעילות של מערכת המס מחייב התייחסות ג ליעילות
מערכת ההוצאה הממשלתית 19.על מנת למקד את הדיו נבקש להשתמש במושג "יעילות"
שימוש מצומצ יותר ,כשכוונתנו היא לניסיו של מערכת המס לעודד הקצאה יעילה של
מקורות במשק ,בכ שהיא שואפת לצמצ את השפעתה על מער השיקולי של יזמי
ומשקיעי כאשר ה מתעדפי את אופציות ההשקעה השונות העומדות לפניה 20.משטר
המס עשוי לפגו ביעילות א הוא יגרו להשקעת יתר/חסר בחברות הכרייה לעומת
השקעה בסקטורי אחרי .בנוס ,משטר המס עשוי להיות לא יעיל א ישפיע על אופ
הקצאת ההו הפנימית של חברות הכרייה :למשל על מידת ההשקעה היחסית שלה
בחיפושי ,או על ההשקעה במיזמי חדשי לעומת מיזמי קיימי 21.שיקולי יעילות
עשויי להעיד שהסיכוני של חברות הכרייה גבוהי מאלו של חברות פרטיות אחרות22,
ולכ א קיימת אפשרות שסיכוני אלו יגרמו להשקעת חסר בהפקת משאבי טבע ,משטר
המס צרי להתחשב בסיכוני העסקיי של חברות הכרייה ולא רק בדרישת המדינה
לתמורה הולמת עבור שימוש במשאביה.
קיימי שני שיקולי נוספי בנוגע למשטר המס אשר ברצוננו להדגיש ,הנוגעי
לאדמיניסטרציית מס ולהתמודדות )שלטונית( ע קבוצות לח .היבטי אלו מקבלי לרוב
מקו משני בבחינת משטר המס על חברות כרייה משו שה אינ מתייחסי להסדר גופו
אלא לעצ היכולת השלטונית למצוא את ההסדר הראוי ולאכו אותו לאחר מכ .ע זאת,
כפי שנסביר בהמש ,הקושי לאז בי שיקולי הוגנות ויעילות ביחס למיסוי משאבי הטבע
מעצי את חשיבות של שיקולי אלו.
שיקולי אדמיניסטרציה :שיקולי אלו ,אשר משתייכי ג ה לקבוצת שיקולי היעילות,
מטרת לצמצ את העלויות הכרוכות בגביית הרווחי לפי משטר המס .עלויות
האדמיניסטרציה מושפעות בעיקר מכמות המידע הנדרשת להחלת משטר המס .ככל שנדרש
מידע רב ומדויק יותר ,כ גדלות העלויות האדמיניסטרטיביות של בחינת המידע ואמינותו.
מידע בנוגע לכדאיות ולרווחיות של מיזמי להפקת משאבי טבע הוא נכס יקר ,ומטבע
הדברי לחברות הכרייה המשקיעות משאבי רבי בהשגתו אי בהכרח אינטרס לחלוק
אותו ע הממשלה 23.ראוי להזכיר כי עלויות אדמיניסטרטיביות גבוהות המושתות על
רשות המסי עשויות ליצור ג עלויות ציות ) (Compliance costsגבוהות בקרב חברות
19

20
21

ראו למשל Louis Kaplow, The Optimal Supply of Public Goods and the Distortionary Cost of
Taxation, 49 NAT. TAX J. 513 (1996); Joel Slemrod & Shlomo Yitzhaki, Integrating
Expenditure and Tax Decisions: The Marginal Cost of Funds and the Marginal Benefit of
).Projects, 54 NAT. TAX J. 189 (2001
אדרעי מבוא לתורת המיסי ,לעיל ה"ש  ,9בעמ'  .20–19בהקשר של מיסוי מינרלי ראו & OTTO
 ,CORDESלעיל ה"ש  ,12בעמ' .7–4
ש  ,בעמ' Ross Garnaut, Principles and Practice of Resource Rent Taxation, 43 AUSTL. ;7–3
)) ECON. REV. 347, 352 (2011להל ,OTTO & CORDES ;(Garnaut, Principles and Practice :לעיל
ה"ש  ,12בעמ' .7–4

 22בשל המאפייני שהוסברו לעיל )ראו הטקסט הסמו לה"ש  13וההפניות הנזכרות בהערת השוליי (.
 ,Collier 23לעיל ה"ש  ,11בעמ'  .81–80מוב שטענה זו רלוונטית פחות כאשר פעילויות החיפוש מומנו
על ידי המדינה ,כמו שנית לטעו בהקשר הישראלי בנוגע לחלק מהמשאבי )ראו בהרחבה בהמש
בפרק ד(.
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הכרייה ,אשר צריכות להעביר את המידע לרשות .ע זאת חשוב לזכור שחלק ניכר מעלות
הפקת המידע הוא כנראה בבחינת עלות קבועה לחברת הכרייה ,כיוו שהמידע חיוני ממילא
לצור ניהול יעיל של המיז ולצורכי דיווח לגורמי המממני )משקיעי החברה ונושיה(.
גור נוס אשר עשוי להגדיל את עלויות גביית המס קשור בעמימותו של משטר המס.
ככל שההגדרות שחקיקת המס משתמשת בה עמומות יותר ,כ גדל הסיכוי שפירוש של
חברות הכרייה אות יהיה שונה מזה של רשויות המס 24.חוסר התיאו הזה עשוי לגרו
להתדיינויות ארוכות ויקרות )בפני ערכאות שיפוטיות ואדמיניסטרטיביות(.
התמודדות ע קבוצות לח :הסיכו כי קבוצות לח פוליטיות וכלכליות ישפיעו על כ
שמשטר המס לא יקד בצורה אופטימלית שיקולי הוגנות ויעילות נובע מצירו של שלוש
סיבות שונות .ראשית ,מערכת המס היא כר נוח לקבוצות לח פוליטיות המבקשות
פריבילגיות מסוימות מהשלטו ,מפני שהטבות מס מסובכות יותר להבנה ולכימות בקרב
הציבור הרחב 25.בהיבט הזה כריית משאבי טבע אינה שונה מפעילות כלכלית אחרת .שנית,
תעשיית משאבי הטבע ייחודית בגלל פוטנציאל הרווח האדיר שלה והעובדה כי הרווח הזה
תלוי ,לפחות בחלקו ,באופ שבו הממשלה מתמחרת את שווי הזיכיו להפקת המשאבי
ובוחרת למסות אותו 26.פוטנציאל הרווח הגדול במיוחד עשוי לתמר גורמי המשקיעי
בהפקת משאבי טבע להשפיע על הגורמי השלטוניי הרלוונטיי כדי לקד את האינטרס
שלה על חשבו האינטרס של החברה בכללותה .פעולות אלו נקראות  rent-seekingוה
עשויות לכלול פעילויות חוקיות )לדוגמה יח"צנות ופעילות לוביסטית( ולא חוקיות
)לדוגמה שוחד( ,כאשר הגבול ביניה איננו תמיד ברור 27.שלישית ,היכולת לגייס את ההו
ההתחלתי הדרוש למיזמי של הפקת משאבי טבע עשויה לגרו לכ שרק קבוצה
מצומצמת של חברות/קבוצות עסקיות גדולות ,אשר יש לה לרוב השפעה ניכרת על
התנהגות הממשלה ,תוכל לפתח מיזמי אלו .צירו המרכיבי האלו הופ את משטר המס
 24אדרעי מבוא לתורת המיסי ,לעיל ה"ש  ,9בעמ' .19
 25ש  ,בעמ'  .41הספרות בנושא הוצאות מס היא עשירה מאוד ומופיעה בהקשר של תמריצי מס שוני .
לביקורת כללית על העלויות החברתיות הכרוכות בשימוש בתמריצי מס ראו Edward Kleinbard, The
Congress Within a Congress: How Tax Expenditures Distort Our Budget and Our Political
Process, 36 OHIO N.U. L. REV. 1 (2010); Stanly S. Surrey, Federal Income Tax Reform: The
Varied Approaches Necessary to Replace Tax Expenditures with Direct Governmental
).Assistance, 84 HARV. L. REV. 352 (1970

 26הרווח הגדול במיוחד שנית להפיק מאוצרות הטבע זוהה זה מכבר בספרות כגור המקד שחיתות
ומדיניות ממשלתית לא יעילה ,המוטית לטובתה של קבוצת אינטרס קטנה על חשבו האינטרסי של
החברה בכללותה .אחת הסכנות בתחו משאבי הטבע היא שמקבלי ההחלטות יעריכו בחסר את אוצרות
הטבע של המדינה .הערכה מוטעית של שווי משאבי הטבע עשויה לגרו למכירה בחסר של הזכות
להפיק או לגיבוש מערכת פיסקלית המוטית לטובת קבוצת האינטרס החזקה המחזיקה בזיכיו ההפקה.
חלק ניכר מהספרות הזאת מתייחס למדינות מתפתחות .ראו  ,OTTO, MINING ROYALTIESלעיל ה"ש ,2
בעמ' Paul Robbins, The Rotten Institution: Corruption in Natural Resource ;241 ,11
).Management, 19 POL. GEOGRAPHY 423, 427–430 (2000
 27ראו Paul Stevens, Resource Impact-Curse or Blessing? A Literature Survey, 9 J. ENERGY
LITERATURE 3, 18 (2003); MICHAEL JOHNSTON, SYNDROMES OF CORRUPTION: WEALTH,
) ;POWER AND DEMOCRACY 11 (2005דורו נבות שחיתות פוליטית בישראל .(2012) 35
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למקו שבו נצפה לראות השקעה רבה במיוחד בפעילות של  ,rent-seekingה בהלי
החקיקה וה באכיפת משטר המס .א על פי שלדעתנו שאלת מעורבות של קבוצות לח
בהלי הפרלמנטרי היא שאלה חשובה ,כרוכות בה שאלות חשובות מתחו המשפט
המנהלי ,ולפיכ היא חורגת ממסגרת מאמר זה אשר נועד לבחו את משטר המס .לכ
המאמר יתמקד רק בהיבט השני – כיצד צריכי מעצבי המדיניות לעצב משטר מס
אופטימלי ,אשר יוכל בי השאר להתמודד ע  rent-seeking behaviorמצד קבוצות לח בכל
הנוגע לאכיפה אפקטיבית של משטר המס.
מטבע הדברי ,המטרות השונות של משטר המס יהיו שרויות לעתי קרובות במתח זו
ע זו 28.היות שבפועל קיי שוני גדול בי משאבי הטבע השוני ואפילו בי מיזמי
המתייחסי למאגרי שוני של אותו משאב ,ייתכ בהחלט כי האיזו הראוי בי מטרות
משטר המס יניב הסדרי שוני למיזמי שוני29.
החלק הראשו של מאמר זה ישא לספק מסגרת כללית לשאלה כיצד ראוי למסות
משאבי טבע ,אשר תאז כראוי בי שיקולי המדיניות שפורטו לעיל .לצד זאת ינסה המאמר
להדגיש דווקא שיקולי שבאי פחות לכלל ביטוי בספרות המשפטיתכלכלית בנוגע
למיסוי משאבי טבע ,דהיינו האופ שבו על משטר המס להתמודד ע שיקולי של יעילות
אדמיניסטרטיבית וע ההשפעה של קבוצות לח .מלבד החשיבות התאורטית
שבהתמודדות ע סוגיות אלו ,יש לה ג חשיבות מעשית עצומה באשר ליכולת של
מעצבי המדיניות ליצור משטר מס אפקטיבי בנוגע לחברות הכרייה .כמו כ ,לדעתנו ,שתי
סוגיות אלו חשובות במיוחד בהקשר הישראלי ,כפי שידגיש החלק השני במאמר30.

ב .כמו למשש פיל :הגדרתה ומיסויה של הרנטה הכלכלית מהפקת
משאבי טבע
אחת הסיבות המרכזיות להחלת משטר מס ייעודי על משאבי טבע היא הרנטה הכלכלית.
חלקו הראשו של פרק זה יציג את מושג "הרנטה הכלכלית" ) (Economic rentויסביר כיצד
הספרות הכלכלית בנושא מיסוי של משאבי טבע מנסה להגדיר באמצעות מונח זה את
 28לדוגמה ,אחד הדברי העשויי להיות חשובי ביותר למשקיעי בהפקת משאבי טבע הוא יציבות
וצפיות משטר המס ,כאשר חוסר יציבות עשוי להביא לחוסר יעילות בדר של תמרו חסר להשקעה
במיז  .במקרה כזה ,שיקולי יציבות ויעילות עשויי להתנגש ע שיקולי הוגנות .כמו כ יעילות
אדמיניסטרטיבית כרוכה פעמי רבות בצמצו העלויות הכרוכות בהשגת המידע וניתוחו על ידי רשות
המסי  .ואול  ,הבחירה להתעל מסוג מסוי של מידע הרלוונטי למיז ולרווחיות שלו עשויה כמוב
לבוא על חשבו קידו הוגנות ויעילות .מטעמי יעילות אדמיניסטרטיבית נשא ג לאחידות של משטר
המס באופ שאות הסדרי יחולו על משאבי שוני – מגמה העשויה לבוא ג היא על חשבו שיקולי
יעילות והוגנות )ראו למשל  ,OTTO & CORDESלעיל ה"ש  ,12בעמ' GARNAUT & ROSS, ;7–5
 ,TAXATION OF MINERAL RENTSלעיל ה"ש  ,9בעמ' .(88
Bryan C. Land, Resource Rent Taxation – Theory and Experience 7 (Sep. 25–27, 2008), 29
) available at https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2008/taxnatural/pdf/land.pdfלהל:
.(Land, Resource Rent Taxation
 30ראו להל דיו בפרקי ג ,ד.3.
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מטרות משטר המס .החלק השני יבחי בי שאלת מיסוי הרנטה הכלכלית ובי יחס משטר
המס לסוגיית ההחצנות – הבחנה שלא תמיד מודגשת בספרות על מיסוי משאבי טבע .כמו
כ יוסברו בחלק זה שני מונחי נוספי" :רגישות למס" ) (Tax elasticityו"רנטה ִמסית"
) .(Tax rentשני מושגי אלו לקוחי מספרות המס הכללית ומספרות המס המתייחסת
למיסוי בילאומי ,ונוגעי ליכולת של נישומי להימנע ממס .מושגי אלו חשובי על
מנת להבי את הקשיי האדמיניסטרטיביי הכרוכי במיסוי הרנטה הכלכלית .החלק
השלישי יציג בקצרה את שלושת האמצעי הפיסקליי שדרכ נהוג למסות את חברות
הכרייה )מכרז תחרותי ,תמלוגי ומס רווחי( ואת היתרונות והחסרונות היחסיי של כל
אחד מה כאמצעי למיסוי הרנטה הכלכלית .חלק זה נות רקע לדיו בפרק ג על האופ שבו
ראוי לשלב בי המכשירי השוני.
 .1הגדרת הרנטה הכלכלית
נית להגדיר את הרנטה הכלכלית כרווח העוד ,כלומר ההפרש בי מחיר הפקת המשאב31
ובי המחיר שהיה נדרש היז לשל לו קנה את המשאב בשוק החופשי 32.ההבדל בי מחיר

ההפקה למחיר השוק משק את ההבדל בי המחיר שהיה נדרש בשביל שהיצר ינקוט
בפעולת הייצור )עלות הייצור ועוד תשואה צפויה( לבי המחיר שאותו קיבל היז בפועל.
האפשרות לרנטה כלכלית היא פועל יוצא של מאפייני הפקת משאבי טבע – מדובר במשאב
מתכלה שיש לו מאפייני גאולוגיי מסוימי והיצע מוגבל ,שהזכות להפקתו ניתנת לרוב
בדר של זיכיו בלעדי33.
הדוגמה הבאה תעזור להמחיש את ההבדל בי משאבי טבע לתחומי כלכליי אחרי.
נניח כי בגלל האצה לא צפויה של תהלי ההתחממות של כדור האר זינק הביקוש לגלידה,
והביקוש הזה היה מוביל לרווחי בקרב יצרני הגלידה שאינ פועל יוצא של היעילות
שלה .א על פי שהביקוש המוגבר לגלידה מושפע מגורמי שליצרני הגלידה אי שליטה
עליה ,לא סביר שלאור זמ היה מתפתח רווח עוד בעסקי הגלידה .גלידה היא מוצר
מתכלה ,א המלאי שלו רחוק מלהיות מוגבל ,וכ חסמי הכניסה לשוק הגלידה נמוכי
יחסית ,שכ ההו והידע הנדרשי לייצורה זולי יחסית ואי מגבלה על כמות היצרני .לכ
 31מחיר הפקת המשאב צרי לכלול את המחיר התחרותי )כלומר מחיר המותא לסיכו( של כל שאר גורמי
הייצור המשמשי להפקת המשאב )כגו עלויות עבודה ,מחיר התשומות ,עלויות מימו וכדומה( .ראו
למשל  ,Garnaut, Principles and Practiceלעיל ה"ש  ,21בעמ' Bryan C. Land, Resource ;347

32

33
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Rent Tax: A Re – Appraisal, in THE TAXATION OF PETROLEUM AND MINERALS: PRINCIPLES,
)) PROBLEMS AND PRACTICE 241, 244 (Philip Daniel et al. eds., 2010להלLand, Resource :
.(Rent Tax
 ,OTTO, MINING ROYALTIESלעיל ה"ש  ,2בעמ' Thomas Baunsgaard, A Primer on Mineral ;20
) ;Taxation (Int’l Monetary Fund, Working Paper No. WP/01/139, 2001הועדה לבחינת המדיניות

הפיסקאלית בנושא משאבי הגז והנפט בישראל מסקנות הועדה ) (2011) 28להל :דו"ח ועדת ששינסקי
הראשונה(.
2(1) AUSTRALIA’S FUTURE TAX SYSTEM: REPORT TO THE TREASURER: DETAILED ANALYSIS

)) 230 (2009להל .(AUSTRALIA’S FUTURE TAX SYSTEM, PART 2 :כ ראו טיוטת המלצות ועדת
ששינסקי השנייה ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .34
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הזינוק במחירי הגלידה היה מתמר יזמי חדשי להיכנס לשוק ייצור הגלידה ,והדבר היה
מגדיל את ההיצע ומוריד את המחיר של הגלידות )ואת הרווחיות של מכירת(.
כמעט כל התנאי הללו אינ מתקיימי בהקשר של משאבי טבע .ראשית ,המלאי עשוי
להיות מוגבל ולא רגיש למחיר .פיתוח מיזמי של משאבי טבע הוא לרוב תהלי ארו
טווח ,ולכ ג א העתודות העולמיות של משאב מסוי ה מלאות ,תהלי ההפקה הארו
עשוי להגביל את ההיצע הנתו ולהקטי את הרגישות שלו לשינוי בביקושי .שנית ,חסמי
הכניסה לתחו גבוהי יחסית כיוו שהיעדר זמינות של מקורות מימו וגישה למומחיות
עשויי להקשות על יזמי חדשי להיכנס לתחו .שלישית ,כאשר הזיכיונות להפקת משאב
טבע במיקו מסוי נמצאי בידיה של חברת כרייה מסוימת ,קיימת הגבלה משפטית על
יכולת של יזמי חדשי להיכנס לשוק ובכ להוריד את מחיר המשאב  34.אי לכ,
בהשוואה לסקטורי אחרי ,ההסתברות שיהיו רווחי עודפי כשמדובר במשאבי טבע
גבוהה מהסתברות כזו כשמדובר בענפי משק אחרי .רווחי אלו אינ תוצאה ישירה של
יעילות בחברת כרייה מסוימת וג לא )בהכרח( של כוח שוק מונופוליסטי )אשר עשוי לנבוע
מכ שזיכיונות כרייה מוענקי באופ בלעדי( 35,אלא ה פועל יוצא של איכות המאגר
שבידי חברת הכרייה ,וג של רמת הביקושי למשאב המופק36.
לתפיסה הזו של רנטה כלכלית משמעות חשובה באשר ליעילות ולהוגנות של משטר
המס .מבחינת שיקולי יעילות ,מכיוו שמדובר ברווח שהוא מעבר לרווח היזמי הרגיל ,נית
 34חלק מהרנטה הכלכלית נובע לא רק מהבלעדיות של הזיכיו להפקת המשאב אלא ג מהשוני בעלות
ההפקה בי מאגרי שוני  .השוני הזה יכול לנבוע מאיכות המחצב ומעלויות השינוע שלו.
 35לפעמי ייתכ כי חברת כרייה מסוימת תיהנה מכוח שוק מונופוליסטי בשל הענקת זיכיו בלבדי.
לדוגמה ,כאשר ניוד המשאב המופק הוא יקר )כמו במקרה של גז טבעי( ,מת זיכיו בלעדי להפקה עשוי
דהפקטו לתת לחברת הכרייה אפשרות לרווח מונופוליסטי .ע זאת הרנטה הכלכלית שהמאמר מתייחס
אליה איננה קשורה לשאלה א קיי כוח שוק מונופוליסטי או לא .השווי של הזיכיו הבלבדי לפתח
מאגר מסוי נובע מהמאפייני הגאולוגיי שלו ,מאיכות המשאבי וממידת הגישה אליה ולא בהכרח
מכוח מונופוליסטי .לדוגמה ,זיכיו בלעדי שנית לחברת כרייה המתחרה בשוק תחרותי שבו פועלות
חברות רבות אחרות ושבו עלויות השינוע נמוכות יחסית )לדוגמה שוק הזהב או הנפט הגולמי( אינו
מעניק לה שו כוח שוק מונופוליסטי .ע זאת קל לראות שג במקרה כזה החברה נהנית מרנטה כלכלית
נכבדה א מדובר במאגר גדול שהלי הפקתו זול – יתרונות הנובעי מ השימוש במאפייני
הגאולוגיי הייחודיי של המאגר )אשר נמצא בשטח המדינה ובבעלותה( .כ ראו דו"ח ועדת ששינסקי
הראשונה ,לעיל ה"ש  ,32בעמ' .11
 36שינויי במחיר יכולי לנבוע ג מירידה בעלויות ההפקה )בשל שיפורי טכנולוגיי לדוגמה(.
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למסות אותו מבלי לעוות את שיקולי ההשקעה של היזמי 37.מצב שבו משטר המס תופס
את כל )או לפחות את רוב( הרנטה הכלכלית הוא אפוא אידאלי משו שליזמי עדיי יהיה
תמרי להשקיע במיז ,שכ יקבלו בתמורה תשואה זהה לזו שהיו מקבלי במיזמי בעלי
רמת סיכו זהה שאינ קשורי בהפקת משאבי טבע .למעשה ,א הממשלה אינה ממסה את
הרנטה הכלכלית ,היא עשויה לעודד הקצאה לא יעילה של משאבי בכ שהיא יוצרת
תמרי יתר להשקעה במיזמי של הפקת משאבי טבע.
קיומה של רנטה כלכלית מצדיק הטלת נטל מס גבוה יותר ג משיקולי של הוגנות
ושיקולי של צדק חלוקתי .הבעלות על משאבי הטבע נמצאת בידי המדינה .שווי המשאבי
נגזר מהפוטנציאל שלה לרווחי עודפי )שנובע בי היתר מהמאפייני הגאולוגיי של
המדינה( ,והממשלה יכולה להשתמש בתמורה שהיא מקבלת בגי ניצול לטובת כלל
האזרחי38.
 37חברות כרייה מתחרות על הכס ע אופציות השקעה אחרות שזמינות למשקיעי  .התשואה שה צריכות
לתת על ההו נגזרת מרמת הסיכו של הפעילות .נניח לדוגמה כי תשואת השוק למיזמי בעלי סיכו
דומה לזה של חברות כרייה היא ) 20%שנתי ,אחרי מסי ( והתשואה בפועל של חברת כרייה ,בגלל
הרנטה הכלכלית הגלומה במשאב ,היא של ) 100%שנתית ,לפני מסי ( .במצב כזה יימצאו משקיעי
במיז ג בשיעור מס של  .80%שיעור מס נמו יותר יביא להשקעת יתר במיז הכרייה לעומת פעילויות
בסיכו דומה .ראו Terry Heaps & John F. Helliwell, The Taxation of Natural Resources, in
HANDBOOK OF PUBLIC ECONOMICS 421, 422 (Alan J. Auerbach & Martin Feldstein eds.,
1985); Bryan Land, Capturing a Fair Share of Fiscal Benefits in the Extractive Industry, 18
)) TRANSNAT'L CORP. 157, 162 (2009להלJack Mintz & ;(Land, Capturing a Fair Share :
Duanjie Chen, Capturing Economic Rents from Resources Through Royalties and Taxes 1, 3
)) (U. of Calgary, Sch. of Pub. Policy, Research Paper No. 12–30, 2012להלMintz & Chen, :
 ,OTTO, MINING ROYALTIES ;(Capturing Economic Rentsלעיל ה"ש  ,2בעמ' Garnaut, ;21
 ,Principles and Practiceלעיל ה"ש  ,21בעמ'  ,Baunsgaard ;347לעיל ה"ש  ,32בעמ' GARNAUT ;5
 ,& ROSS, TAXATION OF MINERAL RENTSלעיל ה"ש  ,9בעמ' MINERALS TAXATION ;27
 ,REGIMESלעיל ה"ש  ,13בעמ' .20

 38אילו הייתה ההשקעה בחברות כרייה מוגבלת לאזרחי/תושבי המדינה בלבד ומפוזרת בצורה אחידה
בקרב האוכלוסייה ,חברות הכרייה היו אמנ נהנות מהרנטה הכלכלית ,א זו הייתה מחולקת באופ
שוויוני בי כלל התושבי  .במצב ענייני תאורטי שכזה ,לא ברור א הייתה הצדקה )מעבר לשיקולי
יעילות( שמשטר המס ינסה לתפוס את כל הרנטה הכלכלית .ע זאת למיסוי חסר של הרנטה הכלכלית
עשויות להיות השלכות על סוגיית התמורה ההוגנת – א חלק ניכר מבעלי המניות בחברות הכרייה ה
משקיעי זרי – והשלכות חלוקתיות רגרסיביות – א הבעלות בה מוחזקת בידי מספר קט של בעלי
הו .בעיות ביחס לשיקולי של הוגנות עשויות לצו ג בהקשר של מיסוי יתר ,כלומר מיסוי יתר של
הרנטה הכלכלית עשוי להטיל מיסוי עוד על משקיעי זרי או על בעלי הו .בהקשר זה ראוי לציי כי
מחקרי רבי מצאו קשר בי הפקת משאבי טבע ובי פגיעה ברווחת של המדינות ,בניגוד לציפייה
האינטואיטיבית – תופעה שזכתה לש ” .“The Resource Curseהספרות מספקת סיבות מגוונות
לתופעה ,אשר כוללות בי היתר את המחלה ההולנדית )תופעה שבה ריבוי ההכנסות ממטבע החו
והתחזקות המטבע המקומי פוגעי בענפי תעשייה אחרי ומביאי להשקעת חסר בה ( ,מוסדות
מדינתיי חלשי ושחיתות .כיוו שלא ברור מהו הגור העיקרי לתופעה ,הפתרונות לה מעורפלי  .ע
זאת קיימת הסכמה שהפחתת השחיתות וה ,Rent-Seekingלצד הגברת השקיפות וחיזוק המוסדות ,ה
חלק בלתי נפרד מ המדיניות שתתגבר על ה"קללה" .ראו למשל Shannon M. Pendergast et al.,
Corruption, Development and the Curse of Natural Resources, 44 CAN. J. POL. SCI. 411, 415,
419 (2011); Michael L. Ross, The Political Economy of the Resource Curse, 51 WORLD POL.
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חלק ניכר מהספרות המתייחסת למיסוי משאבי טבע מראה שקיומה של רנטה כלכלית
הוא ההצדקה העיקרית להטלת משטר המס המיוחד על חברות הכרייה ,ושהמטרה הבסיסית
של משטר המס צריכה להיות אפיו ומיסוי הרנטה הכלכלית )כולה או חלקה( 39.ע זאת,
א שהטיעוני בדבר קיומה של רנטה כלכלית ממשאבי טבע ובדבר אינטרס המדינה למסות
אותה ה די אינטואיטיביי ,אי הסכמה בספרות כיצד יש להגדיר ,לכמת ולמסות את
הרנטה הכלכלית40.
המרכיב החשוב ביותר במשטר המס והיחס שלו לרנטה הכלכלית הוא שיעור המס
האפקטיבי שיוטל על חברות הכרייה 41.לתפיסתנו ,בשל הקושי לכמת את שווי הרנטה
הכלכלית הכרוכה בהפקת משאב מסוי ,ומכיוו שחלק מהמאפייני של הרנטה הכלכלית
297, 297, 306–309, 319 (1999); Elissaios Papyrakis & Reyer Gerlagh, The Resource Curse
Hypothesis and its Transmission Channels 32 J. COMP. ECON. 181, 181–182 (2003); Warner
M. Corden, Dutch Disease in Australia: Policy Options for a Three-Speed Economy, 45
AUSTL. ECON. REV. 290 (2012); Paul Stevens & Evelyn Dietsche, Resource Curse: An
Analysis of Causes, Experiences and Possible Ways Forward, 36 ENERGY POL'Y 56, 57
(2007); Ellis Goldberg, et al., Lessons from Strange Cases: Democracy, Development, and the
Resource Curse in the U.S. States, 41 COMP. POL. STUD. 477, 481 (2008); James A. Robinson
;)et al., Political Foundations of the Resource Curse, 79 J. DEV. ECON. 447, 451 (2006
UNITED NATIONS RESEARCH INSTITUTE FOR SOCIAL DEVELOPMENT, SOCIAL POLICY AND
) ,Stevens ;STATE REVENUES IN MINERAL-RICH CONTEXTS 10 (2010לעיל ה"ש  ,27בעמ' ,5–4

39

.23 ,13–11 ,8

ראו למשל Bryan Land, The Rate of Return Approach to Progressive Profit Sharing in Mining,
)) in TAXATION OF MINERAL ENTERPRISES 91, 94 (James M. Otto ed., 1995להלLand, Rate :
 ,Land, Resource Rent Taxation ;(of Returnלעיל ה"ש  ,29בעמ'  ,OTTO & CORDES ;1לעיל ה"ש
 ,12בעמ'  ,OTTO, MINING ROYALTIES ;77לעיל ה"ש  ,2בעמ'  ,Baunsgaard ;21–20לעיל ה"ש ,32
בעמ'  ,MINERALS TAXATION REGIMES ;5לעיל ה"ש  ,13בעמ'  .35מנגד ראו טענה כי אי הצדקה

למשטר המס המיוחד המוטל על משאבי טבע מפני שקשה למצוא רנטה כלכלית ייחודית לסקטור

הכרייה והשאיבהJohn E. Tilton, Determining the Optimal Tax on Mining, 24 NAT. :
).RESOURCES F. 144, 146–148 (2004
ראו  ,Land, Rate of Returnלעיל ה"ש  ,39בעמ'  .94ישנ מספר טיעוני המטילי ספק בצור להטיל

40
מס מיוחד על הרנטה הכלכלית הנובעת מהפקת משאבי טבע .ראשית ,קיימי מרכיבי שוני לרנטה
הכלכלית ,וההצדקה למסות חלק מהמרכיבי הללו חלשה יותר מכיוו שאי מדובר על רנטה כלכלית
טהורה אלא במרכיב שנושא בחובו סיכו )לדוגמה ,רנטה כלכלית שנובעת מעליית מחירי בעקבות
זינוק בביקושי ( .קיימת הבחנה בי רנטה כלכלית טהורה ,הנובעת מאיכותו הגאולוגית של המאגר
ומתנאי ההפקה ממנו ,לבי רנטה כלכלית הנובעת מתנודתיות מחירי שנית לטעו שהיא לא רנטה
כלכלית של ממש משו שהתנודתיות לא רק מציבה פוטנציאל רווח גדול ליזמי אלא ג פוטנציאל
להפסד .לדיו בהקשר הזה ראו  ,OTTO, MINING ROYALTIESלעיל ה"ש  ,2בעמ'  .26–21שנית ,קיימות
רנטות כלכליות מסוגי רבי של פעילויות עסקיות הקשורות לשימוש במשאבי של מדינה מסוימת
)לדוגמה קרקע ,תשתיות ,הו פיזי ואנושי ,תנאי אקלי מסוימי המתאימי לגידולי חקלאי וכדומה(.
לכ א שהקיו של רנטה כלכלית ממאגרי איכותיי של משאבי טבע הוא אינטואיטיבי למדי ,נית
לחלוק על קיומה של רנטה כלכלית המחייבת להחיל משטר מס מיוחד דווקא על ענ הפקת משאבי טבע
בכללותו .זאת מאחר שההצדקה לקיומו של משטר המס פוחתת ככל שהרווחיות של המאגר גבולית יותר
)ראו  ,Land, Resource Rent Taxationלעיל ה"ש  ,29בעמ'  ,Tilton ;252לעיל ה"ש  ,39בעמ' .(146
.PIETRO GUJ, MINERAL ROYALTIES AND OTHER MINING – SPECIFIC TAXES 13 (2012) 41
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ה תלויי סיכו )כי מיסוי יתר שלה עשוי להקשות על משיכת יזמי ,בעיקר במיזמי
שהסיכו בה גבוה( ,שאלת שיעור המס האפקטיבי אשר יגבה את הרנטה הכלכלית היא
ביסודה שאלה פוליטית 42.מכיוו שלדעתנו אי תשובה נכונה אחת לשאלה מה צרי להיות
המס האפקטיבי ,האיזו בי המרכיבי הללו הוא לא עניי אנליטי אלא עניי של העדפה
פוליטית .ע זאת שאלת הרנטה הכלכלית איננה מתמצית רק בשאלת ה"כמה" אלא ג
)ולדעתנו בעיקר( בשאלת ה"אי " .לשני משטרי מס שוני ,אשר יטילו שניה שיעור מס
אפקטיבי זהה באמצעות כלי פיסקליי שוני ,עשויה להיות השפעה שונה לחלוטי.
מכיוו שההעדפות הפוליטיות של כותבי המאמר אינ בעלות ער מיוחד ,הניתוח
במאמר יתייחס בעיקר לשאלה האנליטית של "אי" כדאי למסות מיזמי של הפקת משאבי
טבע 43.במילי אחרות ,לתפיסתנו ג אנשי בעלי העדפות שונות בנוגע לשיעור המס
האפקטיבי הראוי ,יכולי להסכי כי משטר המס צרי לגבות את המס באופ שימקס את
הרווחה החברתית בכ שיאמ הסדרי יעילי וישימי.
 .2הבהרות והבחנות ביחס להגדרת הרנטה הכלכלית
בבואנו לבחו את משטר המס חשוב לזכור כי לפעולות של הפקת משאבי טבע עשויות
להיות החצנות )עלויות או רווחי לצדדי שלישיי( 44אשר עשויות להשפיע על הכדאיות
החברתית של מיז מסוי 45.החצנות אלו צריכות להשפיע על החלטת הממשלה בדבר מת
תמריצי )חיוביי או שליליי( להשקעה במיזמי של הפקת משאבי טבע – תמריצי אשר
לעתי יינתנו דר משטר המס .לדעתנו ,ההתמודדות ע סוגיית ההחצנות נבדלת מהותית
מהסוגיה הבסיסית של מיסוי הרנטה הכלכלית הכרוכה בהפקת משאבי .משטר המס צרי
לשאו למסות את הרנטה הכלכלית בדר היעילה ביותר ,וסוגיית ההחצנות צריכה לקבל
מענה בנפרד ,לאו דווקא כחלק ממשטר המס הספציפי על חברת הכרייה .הספרות
התאורטית לא תמיד מתייחסת להבחנה בי משטר המס בנוגע לרנטה הכלכלית לבי סוגיית
ההחצנות .כפי שנסביר בהמש ,היעדר ההבחנה הזו עשוי להביא לכ שמשטר המס יהיה
לא הוג ולא יעיל ולכ שמדיניות בעניי ההחצנות של הפקת המשאבי תהיה לא הוגנת
ולא יעילה.

42

43
44
45
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כמו בסוגיות אחרות של מדיניות מס ,כימות הרנטה הכלכלית כרו בקבלת החלטות בתנאי של חוסר
ודאות כאשר טעות עשויה להביא למשטר מס לא אופטימלי של מיסוי יתר או מיסוי חסר .לכ השאלה
של איזה הנחות ואיזה מקדמי סיכו יש לקחת כאשר מנסי להוו את שווי הרנטה הכלכלית הגלומה
בזכות הבלבדית להפיק משאב טבע ממאגר מסוי היא ,בסופו של יו  ,כמו כל שאלה מיסית אחרת,
שאלה פוליטית.
למעט פרק ד ,אשר יתייחס בעקיפי לשאלת שיעור המס כשיבח את משטר התמלוגי המוטל על חברת
כיל במאגר המינרלי של י המלח.
אבי שמחו "הקדמה כללית" הגישה הכלכלית למשפט ) 49 ,39אוריאל פרוקצ'יה עור) (2012 ,הספר
להל :הגישה הכלכלית למשפט(; HARVEY S. ROSEN & TED GAYER, PUBLIC FINANCE 73, 75
).(9th ed. 2010
 ,OTTO & CORDESלעיל ה"ש  ,12בעמ' .7–4
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קיי ספקטרו רחב של החצנות פוטנציאליות חיוביות ושליליות הקשורות בהלי של

הפקת משאבי טבע 46,אשר לרוב אי פתרו פשוט המחייב מת מענה דר משטר המס47.

מאמר זה ידגי את טענתו בדבר הצור בהפרדה בי סוגיית מיסוי הרנטה לטיפול בסוגיית
ההחצנות רק בנוגע להחצנה החיובית של עלויותחיפושהמשאבי )(Exploration costs
)להל" :עלויות חיפוש"( ,משו שההחצנה הזו מעלה באופ חד וברור את המתח הנובע
מהניסיו להשתמש במשטר המס כדי למסות את הרנטה הכלכלית ולעודד החצנות חיוביות
בוזמנית.
כאשר קיי חוסר ודאות באשר למיקומ ,להיקפ ולאיכות של מאגרי אוצרות הטבע
שבשטח המדינה ,יש צור להשקיע משאבי כדי למצוא את המידע .חברות הכרייה
נמצאות לרוב בעמדה הטובה ביותר להשיג את המידע המבוקש משו שיש ברשות
המשאבי והמומחיות הנחוצי לניהול החיפושי .למידע על מאגרי משאבי טבע יש ער
כלכלי ברור מבחינת חברת כרייה המבצעת אותו כחלק מזיכיו לחיפוש והפקת משאבי
שרכשה .ע זאת למידע כזה יהיו קרוב לוודאי ג החצנות חיוביות לממשלה )אשר זקוקה
למידע לצור ניהול משק משאבי הטבע ,ובכלל זה למידע שיסייע בידה בכימות הרנטה
הכלכלית הגלומה במאגרי שברשותה( ,וא ייתכ שיהיו לו החצנות חיוביות לחברות
כרייה נוספות שעשויות להיות מעורבות במיזמי דומי באותו אזור 48.לדוגמה ,א חברת
כרייה עורכת חיפושי באזור חדש ומגלה מאגר שהממשלה לא הייתה מודעת לקיומו ,הרי
שעצ הגילוי מעשיר את הממשלה ונות תמרי לחברות אחרות לחפש מאגרי נוספי
באותו אזור או באזורי בעלי מאפייני גאולוגיי דומי .חלק ממת הטבות המס לחברות

 46דוגמאות נוספות להחצנות חיוביות עשויות להיות תעסוקה איכותית וחדירה של טכנולוגיות ושיטות
ניהול חדשות כחלק מ ההשקעה של חברות הכרייה .בצד ההחצנות החיוביות קיימות ג ההחצנות
השליליות .מה מוזכרות בספרות עלויות סביבתיות ,עלויות הנובעות מניצול יתר של המשאבי על
חשבו הדורות הבאי  ,חוסר יעילות במער ההוצאה הממשלתית ועלויות בסקטור הייצוא בשל ייסו
המטבע .על ההחצנות הפוטנציאליות השליליות של צדק בידורי ראו Garnaut, Principles and
 ,Practiceלעיל ה"ש  ,21בעמ'  ,Baunsgaard ;354 ,352לעיל ה"ש  ,33בעמ'  .25על ההחצנות
השליליות הפוטנציאליות על איכות סביבה וצמיחה בת קיימה ראו Giuseppe Di Vita, Exhaustible
Resources and Secondary Materials: A Macroeconomic Analysis, 63 ECOL. ECON. 138

) .(2007על ההחצנות של ייסו המטבע ראו  ,Cordenלעיל ה"ש  ,38בעמ'  ,Baunsgaard ;298לעיל
ה"ש  ,32בעמ'  ,Stevens ;24לעיל ה"ש  ,27בעמ'  .13–11על השפעת ההחצנות השליליות של מיסוי
משאבי טבע על המערכת הפוליטית ראו  ,Goldbergלעיל ה"ש  ,38בעמ'  ,Robinson ;481–480לעיל
ה"ש  ,38בעמ'  .451על ההחצנות החיוביות של פעילויות כרייה על תעסוקה ראו  ,Baunsgaardלעיל
ה"ש  ,32בעמ' SASKATCHEWAN CHAMBER OF COMMERCE, ISSUE IN FOCUS MARCH 2011 ;3
(2011), available at www.saskchamber.com/files/File/Research/2011/Potash/Saskatchewan
OTTO & ;%E2%80%99s%20Potash%20Royalty%20and%20Mining%20Tax%20Regime.pdf
 ,CORDESלעיל ה"ש  ,12בעמ' .77

 47אחד הפתרונות המוצעי לבעיות של פגיעה בדורות הבאי ובעיית הפגיעה ביצוא הוא האפשרות להקי
קר נפרדת אשר תשקיע בנכסי זרי  ,שתשמור את קר ההשקעה והרווחי לעתיד .לעניי זה ראו
 ,Baunsgaardלעיל ה"ש  ,32בעמ'  ,Corden ;25לעיל ה"ש  ,38בעמ' .298
 ,AUSTRALIA’S FUTURE TAX SYSTEM, PART 2 48לעיל ה"ש  ,33בעמ' .220
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כרייה מוצדק בכ שכדאי למדינה לעודד אות לקיי פעילות יעילה של חיפושי וכי
בהיעדר עידוד שכזה תהיה השקעת חסר בחיפוש49.
לדעתנו ,התפיסה כי צרי לעודד חיפושי מוצדקת ,והטענה כי לפעמי יהיה כדאי
לעשות זאת באמצעות מערכת המס ,ג היא עשויה להיות נכונה 50.ע זאת צרי להבחי
בי טיעוני אינסטרומנטליי המצביעי על כ שנית להשתמש באמצעי מסיי ביעילות
כדי להשיג מטרה של ניהול החצנות ,לבי טיעוני עקרוניי יותר כי עידוד חיפושי צרי
להיות אחת ממטרות משטר המס .התייחסות לסוגיית ההחצנות במסגרת עיצוב משטר המס
הרצוי עלולה לפגוע בהשגת המטרה של מיסוי הרנטה הכלכלית .השאלה של כמה ואי
לסבסד אות פעולות של חיפושי נבדלת מהשאלה של אי יש למסות את הרנטה הכלכלית
ממאגר מסוי51.
לדוגמה ,ייתכ בהחלט שיהיו שתי פעילויות חיפוש שעלות זהה א כל אחת מה
מנוהלת בידי חברה אחרת ע סיכויי הצלחה של  .50%מבחינה חברתית ,כדאי למדינה
לעודד את שתי פעולות החיפוש באותה מידה ,במנותק מהשאלה מי מה תהיה מוצלחת
בסופו של דבר ,ובמנותק מכמות הרווחי של חברת הכרייה המבצעת אות .לא ברור לנו
כלל כי הסבסוד של חיפושי צרי להיעשות דר משטר המס .פעמי רבות רשויות המס
מסבסדות חיפושי באפשר לחברות הכרייה לנכות את עלויות החיפוש כהוצאה כנגד
המסי השוני שמוטלי עליה .לתפיסתנו ,גישה זאת מוטעית כיוו שהיא נותנת עדיפות
לחברות כרייה שיש לה רווחי הניתני לקיזוז – נתו שהוא לא בהכרח רלוונטי לקביעת
שיעור הסובסידיה ועשוי לגרו לעיוותי בהקצאת ההו .סובסידיה אלטרנטיבית יכולה
להיעשות דר מערכת המס הכללית ,לדוגמה בכ שיאפשרו לבעלי המניות של חברות
הכרייה )חברות או יחידי( לנכות את ההוצאות כנגד הכנסותיה ממקורות אחרי .סוג כזה
של סובסידיה עדיי תלוי בשאלות שאי ביניה לבי התועלת החברתית הצפויה מ
החיפושי דבר )כגו כמה הכנסות יש לבעלי המניות של חברות הכרייה ומהו שיעור המס
שה חשופי אליו( .סובסידיה יעילה ושקופה יותר היא להימנע משימוש במערכת המס
לצור העברת סובסידיות ,ותחת זאת לתת סובסידיה ישירה לחברות שעוסקות בחיפושי –
א סובסידיה כזו עשויה להיות קשה להעברה מבחינה פוליטית.
לסיכו נקודה זו נדגיש כי איננו שוללי טיפול בהחצנות באמצעות מערכת המס ,אול
לדעתנו ,טיפול יעיל ונכו יותר בהחצנות הפקת משאבי הטבע צרי להיבח בנפרד
מהשיקול של מיסוי הרנטה הכלכלית.
 49ראו  ,OTTO & CORDESלעיל ה"ש  ,12בעמ'  ,Garnaut, Principles and Practice ;12–7לעיל ה"ש
 ,21בעמ'  ,Mintz & Chen, Capturing Economic Rents ;347לעיל ה"ש  ,37בעמ' .7
 50למרות שקיימת ביקורת כנגד השימוש במערכת המס כדי לקד מטרות חו מיסיות ראו טיעו מתי
שימוש בהוצאות מס עשוי להיות מוצדק אצלDavid A. Weisbach & Jacob Nussim, The :
).Integration of Tax and Spending Programs, 113 YALE L.J. 955, 958–961 (2004
 51לגישה דומה ראו  ,AUSTRALIA’S FUTURE TAX SYSTEM, PART 2לעיל ה"ש  ,33בעמ' ,Collier ;230
לעיל ה"ש  ,11בעמ'  .81למאפייני המבחיני את הוצאות החיפוש ראו ג James L. Smith, Issues in
Extractive Resource Taxation: A Review of Research Methods and Models 15–16 (Int’l

 .(Monetary Fund, Working Paper No. wp/12/287, 2012לדיו בהקשר של קיזוז הוצאות חיפוש ראו
 ,Baunsgaardלעיל ה"ש  ,32בעמ' .6–5
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חלק זה יסיי בהסבר של שני מושגי שוני שא שה מוכרי בספרות
המשפטיתכלכלית שעוסקת במסי ,ה אינ זוכי להתייחסות מקיפה בספרות העוסקת
במיסוי משאבי טבע .מושגי אלו רלוונטיי לתפיסתנו לשאלת יכולתו של משטר המס
למסות את הרנטה הכלכלית .המושג הראשו הוא רגישות למס 52.נישומי רוצי להגדיל
את ההכנסה העומדת לרשות אחרי תשלו המס ,ולכ טבעי ששיקולי מס ישפיעו על
החלטות ההשקעה של נישומי .ע זאת תכנו המס ישפיע לא רק על החלטת הנישומי
כמה משאבי זמ וכס כדאי להשקיע בפעילות כלכלית מסוימת ,אלא הוא עשוי להשפיע ג
על החלטת באילו כלי משפטייחוזיי ישתמשו כדי לבצע את ההשקעה וכיצד לדווח
על ההשקעה לרשויות המס .המושג "רגישות למס" מתייחס לאלמנט השני בהחלטת
הנישו ומדגיש כי סוגי שוני של מכשירי פיסקליי משאירי לנישומי מרווח פעולה
שונה באשר ליכולת שלה לבחור להקטי את חבות המס שלה באמצעות בחירת אופ
הדיווח .לדוגמה ,מכשיר פיסקלי יחשב כרגיש למס א הוא מאפשר לנישומי לצמצ את
חבות המס שלה באמצעות השקעת משאבי בתכנו מס .הרגישות למס איננה זהה בי
מכשירי שוני ,ומסי המוטלי בשיעורי )שוליי( גבוהי על הכנסה ורווחי ,ובמיוחד
מסי המוטלי על רווחיה של חברות גדולות ,נתפסי בספרות כמס בעל רגישות מס
גבוהה יחסית.
המושג השני הוא רנטה מסית ,מושג שפיתח לאחרונה אד קליינברד בהקשר של מיסוי
בילאומי 53.הרנטה המסית היא יכולתו של נישו מסוי להפחית את חבות המס שלו
באמצעות המבנה העסקי הייחודי שלו ,כאשר אופציית הפחתת המס איננה פתוחה בפני
נישומי אחרי המתחרי אתו על הגישה לרנטה הכלכלית .קליינברד מדגיש כי מס המוטל
בצורה אחידה כדי לתפוס את הרנטה הכלכלית הכרוכה בפעילות מסוימת לא בהכרח ישיג
את יעדו א לנישומי מסוימי קיימת רנטה מסית .בשני מאמרי מראה קליינברד כיצד
חברות בילאומיות מסוגלות לנצל את המבנה שלה כדי להימנע מתשלו מס על רווחי
החברות שלה באמצעות עסקאות בי חברות קשורות במדינות שונות החשופות לשיעורי
מס שוני 54.פעילות זו מאפשרת לחברות הבילאומיות להסיט את רווחיה לחברות בנות
החשופות לשיעור מס נמו )הנמצאות לרוב במקלטי מס( ,בזמ שהוצאותיה משויכות
לחברות בקונצר הנמצאות במדינות המטילות שיעור מס גבוה.
52
53

להסבר על המונח  Tax Elasticityראו LOUIS KAPLOW, THE THEORY OF TAXATION AND PUBLIC
).ECONOMICS 82–87 (2008
Edward Kleinbard, The Lessons of Stateless Income, 65 TAX L. REV. 99 (2011); Edward
).Kleinbard, Stateless Income, 11 FLA. TAX. L. REV. 699 (2011

 54ההכרה בכ כי הסטת הכנסה היא בעיה משמעותית במיסוי של קבוצות בילאומיות שיש לה חברות

החשופות לשיעור מס חברות שונה איננה מוטלת בספק בספרות .ראו למשל & Rosanne Altshuler
Harry Grubert, Formula Apportionment: Is It Better than the Current System and Are There
Better Alternatives?, 63 NAT'L TAX J. 114 (2010); Michael P. Devereux et al., Do Countries
;)Compete over Corporate Tax Rates?, 92 J. PUB. ECON. 1210, 1212–1213, 1231 (2007
George R. Zodrow, Capital Mobility and Capital Tax Competition, 63 NAT'L TAX J. 865, 883
(2010); Michelle Hanlon & Shane Heitzman, A Review of Tax Research, 50 J. ACCT. & ECON.
).127, 143, 157–158 (2010
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קליינברד מרכז ספרות ענפה המצביעה על הקושי של רשויות המס במיסוי עסקאות בי

חברות קשורות .הסוגיה נקראת מחירי העברה ומתייחסת לשני קשיי )הקשורי זה בזה(55:

הקושי הראשו הוא לקבוע מהו מחיר השוק ההוג לעסקאות בי חברות קשורות ,בעיקר
כאשר מדובר בנכסי שה ספציפיי לפירמה )כגו נכסי לא מוחשיי או מוצר ייחודי
שמשמש בעיקר את שרשרת הייצור הפנימית בתו הפירמה( 56.הקושי השני נובע מהקושי
לקבוע מה מבנה העסקה הראוי אשר על פיו יש למסות עסקאות בי חברות קשורות.
לדוגמה ,אי דר אחת נכונה לממ חברות ,וקונצר יכול לממ חברות שונות בו במכשירי
מימוניי שוני המתבססי על הו פנימי או חיצוני )ובכ לשלוט בסיווג של הוצאות
המימו שלה לצורכי מס( 57.בדומה לזה ,אי כלל קבוע המגדיר מי מהחברות בקונצר
צריכה לשאת בסיכו עסקי מסוי )דבר שהקונצר יכול לשלוט בו באמצעי חוזיי ובעלות
נמוכה( או איזו חברה צריכה להחזיק בבעלות של נכסי מסוימי )תו שהיא מקבלת דמי
שכירות ותמלוגי מיחידות אחרות בקונצר המשתמשות בנכסי אלו(58.
קצרה היריעה מלהרחיב על האופ שבו חברות בילאומיות יכולות לנצל את המבנה
הרבלאומי שלה כדי להימנע ממס .ע זאת חשוב להדגיש כמה דברי הרלוונטיי
לענייננו בהקשר הזה .ראשית ,קיימת הסכמה כי לרשויות המס קשה להתמודד ע סוגיות
אלו כשמדובר בחברות בילאומיות ,וכי היק התופעה ,שנקראת ג הסטת רווחי
) ,(profit-shiftingהוא ניכר .עניי זה א קיבל הכרה לאחרונה בפורומי בילאומיי שוני
העוסקי ברגולציה כלכלית 59.שנית ,ראוי לציי כי א על פי שהדיו ברנטה המסית
ובהסטת רווחי נעשה לרוב בהקשר של חברות בילאומיות ,אשר אינ בהכרח חברות
כרייה ,כל חברות הכרייה הגדולות בעול ,ובכלל זה אלו הפעילות במשאבי הטבע
העיקריי בישראל )דלק ,נובל אנרג'י וכיל( ה חברות רבלאומיות 60.יתרה מכ ,הרנטה
המסית של חברות בילאומיות נובעת מכ שאותו קונצר )כלומר אותה יחידה כלכלית(
מבצעת פעילות דר כמה חברות החשופות כל אחת לשיעור מס שונה וכל יחידה ממוסה
55
56
57

58

59

ראו  ,Kleinbard, Stateless Incomeלעיל ה"ש  ,53בעמ' .750–728
Ilan Benshalom, Sourcing the ‘Unsourcable’: The Cost Sharing Regulations and the Sourcing
).of Affiliated Intangibles-Related Transactions, 26 VA. TAX REV. 631, 645–647 (2007
Ilan Benshalom, Rethinking the Source of the Arm's Length Transfer Pricing Problem, 32 VA.
TAX REV. 425, 439–444 (2013); Ilan Benshalom, The Quest to Tax Interest Income in a
Global Economy: Stages in the Development of International Income Taxation, 27 VA. TAX
).REV. 631, 636–642, 674–683 (2008
על הקושי של רשויות המס להתמודד ע בעיית מחירי העברה ראו Reuven Avi-Yonah & Ilan
Benshalom, Formulary Apportionment: Myths and Prospects – Promoting Better
International Tax Policy and Utilizing the Misunderstood and Under-Theorized Formulary
).Alternative, 2 WORLD TAX J. 371, 372–380 (2011
הביטוי הבולט ביותר להכרה זו הוא מיז ה BEPSשל ארגו ה ,OECDאשר בשנת  2013הכיר
בחומרת הבעיה של הסטת רווחי ובצור של מדינות לשת פעולה כדי להתמודד אתה .ראו OECD,
ADDRESSING BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (2013), available at www.loyensloeff.
com/nl-NL/Documents/OECD.pdf; OECD, ACTION PLAN ON BASE EROSION AND PROFIT
.SHIFTING (2013), available at www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf

 60ראו להל דיו בפרק ד.1.
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בנפרד מהיחידות האחרות .כפי שנראה בפרק ג ,1.קושי דומה מתעורר כאשר משטר המס
מטיל שיעור מס גבוה יותר על רווחי חברות העוסקות בכרייה בזמ שחברות אחרות
בקונצר )בי שה באותה מדינה ובי שה בחו"ל( חשופות לשיעור מס נמו יותר .כמו
במקרה של חברות בילאומיות ,לחברות כרייה החשופות לשיעור מס גבוה יותר יש תמרי
להקטי את ס רווחיה החייבי במס באמצעות שיו הוצאות מותרות בניכוי לחברות
כרייה החשופות לשיעור מס גבוה והסטת רווחי לחברות קשורות החשופות לשיעור מס
נמו.
לתפיסתנו ,הטמעה טובה יותר של סוגיות הרגישות למס והרנטה המסית חסרה כיו
בספרות המתייחסת למשאבי טבע ומשתקפת בקושי שלה להדגיש כראוי שאלות של
אדמיניסטרציית מס יעילה .לכ כאשר באי לבחו את האפשרות למסות את הרנטה
הכלכלית ,חשוב להבי כי שיעור המס האפקטיבי עשוי להיות נמו משיעור המס
הסטטוטורי ,מפני שבסיסי מס שוני )לדוגמה רווחי( רגישי יותר לתכנוני מס ,ומפני
שלנישומי מסוימי )לדוגמה חברות בילאומיות( יש רנטה מסית הנובעת מהמבנה
התאגידי שלה.
 .3מכשירי פיסקליי לתפיסת הרנטה הכלכלית ממשאבי טבע
מיסוי הרנטה הכלכלית נעשה בתנאי של חוסר ודאות בדבר השווי שלה .קיימי שלושה
סוגי עיקריי של מכשירי פיסקליי למיסוי הרנטה הכלכלית ממשאבי טבע :מכרז
תחרותי ,תמלוגי ומסי רווחי )המוטלי כמס רווח עוד ,כלומר בנוס למס החברות(61,
כאשר פעמי רבות משטרי המס המוטלי על חברות כרייה כוללי תמהיל המשלב
ביניה 62.במסגרת חלק זה נסקור את היתרונות ואת החסרונות של שלושת המכשירי הללו
לאור האופ שבו כל אחד מה מתמודד ע הקושי בכימות הרנטה הכלכלית.
)א( מכרז תחרותי
הלי של מכרז פומבי ,אשר במסגרתו מוצעות למכירה זכויות הפקה של מאגר מסוי בי
חברות כרייה שונות בתמורה לתשלו חדפעמי ,הוא אחד המכשירי הפיסקליי העיקריי
למיסוי הרנטה הכלכלית במדינות מפותחות 63.היתרו העיקרי של המכרז כדר לגביית
הרנטה הכלכלית נעו ביעילות האדמיניסטרטיבית שלו ובנתינתו תמריצי יעילי לחברות
הכרייה .היות שהמכרז הוא הלי חדפעמי ,הוא פשוט יחסית לניהול מבחינה
אדמיניסטרטיבית :החברה שעומדת בתנאי הס של המכרז ומציעה את הסכו הגבוה ביותר
 61לסיכו מקוצר של כל השיטות ראו  ,Garnaut, Principles and Practiceלעיל ה"ש  ,21בעמ'
.350–349
 62דוגמאות לשילוב בי מכשירי פיסקליי ראו בטבלה המרכזת משטרי מס שוני Hogan & :
 ,Goldworthyלעיל ה"ש  ,9בעמ'  .159–150כ ראו סקירה על משטר המס במדינות מפותחותFiscal :

63

Affairs Dep’t, Int’l Monetary Fund, Fiscal Regimes for Extractive Industries: Design and
Implementation (Aug. 15, 2012) (unpublished paper), http://www.imf.org/external/np/pp/eng/
) 2012/081512.pdfלהל.(IMF, Fiscal Regimes :
 ,Garnaut, Principles and Practiceלעיל ה"ש  ,21בעמ' .349
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זוכה 64.התמורה שניתנת בעבור הזיכיו היא למעשה סוג של מס על הרנטה הכלכלית,
כאשר לכל חברה המתחרה במכרז יש אינטרס לתמחר את שווי הרנטה הגלומה במאגר
)מבחינתה( בתמחור המדויק ביותר ,כדי להימנע ממצב שבו היא מציעה פחות מדי )מה
שמעלה את הסיכו שתפסיד במכרז( ,או יותר מדי )מה שיגרו לכ שהמיז לא יהיה
רווחי(.
המכרז התחרותי מאפשר לכאורה ה להקצות את הזיכיו ביעילות וה למסות את הרנטה
הכלכלית .מכרז ,כל עוד הוא תחרותי 65,הוא מכשיר פיסקלי למיסוי הרנטה הכלכלית מפני
שהיזמי השוני המתחרי על הזכות להפיק את המשאב יסכימו לשל לממשלה את
הרנטה הכלכלית הגלומה במאגר מסוי בתמורה לזיכיו להפיק את המשאב 66.המכרז הוא
אמצעי טוב להקצאה יעילה של זיכיו לפתח מאגר מסוי ,שכ חברה אשר מוכנה לשל
יותר עבור המאגר מאותתת שהיא ככל הנראה המפיקה היעילה ביותר .בנוס ,התחרות בי
החברות במסגרת הלי המכרז מאפשרת להתמודד ע הקושי לתמחר את שווי המאגר ושווי
הרנטה הכלכלית ,שכ היא מספקת למדינה מידע )שהוא סוג של החצנה חיובית( על האופ
שבו המתחרי השוני מכמתי את שווי הרנטה הכלכלית הגלומה בזכות להפיק משאבי
טבע ממאגר מסוי .מכיוו שמדובר במס שנית בתשלו אחד קבוע מראש ,המכרז נחשב
לאמצעי יעיל אשר איננו מעוות את שיקולי ההשקעה של חברות הכרייה .מרגע שהסכו
שול ,יש לחברת הכרייה אינטרס לנהל את המאגר בצורה היעילה ביותר.
למרות היתרונות שבו ,השימוש במכרז תחרותי כאמצעי יחיד למיסוי הרנטה הכלכלית
בעייתי מבחינת שיקולי הגינות ובהיותו חשו יחסית למניפולציה מצד קבוצות לח.
מבחינת שיקולי הגינות ,הבעיה העיקרית במכרז כדר למסות את הרנטה הכלכלית היא
שהוא יוצר לרוב מצב של מיסוי חסר במיוחד כאשר חוסר הוודאות בדבר שווי המאגר גדול.
חשוב להבי כי המכרז נער בתנאי של חוסר ודאות אינהרנטית באשר למחיר המשאב,
64

אשר לאופ שבו יש לערו מכרזי ראו Peter Cramton, How Best to Auction Natural Resources, in
THE TAXATION OF PETROLEUM AND MINERALS: PRINCIPLES, PROBLEMS AND PRACTICE 289
) .(Philip Daniel, et al. eds., 2010על עדיפותו של מכרז לצור הקצאת זיכיונות ביעילות רבה יותר
ראו ג Rob Fraser, Licensing Resource Tracts: A Comparison of Auction and Discretionary
).Systems, 4 RESOURCE POL'Y 271 (1991

 65כדי שמכרז ייחשב תחרותי באופ שיבטיח שהמדינה תקבל תרומה ראויה ,צרי שייגשו אליו מספר רב
של מתמודדי כאשר המידע הרלוונטי )על איכות המאגר ומחירו בשוק לאור כל תקופת ההפקה( ידוע
ברמת ודאות גבוהה ונגיש במידה שווה לכול  .מכרז ברמת ודאות כזו הוא אופצייה תאורטית בלבד –
בפועל תמיד תהיה מידת מה של חוסר ודאות .אי לכ ,כפי שנסביר בהמש ,ככל שמידת איהוודאות
באשר לשווי המאגר גדלה )בדר כלל כאשר מדובר במאגרי בעלי שווי כלכלי גבוה ותקופת הפקה
ארוכה( ,גדל הסיכוי שהמכרז לא יהיה מכשיר פיסקלי שיש להסתמ רק עליו.
 66לדוגמה ,נניח משאב טבע פשוט יחסית כמו חומרי מחצבה ,שכמות המאגר ואיכותו ידועי ברמת ודאות
גבוהה לכל המשתתפי במכרז )ובכלל זה לממשלה המנהלת אותו( ,והשוק של אותו משאב יציב יחסית
)מבחינת המחירי ( לאור שני  .א רמת הרווחיות תלוית הסיכו הגלומה במשאב הזה דומה לרמת
הסיכו בעסקי שאי בה תרומה ממשלתית מיוחדת )לדוגמה גלידה( ,הרנטה הכלכלית הגלומה בו היא
 ,0והמתמודדי לא יהיו מוכני לשל בעבור הזכות להפיק את המשאב מהמחצבה סכו גבוה יותר .א
המתחרי במכרז מוכני להציע סכו גבוה מ ,0הרי שה חושבי כי הזכות להפיק משאבי מהמאגר
תקנה לה אפשרות להרוויח יותר מבמיזמי אחרי באותה רמת סיכו .כלומר ,כל סכו שייגבה
במסגרת הלי המכרז משק חלק מהשווי של הרנטה הכלכלית הגלומה בו.
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לאור חיי המיז )ולפעמי ג באשר לאיכות המאגר( ובאשר לשינויי עתידיי ברגולציה
ובמשטר המס שהמדינה תפעיל על הפקת המשאב .בהנחה שחברות הכרייה שונאות סיכו,
בנקודת הזמ שבה נער המכרז תהיה לה נטייה להפחית את המחיר שה תהיינה מוכנות
לשל בעבור הזיכיו ,אשר העלויות שלו ה ודאיות והרווחי ספקולטיביי 67.הנטייה
לתמחור חסר תשפיע על כלל המתמודדי במכרז ותהיה גדולה יותר ככל שחוסר הוודאות
בדבר השווי הכלכלי של המאגר גבוה יותר.
עניי נוס שבגללו המכרז נחשב בעייתי הוא שלא תמיד קל להבטיח מכרז תחרותי.
הדבר נכו במיוחד כאשר מדובר על מאגרי גדולי ואיכותיי בעלי פוטנציאל רווח וסיכו
גבוהי .ככל שמאגר של משאב טבע מסוי גדול יותר ,עולי החששות כי מעט קבוצות
עסקיות תהיינה מסוגלות לגייס את ההו הדרוש )להשתתפות במכרז ולהשקעה בהקמת
המיז( ,וכי שנאת הסיכו של החברות תגרו לה לתמחר בחסר את שווי המשאב 68.כמו
כ ככל שפוטנציאל הרווח גבוה יותר ,כ ג התגמול עבור  rent-seekingגדל ,ולכ
התמריצי של חברות הכרייה להשקיע בהתנהגות כזו גדלי 69.הבעייתיות במכרז ככלי
פיסקלי גוברת ככל שהחשיבות היחסית של המכרז ככלי למיסוי הרנטה הכלכלית עולה
)ביחס לאמצעי פיסקליי אחרי(.
לסיכו ,קיימת הסכמה רחבה בספרות בדבר יתרונותיו של המכרז התחרותי כאמצעי
יעיל להקצאת זיכיונות להפקת משאבי ,א בד בבד קיימת הסכמה שהוא אמצעי בעייתי
ביותר מבחינות אחרות ולכ לא מומל להסתמ רק ,או אפילו בעיקר ,עליו לצור מיסוי
הרנטה הכלכלית הגלומה במאגרי גדולי של משאבי טבע70.
)ב( תמלוגי
תמלוגי )הנקראי ג מסי  (in remה היטל קבוע שמוטל על חברות כרייה על עצ
ההפקה של יחידת משאבי הטבע ודילול מאגרי המדינה 71.השימוש בתמלוגי נפו מאוד
67

68
69

כ ,למרות שבמכרז תחרותי לכל חברה יש אינטרס לתמחר את הרנטה באופ מדויק )כדי שתוכל לזכות
במכרז( בגלל שנאת הסיכו כל החברות יטו לתמחר את שווי המאגר בחסר .ראו למשל & GARNAUT
 ,ROSS, TAXATION OF MINERAL RENTSלעיל ה"ש  ,9בעמ' Craig Emerson & Ross Garnaut, ;92
Mineral Leasing Policy: Competitive Bidding and the Resource Rent Tax Given Various
) ,Baunsgaard ;Responses to Risk, 60 ECON. REC. 133, 134 (1984לעיל ה"ש  ,32בעמ' .12
 ,GARNAUT & ROSS, TAXATION OF MINERAL RENTSלעיל ה"ש  ,9בעמ' Emerson & ;91
 ,Garnautלעיל ה"ש  ,67בעמ' .140
Robin Brodway & Michael Keen, Theoretical Perspectives on Resource Tax Design, in THE
TAXATION OF PETROLEUM AND MINERALS: PRINCIPLES, PROBLEMS AND PRACTICE 13, 41
) ,Cramton ;(Philip Daniel, et al. eds., 2010לעיל ה"ש  ,64בעמ'  .289חשוב להדגיש כי
 Rent-Seekingעשוי להתרחש ג במהל המכרז וג לאחר הזכייה בכל הנוגע לאכיפת תנאי המכרז

כלפי הזוכה.
 ,AUSTRALIA’S FUTURE TAX SYSTEM, PART 2 70לעיל ה"ש  ,33בעמ'  ,Brodway & Keen ;219לעיל
ה"ש  ,69בעמ  ,Emerson & Garnaut ;42–40לעיל ה"ש  ,67בעמ'  ,Baunsgaard ;133לעיל ה"ש ,32
בעמ' .12
 ,OTTO, MINING ROYALTIES 71לעיל ה"ש  ,2בעמ'  ,Brodway & Keen ;50לעיל ה"ש  ,69בעמ'
Lindsay Hogan, International Minerals Taxation: Experience and Issues 16 (Sep. 25–27, ;27
2008), available at www.imf.org/external/np/seminars/eng/2008/taxnatural/pdf/hogan.pdf
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מפני שה פשוטי יחסית לתפעול מבחינה אדמיניסטרטיבית )לעומת כלי פיסקליי

אחרי( ויוצרי למדינה תזרי מזומני רצי ,אשר לרוב איננו מותנה ברווחיות המיז72.

א תמלוגי מוטלי כהיטל קבוע על הפקה של משאבי טבע ,ה אכ מכשיר פיסקלי
שפשוט יחסית לנסחו ,לציית לו ולאכו אותו 73,אבל בה בעת ג מכשיר פיסקלי שיש לו
עלויות כבדות ביותר מבחינת יעילות והוגנות74.
קיי ספקטרו רחב של סוגי תמלוגי ,וחלק רגישי יותר לשאלת הרווחיות חברות
הכרייה 75.חשוב להדגיש כי לרוב התמלוגי מוטלי על החברה מרגע תחילת ההפקה ,ג
בשני שבה היא מפסידה76.
בקצה האחד של הספקטרו מצוי מס המוטל כתשלו קבוע על הפקת יחידה של משאב
טבע .כלומר ,כל טונה של משאב טבע מחויבת בתשלו מס מסוי 77.תמלוגי אלו אינ
רגישי כלל לרווחיות המיז 78.מבחינת חברת הכרייה ,מס התמלוגי מסוג זה שקול לכל
מרכיב אחר בעלות ההפקה של משאב הטבע .מכיוו שתשלו התמלוגי הוא תשלו קבוע
אשר איננו תלוי בכמות ההשקעה ,ברמת הסיכוני או ברווחיות של מיז הכרייה ,הוא
מייקר את עלות הייצור השולית של הפקת יחידת משאב טבע 79.למעשה ,כיוו שהתמלוגי
מוטלי ג על השקעות לא רווחיות ,הטלת עלולה לגרו לחברות הכרייה להחליט
החלטות לא יעילות מבחינה חברתית ,כגו מניעת פיתוח מאגרי בעלי רווחיות גבולית80

72
73
74
75

)להל ,GUJ ;(Hogan, International Minerals Taxation :לעיל ה"ש  ,41בעמ' OTTO, FISCAL ;4
 ,DECENTRALIZATIONלעיל ה"ש  ,10בעמ' .4–3
 ,GARNAUT & ROSS, TAXATION OF MINERAL RENTSלעיל ה"ש  ,9בעמ' .93
 ,AUSTRALIA’S FUTURE TAX SYSTEM, PART 2לעיל ה"ש  ,33בעמ' .223
 ,Garnaut, Principles and Practiceלעיל ה"ש  ,21בעמ'  ,Brodway & Keen ;353לעיל ה"ש ,69

בעמ' .29–27

לפירוט של שלושה סוגי עיקריי ראו  ,Goldworthy & Hoganלעיל ה"ש  ,9בעמ' Land, Rate ;132
 ,of Returnלעיל ה"ש  ,39בעמ' .97–96

 76היות שהרווח הגולמי שלה היה נמו מההוצאות שלה )השכר ,השינוע ,והתשומות לדוגמה( כ
שהרווחי התפעוליי והרווחי הנקיי שלה באות שני ה שליליי .
 77זהו מס פשוט במוב שכל שנדרש מ הרשויות כדי לקבוע את חבות המס זה לוודא את מספר היחידות
שהופקו במאגר מסוי  .ראו Jack Calder, Resource Tax Administration Functions, Procedures
and Institutions, in THE TAXATION OF PETROLEUM AND MINERALS: PRINCIPLES, PROBLEMS
).AND PRACTICE 319, 320 (Philip Daniel et al. eds., 2010

 78למעט העובדה כי סביר שחברת הכרייה לא תפיק יחידת משאב א הדבר איננו רווחי מבחינתה.
 79ראו  ,OTTO, MINING ROYALTIESלעיל ה"ש  ,2בעמ'  ,OTTO & CORDES ;9לעיל ה"ש  ,12בעמ'
 ,Heaps & Helliwell ;19–18לעיל ה"ש  ,37בעמ' GARNAUT & ROSS, TAXATION OF ;423
 ,MINERAL RENTSלעיל ה"ש  ,9בעמ' .127
 80ראו Diderik Lund, Rent Taxation for Non-Renewable Resources, 1 ANN. RESOURCE ECON. 287
(2009); Henry Ergas et al., Some Economics of Mining Taxation, 29 ECON. PAPERS 369, 371,
) ,GARNAUT & ROSS, TAXATION OF MINERAL RENTS ;378 (2010לעיל ה"ש  ,9בעמ' OTTO, ;93
 ,MINING ROYALTIESלעיל ה"ש  ,2בעמ'  ,Sarma & Naresh ;31לעיל ה"ש  ,14בעמ' ,Cordes ;9
לעיל ה"ש  ,18בעמ'  ,MINERALS TAXATION REGIMES ;42לעיל ה"ש  ,13בעמ' .20
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וסגירת מאגרי שטר מוצו )משו שהוספת התשלו הקבוע של התמלוגי הופכת את
ההפקה שלה ליקרה ולא כדאית(81.
סוג נוס של תמלוגי ,רגיש מעט יותר לרווחיות המיז ,נקבע כאחוז מהרווח הגולמי
של הפקת משאבי הטבע ,כלומר ס התקבולי שקיבלה חברת הכרייה בעבור מכירת
המשאב82.
בניגוד לתמלוגי המוטלי פר יחידה ,תמלוגי המוטלי על בסיס הרווח הגולמי
תלויי במחיר השוק של משאב הטבע .א שתמלוגי אלו אינ מביאי בחשבו את
עלויותיה של חברת הכרייה ,ה עשויי להיות אינדיקציה לרווח ,משו שעלייה וירידה
במחיר ה אינדיקציה )מסוימת ,א לא מושלמת( לרווח 83.ע זאת ג כאשר התמלוגי
מחושבי על בסיס רווח ,קשה מאוד להסתמ עליה כדי למסות את הרנטה הכלכלית
שכרוכה בהפקת משאבי טבע ,בעיקר בגלל התנודתיות במחיר המשאב לאור חיי המיז.
כאשר המחיר נמו ,אפילו תשלו תמלוגי בשיעור נמו יחסית יביא למיסוי יתר אשר יפגע
בנכונות חברות הכרייה להפיק את המשאב ולקבל עליה מיזמי חדשי .לעומת זאת
כשמחיר המשאב עולה ,תמלוגי בשיעור נמו לא יצליחו למסות את הרנטה הכלכלית
הכרוכה בהפקת המשאב84.
בנוס ,א התמלוגי נקבעי כאחוז קבוע של הרווח הגולמי ממכירת המשאב ,עולה
חשיבותה של קביעת מחיר המשאב .הערכת מחיר המשאב עשויה להיראות עניי פשוט ,א
למעשה זו סוגיה מורכבת מאוד ,משתי סיבות :ראשית ,רק חלק קט ממשאבי הטבע
)לדוגמה נפט וזהב( ה הומוגניי וחשובי מספיק כדי שיסחרו בה בבורסת הסחורות
השונות ברחבי העול .כלומר רק למעט משאבי טבע גולמיי יש מחיר שוק אשר קל לאמוד
אותו בכל רגע נתו .הערכת מחיר השוק של השאר עשויה להיות מסובכת הרבה יותר .שנית,
לכל משאב טבע עשויי להיות מספר מחירי אשר עשויי להשתנות במסגרת הלי הפקתו
והשימוש בו  85.כלומר ,מחיר המשאב הגולמי איננו גור אובייקטיבי נתו אלא דבר

81
82

83
84
85

ראו  ,OTTO, MINING ROYALTIESלעיל ה"ש  ,2בעמ' GARNAUT & ROSS, TAXATION OF ;27
 ,MINERAL RENTSלעיל ה"ש  ,9בעמ'  ,Ergas et al. ;93לעיל ה"ש  ,80בעמ' .378 ,271

לדוגמה ,א חברה מכרה  10טו של מינרל במחיר של  100,000ש"ח לטו ,הרווח הגולמי שלה יהיה
מליו  והתמלוג יחושב כאחוז מהסכו הזה )כלומר תמלוג של  10%יחייב את חברת הכרייה בתשלו
מס של  100,000ש"ח( .כ ראו  ,Mintz & Chen, Capturing Economic Rentsלעיל ה"ש  ,37בעמ'
 ,MINERALS TAXATION REGIMES ;3–2לעיל ה"ש  ,13בעמ' .39
 ,Land, Resource Rent Taxationלעיל ה"ש  ,29בעמ'  .8ע זאת חשוב לציי כי משלב מסוי הרווח
גדל בשיעור גבוה יותר מהמחיר )ראו  , Collierלעיל ה"ש  ,11בעמ' .(82
 ,OTTO & CORDESלעיל ה"ש  ,12בעמ'  ;23–7דו"ח ועדת ששינסקי הראשונה ,לעיל ה"ש  ,32בעמ'
.27–26
השווי יכול להיות מחושב לפי המחיר ששול בפועל עבור המחצב או ער המחצב בטר הפקתו ,כלומר
שווי המחצב ללא עלויות העיבוד ,שווי המחצב בניכוי הוצאות העיבוד .ראו OTTO, MINING
 ,ROYALTIESלעיל ה"ש  ,2בעמ'  ,Brodway & Keen ;52–51לעיל ה"ש  ,69בעמ' Graham ;29
Kellas, Natural Gas: Experience and Issues, in THE TAXATION OF PETROLEUM AND
MINERALS: PRINCIPLES, PROBLEMS AND PRACTICE 319, 320–321 (Philip Daniel et al. eds.,
).2010
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שמחייב הגדרה קפדנית בחוק ,שתקבע מהו המחיר וכיצד יש לבודד אותו 86.שתי הבעיות
הללו יחדיו יוצרות את הקושי של רשויות המס להתמודד ע עסקאות קשורות ,כאשר חברת
כרייה מוכרת לחברה קשורה משאב טבע שאי לו מחיר שוק ,והאחרונה מפתחת אותו
ומוכרת הלאה את תוצריו לצדדי שלישיי 87.בעיה זו קשורה לסוגיית הרנטה המסית
שהוסברה לעיל .בעסקאות קשורות ,כאשר רשות המס מנסה להטיל מס תמלוגי על חברת
הכרייה בעבור הפקת המשאב )אבל לא על החברה הקשורה שרק מעבדת אותו( ,קיי חוסר
ודאות בנוגע למחיר :מצד אחד ברוב המקרי לא יהיה מחיר שוק אובייקטיבי אשר נית
לצפות אותו בקלות ולהסתמ עליו .מצד אחר המחיר שבו נמכר המשאב לחברה הקשורה
עשוי שלא לשק נכונה את השווי האמתי של המשאב88.
החשש של רשות המסי הוא שכאשר מחיר המשאב תלוי בתהלי העיבוד שלו ,יש
לחברות כרייה שה חלק מקונצר אפשרות להפיק רנטה מסית מהמבנה התאגידי שלה.
באמצעות תמחור חסר של המשאב בעסקאות ע חברות קשורות )אשר אינ חייבות
בתשלו תמלוגי על מכירת המשאב המעובד לצדדי שלישיי( יכולי התאגידי לצמצ
את חבות המס שלה בגי התמלוגי .ג א התמלוגי מנוסחי בחוק באופ שה אינ
תלויי במחיר המשאב בפועל אלא במחיר השוק של המשאב ,יכולות חברות הכרייה
לטשטש את מחיר השוק דר עסקאות ע חברות קשורות ולטעו כי חלק גדול יותר
מהמחיר שבו נמכר המשאב בפועל נית בעבור הלי עיבוד ושינוע המשאב ולא בעבור
הפקתו 89.רשויות המס יכולות כמוב להעלות טיעוני נגדיי ,אבל מתו עמדת נחיתות
הנובעת מכ שאי לה הידע והמשאבי כדי להתעמת ע חברות הכרייה .מלבד האפשרות
שהרנטה המסית של חברות הכרייה תגרו למיסוי חסר של הרנטה הכלכלית ,היא עלולה
להגדיל את עלויות ההתדיינות של הצדדי.
בקצה האחר של הספקטרו קיימי תמלוגי א רגישי יותר לרווח ,המוטלי באופ
פרוגרסיבי )כלומר שיעור המס עולה ככל שהמחיר עולה( ,או כאלו שמאפשרי ניכוי
הוצאות מסוימות מהרווח הגולמי )למשל הוצאות שינוע והוצאות תפעוליות( 90.ע זאת
חשוב לזכור כי הפשטות האדמיניסטרטיבית של התמלוגי תלויה באופ הגדרת ,וככל
שהופכי אות לרגישי יותר למחיר המשאב ,וא יותר מכ לרווחי המיז ,כ נשחק
היתרו היחסי שלה כמכשיר פיסקלי פשוט לתפעול91.
לסיכו ,התמלוגי מטילי תשלו מסוי בגי הפקת המשאב ,שיכול להיות בשיעור
קבוע או פרוגרסיבי ,אשר לרוב אינו מותנה ברווחיות החברה המפיקה .מאפיי זה הופ
86
87
88
89
90

91
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לדיו בעניי זה ראו  ,AUSTRALIA’S FUTURE TAX SYSTEM, PART 2לעיל ה"ש  ,33בעמ' .236–235
 ,Baunsgaardלעיל ה"ש  ,32בעמ'  ,Calder ;10לעיל ה"ש  ,77בעמ' .321–320
ש  ,בעמ'  ,OTTO, MINING ROYALTIES ;320לעיל ה"ש  ,2בעמ' .75–74
כ ראו להל הדיו בפרק ד 2.על בוררות המדינה ע כיל.
דוגמה לתמלוגי שמוטלי על רווח תפעולי וכאלו שמביאי השקעה בחשבו נית לראות אצל OTTO,
 ,MINING ROYALTIESלעיל ה"ש  ,2בעמ' LINDSAY HOGAN, MINERAL RESOURCE ;62–57
;)TAXATION IN AUSTRALIA: AN ECONOMIC ASSESSMENT OF POLICY OPTIONS 55–59 (2007
Robert F. Conrad, Mining Taxation: A Numerical Introduction, 33 NAT'L. TAX J. 443, 444
).(1985
 ,Brodway & Keenלעיל ה"ש  ,69בעמ'  ,OTTO, MINING ROYALTIES ;29לעיל ה"ש  ,2בעמ' .66–65
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"אר אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת" –
מיסוי משאבי טבע בישראל

אות לאטרקטיביי מבחינה אדמיניסטרטיבית ותזרימית ,א באותה נשימה ג ליעילי
פחות ,ומביא לכ שלרוב יוטלו בשיעורי נמוכי 92.לכ מלבד שיקולי היעילות ,הסתמכות
של משטר המס על תמלוגי עשויה לרוב לגרו למיסוי חסר )א ג עשויה לגרו למיסוי
יתר( של הרנטה הכלכלית ולפגוע בשיקולי של הוגנות )ובעקיפי ג בשיקולי של
יציבות( משטר המס 93.בשל הבעייתיות שבה נראה לנו כי ההצדקה לשימוש בתמלוגי
היא לפחות בחלקה היסטוריתפופוליסטית – להראות כי חברות הכרייה משלמות למדינה
מס כלשהו עבור הפקת המשאב 94.לכ נראה כי מוטב למשטר המס לא להסתמ במידה
רבה על תמלוגי כאמצעי פיסקלי בבואו למסות את הרנטה הכלכלית.
)ג( מס רווחי
מס הרווחי הוא מס ייעודי המוטל על רווחי מיז הכרייה )נוס על מס החברות הרגיל
המוטל על כלל הכנסות החברה( .לעומת מס החברות ,שהוא מס על הכנסה אשר מפחית את
ההשקעה בנכס לאור חיי הנכס )באמצעות משטר הפחת( ,מס הרווחי הוא מס על תזרי
מזומני אשר משול רק לאחר שההשקעה הוחזרה בתוספת תשואה מסוימת 95.בניגוד למס
החברות ,מס הרווחי שנדו בו במסגרת המאמר מוטל על רווחי ממיז ספציפי )ולא על
כל רווחי החברה( .חבות המס במס הרווחי נקבעת על בסיס הרווחי בפועל ,וזאת בשונה
מהמכרז התחרותי ומהתמלוגי ,שבה חובת התשלו מוגדרת לפני שהתקבלו רווחי.
ההתמקדות ברווחי בפועל מאפשרת למעצבי המדיניות להציב כללי פיסקליי אשר
יכולי להביא בחשבו את השינויי הטכנולוגיי ואת תנודתיות המחירי לאור תקופת
פעילות המיז .בשל הקושי לחזות את רווחיות המיז 96,זהו מכשיר פיסקלי מדויק והוג,
92
93

94

95
96

ש  ,בעמ' .37
ראו  ,Land, Rate of Returnלעיל ה"ש  ,39בעמ'  ,Land, Capturing a Fair Share ;98 ,94לעיל ה"ש
 ,37בעמ'  .168קיימת טענה כי הנטייה של תמלוגי לתמחור חסר של הרנטה הכלכלית הופ אות
לאמצעי לא יעיל ולא יציב מפני שבמקרה שהמיז מתברר כמוצלח ,קיימת נטייה להעלות את מחיר
התמלוגי  .בעניי זה ראו  ,Garnaut, Principles and Practiceלעיל ה"ש  ,21בעמ' Hogan & ;351
 ,Goldworthyלעיל ה"ש  ,9בעמ' Ross Garnaut, The New Australian Resource Rent Tax: ;133
).The Resources Super Profits Tax, 8 INSIGHTS 14 (2010
 ,Land, Rate of Returnלעיל ה"ש  ,39בעמ'  .95היסטורית ,השימוש בתמלוגי נבע מ"בעלות הכתר"
במשאבי )ראו G.C. WATKINS, ATLANTIC PETROLEUM ROYALTIES: FAIR DEAL OR RAW
) ,Cordes ;DEAL? 2 (Brian L. Crowley ed., 2001לעיל ה"ש  .(18לעובדה שהתמלוגי משולמי
לאור כל חיי המיז יש אפקט אנטיפופוליסטי בעיקר משו שהרבה פעמי חברות בילאומיות
שותפות להפקת משאב הטבע ,והחשש שלא ישלמו מס על רווחי עשוי ליצור התנגדות .ראו OTTO,
 ,MINING ROYALTIESלעיל ה"ש  ,2בעמ'  ,Brodway & Keen ;14לעיל ה"ש  ,69בעמ'  .30ע זאת
חשוב להדגיש כי רוב המדינות מאפשרות ניכוי של תשלו התמלוגי לצור חישוב ההכנסה החייבת
)במס חברות( של חברות הכרייה – מה שמפחית במקצת את חוסר היעילות שלה ,בעיקר בהינת משטר
ליברלי של קיזוז הפסדי בי חברות קשורות )ראו  ,OTTO, MINING ROYALTIESלעיל ה"ש  ,2בעמ'
 ,Cordes ;31לעיל ה"ש  ,18בעמ' .(42
דו"ח ועדת ששינסקי הראשונה ,לעיל ה"ש  ,32בעמ' .34
מסקירת שני המכשירי הפיסקליי הקודמי עולה כי הסיבה המרכזית שבגללה קשה לכמת את שווייה
של הרנטה הכלכלית הגלומה במאגר היא ,שהרנטה הכלכלית תלויה במשתני ֵגאולוגיי ובתנודתיות
הביקושי במשק למשאב )כאשר במשק גלובלי רמת הביקושי היא תוצר של מגמות בכלכלה
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ובתנאי מסוימי ג יעיל יותר למיסוי הרנטה הכלכלית 97.ע זאת למס הרווחי יש ג
חסרונות בולטי השוחקי את היכולת שלו למדוד את הרנטה המסית ביעילות :הוא רגיש
למס 98והוא מאפשר רנטה מסית לחברות כרייה שה חלק מקבוצת חברות.
קיי מגוו אפשרויות להטיל את מס הרווחי 99:כמס המוטל על חברת הכרייה )כלומר
על כל המיזמי שלה( או מס המחושב לכל זיכיו הפקה בנפרד ,מס בשיעור פרוגרסיבי או
אחיד ,כזה המשתמש בבסיס מס עצמאי ,או ככזה הנשע על בסיס מס החברות ,או מס הנות
ניכוי או זיכוי בעבור הוצאות .מפאת המורכבות הטכנית של חלק מ האופציות השונות,
ומכיוו שאי אפשר להתייחס לכל הניואנסי האפשריי של מס הרווחי ,מאמר זה יתייחס
רק ל) Resource Rent Taxלהל ,(RRT :שהוא מס הרווחי המקובל ביותר במדינות
המפותחות 100.ה RRTלא אומ בישראל – ועדת ששינסקי הראשונה בחרה להטיל מס
רווחי מסוג  R-factorעל רווחי הגז והנפט ,וועדת ששינסקי השנייה המליצה על מס רווחי

97

98
99

100

110

העולמית ,מה שהופ אותה למרכיב קשה לחיזוי ותנודתי( – שני נתוני שג למדינה וג לחברות
הכרייה אי תמיד השפעה עליה או אפשרות לחזות מראש )ראו  ,OTTO, MINING ROYALTIESלעיל
ה"ש  ,2בעמ' .(9
מסיבות אלו הספרות הכלכלית בנושא מיסוי משאבי טבע רואה במס רווחי ייעודי כמכשיר פיסקלי
שלמדינות מפותחות )אשר לרשויות המס שלה יש יכולת אדמיניסטרטיבית סבירה( כדאי לעשות בו
שימוש על מנת למסות את הרנטה הכלכלית הגלומה בהפקת משאבי טבע .ראו ,Land, Rate of Return
לעיל ה"ש  ,39בעמ'  ,Land, Resource Rent Tax ;7 ,4לעיל ה"ש  ,29בעמ' .247
כלומר רגיש יותר לתכנוני מס .ראו לעיל דיו בפרק ב.2.
למעשה ההבדל ביניה הוא בסופו של דבר בהגדרות השונות מעט של רווחי והוצאות )ראו OTTO,
 ,MINING ROYALTIESלעיל ה"ש  ,2בעמ'  .(54יש מדינות שבה לא קיי מכשיר פיסקלי מיוחד למיסוי
רווחי של חברות כרייה וה מסתפקות בהטלת מס חברות בלבד ,בשיעור דומה לזה המוטל על יתר ענפי
התעשייה .מדינות אחרות מטילות על חברות המפיקות מינרלי מס חברות בשיעור גבוה יותר ,כדי
למסות חלק מרווחי היתר של יז  .רוב הספרות מתנגדת לכ בטענה שמס חברות אינו מתאי למיסוי
משאבי טבע ,שכ אינו ממסה רק את הכנסות החברה .הכנסת החברה אמנ תלויה בשווי הרנטה
הכלכלית ,אבל המושגי אינ חופפי  .מס זה מוטל על תזרי המזומני של המיז  ,כלומר על כל
העסקאות על בסיס מזומ )ללא עסקאות פיננסיות( .אי אפשר לנכות תשלומי ריבית או עלויות פיננסיות
אחרות .במקרה של תזרי מזומני שלילי יינת זיכוי ולפעמי אפילו זיכוי נית לפדיו שאיננו תלוי
בתשלו של מס .לדיוק כללי בסוגי מס הרווח השוני ראו GARNAUT & ROSS, TAXATION OF
 ,MINERAL RENTSלעיל ה"ש  ,9בעמ'  ,OTTO, MINING ROYALTIES ;97–94לעיל ה"ש  ,2בעמ' ;54
 ,Brodway & Keenלעיל ה"ש  ,69בעמ'  ,Garnaut, Principles and Practice ;33–32לעיל ה"ש ,21
בעמ'  ,Land, Rate of Return ;350–348לעיל ה"ש  ,39בעמ' .99
ה RRTיוש פע ראשונה בפפואה גינאה החדשה ולאחר מכ בבריטניה כאשר הוא מבוסס על מאמר
שנכתב בשנות השבעי  .ראו Ross Garnaut & Anthony C. Ross, Uncertainty, Risk Aversion and
)) the Taxing of Natural Resource Projects, 85 ECON. J. 272, 279 (1975להלGarnaut & Ross, :
 ,Land, Resource Rent Taxation ;(Taxing Natural Resourceלעיל ה"ש  ,29בעמ' Emerson ;2–1
 ,& Garnautלעיל ה"ש  ,67בעמ'  ,Land, Rate of Return ;140לעיל ה"ש  ,39בעמ'  .102–100קיימי
סוגי נוספי של מסי רווחי  ,ובה מס רווחי עודפי שמוטל לאחר שתזרי המזומני מגיע לר
מסוי ) .(R-factor/RORראו בהרחבה בדו"ח ועדת ששינסקי הראשונה ,לעיל ה"ש  ,32בעמ' .33–31
חוק מיסוי רווחי נפט ,התשע"א– ,2011השתמש במדד  ,R-factorוראו להל בעמ'  50וה"ש  207ו,210
וכ  ,Hogan & Goldworthyלעיל ה"ש  ,9בעמ'  .131מס נוס הוא ה ,Brown taxשדומה ל RRTא
נבדל ממנו בכ שנות זיכוי בגי תזרי מזומני שלילי )כלומר ,שהצור בחשבו הוצאות והצמדתו
מתייתר( .מס זה לא יוש מעול )ראו ש  ,בעמ' .(138
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שונה )המבוסס על הרווח התפעולי( של מפעלי י המלח .למרות זאת לדעתנו יש לסקור את
ה RRTמשו שהוא ניסיו ,ג א מורכב ,לכמת במדויק את רווחי היתר הנובעי מהרנטה
הכלכלית הגלומה במאגרי טבע גדולי .בפרק ד נסקור ונערי את המודלי של מס הרווחי
העודפי לאור אמת המידה המדויקת יותר של ה101.RRT
שלא כמו מס החברות )שמוטל על כל הכנסות החברה( ,ה RRTהוא מס ממוקד המוטל
א ורק על רווחי ממיז כרייה ספציפי 102.יחסית למסי רווחי אחרי ה RRTנחשב למס
פשוט ויעיל ,משלוש סיבות :הוא ממסה תזרי מזומני ,הוא מתעל מהוצאות המימו
בפועל של חברות הכרייה ,והוא מוטל רק כאשר מיז הכרייה מתחיל להראות רווחי.
נסביר בקצרה אי ה RRTעובד .בשלב הראשו כל הוצאה בגי מיז להפקת משאבי
טבע נחשבת הוצאה מידית )מה שמייתר את הצור בקיומו של משטר פחת ובהבחנה בי
הוצאות ֵ רותיות להוניות – שני מרכיבי מסובכי א חיוניי למדידת הכנסת החברה
למשטר מס החברות( 103.א שבשלב הזה עדיי אי רווחי ,ההוצאות של החברה אינ
"מתבזבזות" אלא נשמרות לשני הבאות במעי "חשבו הוצאות" ,וכ תוכל החברה לקזז
את ההפסדי הללו כנגד רווחי שיהיו לה בשני הבאות .בשלב השני חשבו ההוצאות
מוצמד לשיעור ריבית מסוי על מנת לשמור על ערכ 104.בשלב השלישי החברה משלמת
מסי על רווחיה ,אבל רק לאחר שס הרווחי עבר את הסכו שנצבר ב"חשבו ההוצאות"
של החברה105.
101
102
103
104
105

ראו להל דיו בפרקי ד 3.וד.4.
להגדרה ראו  ,Land, Resource Rent Taxלעיל ה"ש  ,31בעמ' ,Land, Resource Rent Taxation ;247
לעיל ה"ש  ,29בעמ' .7–5
ראו יוס מ' אדרעי אירועי מס :עלית )ואיבונ?( של דיני מסי בישראל GARNAUT ;(2007) 82–78
 ,& ROSS, TAXATION OF MINERAL RENTSלעיל ה"ש  ,9בעמ' .100–99
קביעת שיעור הריבית היא סוגיה חשובה ביותר שהמאמר יכול לגעת בה רק על קצה המזלג .ראו הטקסט
הסמו לה"ש  249ו 250בפרק ד ,4.תחת הכותרת "עיצוב בסיס המס והתמודדות ע רגישותו למס".
הדוגמה הבאה של פיתוח מאגר דושנתי תעזור להבהיר אי פועל מס ה .RRTבשנה הראשונה חברת
הכרייה רק מתחילה בפיתוח המאגר ולכ אי לה רווחי אלא רק הוצאות המסתכמות ב 2מיליארד ש"ח
)רוב על הקמת תשתיות פיזיות( .בשנה השנייה יש לחברת הכרייה הוצאות של  0.5מיליארד ש"ח
)בעיקר הוצאות תפעוליות שוטפות ,עלות העסקת עובדי  ,תשומות ושינוע( .בשנה השנייה יש לחברה
ג רווח גולמי של  4מיליארד ש"ח ממכירות של המשאב שהפיקה .בהנחה שמשטר המס בוחר בשיעור
ריבית של  ,5%כמה רווחי יהיו חשופי למס ה ?RRTבשנה הראשונה אי לחברת הכרייה רווחי ,
ולכ ההוצאות נשמרות לה לשני הבאות .בסו השנה השנייה יש לחברה בחשבו ההוצאות 2.6
מיליארד ש"ח 2 :מיליארד ש"ח מהשנה הקודמת 0.1 ,מיליארד ש"ח שנצברו בגי הריבית )של  5%על 2
מיליארד ש"ח הוצאות במש השנה השנייה ) (100,000,000=0.05*2,000,000,000ולכ ההוצאה
הצבורה בסו השנה השנייה עבור ההוצאות מהשנה הראשונה היא  2.1מיליארד ש"ח
) (2,100,000,000=1.05*2,000,000,000ו 0.5מיליארד ש"ח הוצאות תפעוליות בשנה השנייה .באותה
שנה יש לחברה רווח גולמי של  4מיליארד ש"ח שהתקבל מתקבולי על מכירת המשאב .הסכו שנצבר
בחשבו ההוצאות מקוזז כנגד הרווח הגולמי כ שהרווח שחשו ל RRTהוא  1.4מיליארד ש"ח
) (1,400,000,000=4,000,000,0002,600,000,000א מס הרווחי המוטל הוא בשיעור של ,50%
תצטר חברת הכרייה לשל  0.7מיליארד ש"ח מס בשנה השנייה.
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כאמור ,ה RRTאינו מתחשב בהוצאות המימו הקונקרטיות שהיו לחברה )תשלומי
ריבית או דיבידנד( ,ובמקו זאת מניח ר ריבית מסוי )אשר בדר כלל יהיה צמוד למדד
ריבית כלשהו ,לדוגמה ריבית על אג"ח ממשלתי ארוכות טווח( .ר הריבית הזה מיוחס
להוצאות שנצברות בחשבו ההוצאות ,וה גדלות ככל שהזמ שלוקח למיז להיות רווחי
רב יותר .ההסדר הזה מוצדק מבחינה תאורטית ,שכ מדידת הרנטה הכלכלית )שנגזרת
מהשווי האובייקטיבי של הזכות להפיק את המשאב( מצריכה התחשבות בתנאי הריבית
הכללית במשק ולא בעלויות המימו הספציפיות של חברת כרייה מסוימת .נית להצדיק את
ההסדר ג מבחינה פרקטית ,שכ מס על רווחי עודפי הוא רגיש לתכנוני מס ,ולכ קיי
חשש כי א הוצאות הריבית הקונקרטיות של חברות הכרייה יותרו לניכוי כנגד מס
הרווחי ,ה יתומרצו להקטי את הרווח העוד )ואת חבות המס שלה עליו( באמצעות
נטילת הלוואות מסוכנות )מחברות קשורות או מצדדי שלישיי( אשר יאפשרו לה לנכות
את הוצאות הריבית הגבוהות106.
בצד היתרונות שצוינו לעיל ,יש ל RRTג כמה חסרונות אשר חשוב לתת עליה את
הדעת .א על פי שהספרות מדגישה דווקא את חוסר היעילות של תמלוגי ,כאשר הRRT
מוטל בשיעור גבוה מדי ,הוא עשוי לפגוע בתמרי להשקיע בהפקת משאבי טבע כמו כל מס
שמוטל בשיעור גבוה )בעיקר כשההשקעה גבוהה ושווי המאגר הוא גבולי( משו שהמס
יגרו שהתשואה על ההו תהיה נמוכה 107.בנוס ,ראוי להעיר כי כאשר משטר המס נסמ
הכנסות הוצאות הוצאות צבורות
0
2

ריבית על הוצאות צבורות
)(5%
0
0.1

סה"כ רווח חייב במס

2
0
שנה 1
0.5
4
שנה 2
*הנתוני מוצגי במליארדי
 106א חברת הכרייה מלווה כספי מחברה קשורה )אשר חשופה למס חברות רגיל או נמו ואיננה חשופה
ל (RRTיש לחברת הכרייה יכולת להשיג רנטה מסית בכ שתנסח התקשרות חוזית שתעלה את עלויות
המימו ובפועל תנקז את הרווחי מחברת הכרייה לחברה אחות .נית להשתמש בהוצאות מימו כדי
לנקז רווחי ג באמצעות הסכמי מימו ע צדדי שלישיי  :חברת הכרייה יכולה להתקשר ע גור
מממ חיצוני שקשור בהרבה מאוד עסקאות ע חברות אחרות בקונצר .מכיוו שיחסי הגומלי
מורכבי  ,יהיה קשה לקבוע מה מחיר הריבית הנכו א שמדובר בצדדי בעלי אינטרסי נוגדי  .יש
להדגיש שג במקו שבו חברת הכרייה איננה חלק מקונצר ,ולכ אי סכנה שתנצל הסכ כדי לתמחר
את מחיר הריבית במחיר גבוה יותר כדי לתעל רווחי לחברה קשורה ,הכרה בהוצאות הריבית היא עדיי
בעייתית .כאשר חברת הכרייה חשופה לשיעור מס גבוה ,כל ניכוי שווה יותר מבחינתה .א תשלומי
ריבית היו מוכרי על ידי ה RRTכהוצאה )ותשלומי דיבידנד לא( ,הייתה לחברת הכרייה מוטיבציה
להגדיל את ההסתמכות שלה על מינו ,מה שהיה מגדיל את שיעור הריבית )את הרווח של הגור המממ
ואת שיעור הרווח של משקיעי חברת הכרייה במקרה שהמיז היה מוצלח(.
 107הסכנה היא שהמדינה תטיל מס בשיעור גבוה מדי ,שימסה יותר מאת הרנטה הכלכלית .במצב כזה ,ככל
ששיעור המס גבוה יותר ,וככל שהסיכוי לרווחיות מפיתוח המאגר נמו יותר ,נכונות של חברות כרייה
לפתח אותו תפחת .יש לשי לב שג כאשר המדינה מנסה לתק עיוותי כאלו ולתת תמריצי להשקעה
קיי סיכו כי היא תמסה מיסוי לא יעיל את הרנטה הכלכלית .ראו AUSTRALIA’S FUTURE TAX
 ,SYSTEM, PART 2לעיל ה"ש  ,33בעמ'  ,OTTO, MINING ROYALTIES ;233לעיל ה"ש  ,2בעמ' ;10
 ,Emerson & Garnautלעיל ה"ש  ,67בעמ'  .140בהקשר זה יש להבחי בי הסיכו ששיעור המס שיוטל
יהיה גבוה מדי ,כדי שיוטל בפועל לא רק על רווחי היתר של החברה אלא ג על הרווח הנורמלי שלה,
ובי הסיכוי שהמס יוטל על חברה מפסידה .מעצ הגדרתו של מס הרווחי כמס תזרימי )להבדיל ממס
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בעיקר על מס רווחי ,תזרי תקבולי המס של הממשלה עשוי להידחות לפרק זמ ממוש
ולהיות תנודתי 108.בהיעדר מקורות אחרי למימו או מנגנוני למיצוע חוסר היציבות
בהכנסות ,המס עלול לגרו ג לחוסר יעילות בהוצאות הממשלה  109.חר חשיבות
השיקולי הללו נראה שמעצבי המדיניות צריכי לתת לה משקל נמו בבוא לבחו את
הכדאיות של ה .RRTמכיוו שאי מס מושל ,חשוב לבחו את היתרונות והחסרונות
היחסיי של ה RRTביחס למכשירי פיסקליי אחרי ,וה RRTהוא מס יעיל יותר
מתמלוגי ויציב תזרימית לא פחות ממכרז תחרותי.
ל RRTיש כמה חסרונות יחסיי הנובעי מהטלתו בדיעבד ,ולכ הוא רגיש למס משו
שהוא מאפשר לחברות כרייה לנסות ולצמצ את חבות המס שלה באמצעות תכנו מס אשר
יפחית את כמות הרווחי שחשופי לשיעור המס הגבוה של ה 110.RRTה RRTג מייצר
רנטה מסית לחברות כרייה שה חלק מקונצר גדול בעל פעילות כלכלית מגוונת הנעשית
דר חברות שונות ,משו שה יכולות לנצל עסקאות ע חברות קשורות כדי לשחוק את
בסיס מס הרווחי .הרגישות של ה RRTלתכנוני מס צפויה כמוב לפגו בדיוק שלו )ולכ
ג ביכולתו למסות ביעילות ובהוגנות את הרנטה הכלכלית( ,ונוס על כ ג להגדיל את
העלויות האדמיניסטרטיביות ואת הכוח של קבוצות לח באשר להפעלתו .רשויות המס
ינסו להגביל את האפשרות של חברות הכרייה להימנע ממס באמצעות הגברת דרישות
המידע והשקעת משאבי רבי יותר בהלי השומה .תגובה זו צפויה לגרו לסיבו ההלי
ולייקור עלויות ההתדיינות .בנוס ,ככל שחברות הכרייה ה חלק מתאגידי גדולי אשר
ההו שלה נות לה גישה למערכת הפוליטית ולתעשיית תכנוני המס ,כ נצפה לראות
 rent-seekingרב יותר מצד חברות הכרייה שינסו לתרג פעילות לוביסטית ולח פוליטי
להקלות באכיפת ה.RRT
א שאי פתרו קס לתכנוני מס ,לדעתנו נית לצמצ צמצו ניכר את רגישות המס של
ה RRTולהפו אותו ליעיל יותר מבחינה אדמיניסטרטיבית וזאת מבלי לפגוע יותר מדי
ביתרונותיו .במילי אחרות ,א שהאדמיניסטרציה המורכבת של ה RRTוהרגישות שלו
לתכנוני מס יהיו תמיד חסרונות יחסיי לעומת תמלוגי ולעומת המכרז התחרותי ,נית
לצמצ את החיסרו היחסי הזה באופ אשר יאפשר הסתמכות גבוהה יותר של משטר המס
עליו ,כפי שנדגי בפרק הבא.
חשוב להדגיש כי לרוב קיי מתח בי שיקולי של אדמיניסטרציות מס פשוטות
)התומכי בשימוש במכרז תחרותי ובתמלוגי( לבי שיקולי של הוגנות ויעילות
המוטל על בסיס רחב יותר של הכנסה( ,המכיר בעלויות מימו ,הסיכוי שיוטל על חברה מפסידה הינו
נמו מאוד.
 ,Brodway & Keen 108לעיל ה"ש  ,69בעמ'  ,Emerson & Garnaut ;63לעיל ה"ש  ,67בעמ' .225
 109ראו  ,Land, Resource Rent Taxationלעיל ה"ש  ,29בעמ'  .9כמו כ ,הבעייתיות בחוסר היציבות הזה
מוגברת באפקט הפרומחזורי של ההכנסות ממשאבי טבע שנוטות להיות גבוהות יותר כאשר הכלכלה
הגלובלית נמצאת במגמת צמיחה המעלה את הביקוש למשאבי טבעTerry L. Karl, Understanding :
the Resource Curse, in COVERING OIL: A REPORTER'S GUIDE TO ENERGY AND
) .DEVELOPMENT 21, 23 (2005להרחבה נוספת בעניי ה” “Resource Curseראו לעיל ,המקורות

המופיעי בה"ש .38
 ,AUSTRALIA’S FUTURE TAX SYSTEM, PART 2 110לעיל ה"ש  ,33בעמ' .233

113

איל בנשלו וצליל סלומו

משפטי מה תשע"ה

)התומכי במס רווחי המאפשר לתמחר ביתר דיוק את הרנטה הכלכלית( 111.המכשירי
הפיסקליי השוני נבדלי זה מזה במידה שבה ה מקדמי שיקולי שוני .אי לכ,
השימוש ביותר ממכשיר פיסקלי אחד במסגרת משטר המס הוא ראוי ,משו שהמכשירי
הפיסקליי שנסקרו עשויי ,במקרי רבי ,להשלי זה את זה 112.ואכ ,משטרי המס על
המחצבי השוני הנהוגי בעול המפותח נוטי לשלב בי שלושת המכשירי
הפיסקליי113.
לדעתנו ,ולאור הספרות הרלוונטית בנושא ,מטרתו העיקרית של משטר המס צריכה
להיות מיסוי הרנטה הכלכלית הכרוכה בהפקת משאבי טבע ולא שיקול תזרימי של יציבות
הכנסות 114.מטרה זו תושג על ידי שילוב בי שלושת הכלי הפיסקליי115.

התמלוגי מוטלי ע תחילת ההפקה ,לרוב בשיעורי נמוכי )פחות מ  (5%כאחוז
מהרווח הגולמי שיש לחברת הכרייה ממכירת המשאב  116.התמלוגי מספקי יציבות
הכנסות מסוימת וה פשוטי לתפעול מבחינה אדמיניסטרטיבית )שני שיקולי שה
רלוונטיי בהקשר של מדינות מתפתחות(.

המכרז התחרותי נתפס ככלי פיסקלי אשר רלוונטי לשלב החיפוש או טרו ההפקה,
ומטרתו היא הקצאה יעילה של רישיונות הפקה וכ קבלת תמורה בגי הרנטה הכלכלית
בעלות אדמיניסטרטיבית נמוכה יחסית .לדעתנו ,נוכח הסכנה הממשית למיסוי חסר כאשר
מדובר במאגרי גדולי של אוצרות טבע ,יש לראות במכרז תחרותי פחות כלי למיסוי
הרנטה הכלכלית ויותר אמצעי שדרכו יש לעודד הקצאה יעילה של זיכיונות החיפוש.
לצד כלי פיסקליי אלו ,הכלי הפיסקלי שבאמצעותו ראוי למסות את הרנטה הכלכלית
הנובעת מהפקת משאבי טבע ממאגרי בעלי ער כלכלי גבוה הוא מס רווחי ייעודי117.
מבי מסי הרווחי השוני ,ה RRTהוא אופצייה מקובלת אשר אליה מתייחסת חלק ניכר
מהספרות הרלוונטית 118.ההסתמכות על מס רווחי דוגמת ה RRTהמוטל בשיעורי מס
111
112
113

114
115
116

117
118

114

ראו  ,OTTO, MINING ROYALTIESלעיל ה"ש  ,2בעמ' .65
ש  ,בעמ'  ,Emerson & Garnaut ;38לעיל ה"ש  ,67בעמ' .141–140 ,134–133
רפורמת המס החשובה ביותר בתחו המינרלי בשני האחרות היא רפורמת המס באוסטרליה ,אשר
הייתה חלק מרפורמה כוללת במערכת המס במדינה .א שמשטר המס שהציעה ממשלת אוסטרליה לא
התקבל בגרסה שהוצעה ,הצעת הרפורמה והתהלי שהביא לשינוי משטר המס העשירו את הדיו
האקדמי על מדיניות המס של משאבי טבע ,אשר חורג מגבולות הניסיו האוסטרליAUSTRALIA’S .
 ,FUTURE TAX SYSTEM, PART 2לעיל ה"ש  ,33בעמ' .239–237
במונחי של  NPVזוהי מסקנה זהה למסקנות ועדת ששינסקי הראשונה )ראו דו"ח ועדת ששינסקי
הראשונה ,לעיל ה"ש  ,32בעמ' .(64 ,56
 ,Brodway & Keenלעיל ה"ש  ,69בעמ'  ;62טיוטת המלצות ועדת ששינסקי השנייה ,לעיל ה"ש ,7
בעמ' .44
 ,Hogan & Goldworthyלעיל ה"ש  ,OTTO, MINING ROYALTIES ;9לעיל ה"ש  ,2בעמ' Brodway ;54
 ,& Keenלעיל ה"ש  ,69בעמ'  ,Hogan, International Minerals Taxation ;29לעיל ה"ש  ,71בעמ' .6
יצוי כי הכוונה לתמלוגי המוטלי בגי כריית מינרלי  ,להבדיל מתמלוגי המוטלי על הפקת גז
ונפט.
ראו  ,IMF, Fiscal Regimesלעיל ה"ש  ,62בעמ'  ,OTTO, MINING ROYALTIES ;26 ,20לעיל ה"ש ,2
בעמ'  ,Land, Resource Rent Tax ;38לעיל ה"ש  ,29בעמ' .258
רוחב היריעה של מאמר זה איננו מאפשר לעשות בחינה השוואתית של כל מסי הרווחי  .ל RRTיש
כמה יתרונות הנובעי מניסיו בילאומי רב יחסית בהפעלתו ,שהוא עומד בסטנדרטי של מיסוי
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גבוהי היא חלק ממגמה כללית יותר בקרב מדינות מפותחות להגדיל )או לפחות להימנע
מלשחוק( את שיעור המס האפקטיבי ) (Government takeמהרווחי שיש לחברות הכרייה
מהפקת מינרלי.
בנוס ,השילוב של מכרז ע מס רווחי ייעודי מקטי את הרווחי שחברות הכרייה
עשויות להפיק ממכרז לא תחרותי ולכ מקטי את התמרי שלה ושל פוליטיקאי להשקיע
בפעילות של  rent-seekingבשלב המכרז.
ההסתמכות על מסי רווחי מצריכה יכולת אדמיניסטרטיבית של רשויות המס ,ולכ
מדינות מסוימות הופכות את משטר המס שלה רגיש לרווחי באמצעי גסי יותר ,כגו
הטלת שיעור תמלוגי פרוגרסיבי או הטלת תמלוגי רגישי לרווח )אשר מביאי בחשבו
מרכיבי שוני של הוצאות( 119.משטר המס מקיי קשר מורכב ע מס החברות ,ובמקרי
רבי מאפשרי משטרי המס לחברות הכרייה לנכות את תשלומי המסי הייחודיי כהוצאה
מוכרת לצורכי מס החברות )או להפ ,מס החברות ששול יוכר כהוצאה לצור מס
הרווחי( 120.בפרק הבא נסקור שלושה עקרונות שלדעתנו מאפשרי התמודדות טובה יותר
ע חולשותיו היחסיות של מס הרווחי ,ובכלל רגישות למס ולרנטה מסית של חברות
כרייה שה חלק מקבוצת חברות .העיקרו הראשו מתייחס לאופ שבו יש לחשב את מחיר
המשאב כאשר אי מחיר שוק ברור – נתו שהוא חיוני לצור חישוב חבות המס על פי
תמלוגי מבוססירווח )אבל חשוב ג לחישוב הרווח לפי ה .(RRTהעיקרו השני יתייחס
להגדרת בסיס המס של ה RRTבאופ המאז בי שיקולי דיוק ויעילות .העיקרו השלישי
יציע כלי להתמודדות ע הרגישות למס של ה RRTולצמצו הרנטה המסית של חברות
הכרייה שה חלק מקבוצת חברות .מלבד היותה של מערכת מס יעילה ואפקטיבית מטרה
חשובה בפני עצמה ,לתפיסתנו ,ככל שהעמימות סביב האדמיניסטרציה של ה RRTתהיה
רבה יותר ,כ יגדל הפוטנציאל ל rent-seekingבקרב חברות הכרייה ובקרב גורמי ברשות
המבצעת האמוני על אכיפת משטר המס.
לצד העקרונות שיוצגו בפרק זה חשוב לזכור שיש לאז בי הרצו למסות את הרנטה
הכלכלית של משאבי טבע לבי הרצו ליצור מערכת מס הגיונית אשר איננה מטילה עלויות
אדמיניסטרטיביות ועלויות ציות לחוק לא סבירות על רשויות המס ועל נישומי .אי לכ יש
לעצב את משטר המס באופ סלקטיבי כדי שיהיה אפשר לתת מענה לשוני שבי המאגרי
בילאומי לצור קבלת זיכוי בגי מסי המוטלי על הפקת משאבי טבע ,ושהוא רגיש פחות למס
לעומת מסי רווח אחרי  .ראו  ,Calderלעיל ה"ש  ,77בעמ'  ,IMF, Fiscal Regimes ;323לעיל ה"ש ,62
בעמ'  .20לאינדיקציות נוספות לנפוצות ה RRTראו  ,Brodway & Keenלעיל ה"ש  ,69בעמ' 63
)המחברי מצייני כי רוב הספרות מתייחסת ל RRTאבל כי יש ג מסי אחרי (; Land, Resource
 ,Rent Taxלעיל ה"ש  ,29בעמ'  .258בפרקי ד 3.וד 4.נסביר למה לדעתנו ה RRTמתאי יותר ממס
רווחי אחר ,ה ,R-factorאשר אומ בוועדת ששינסקי.
 119להסבר על אי תמלוגי רגישי לרווח עובדי ראו  ,OTTO, MINING ROYALTIESלעיל ה"ש  ,2בעמ'
 ,Land, Rate of Return ;37לעיל ה"ש  ,39בעמ'  ,Hogan & Goldworthy ;91לעיל ה"ש  ,9בעמ'
 ,Land, Capturing a Fair Share ;132–131לעיל ה"ש  ,37בעמ' .164
 120לעתי ג משטר מס ההכנסה מאפשר לנכות ג את התשלו שנית בעבור המכרז התחרותי כסוג של
ניכוי אזילה הדרגתי ) .(Depletionראו MICHAEL J. GRAETZ & DEBORAH H. SCHENK, FEDERAL
)Land, Resource Rent ;INCOME TAXATION: PRINCIPLES AND POLICIES 339–341 (5th ed. 2005
 ,Taxלעיל ה"ש  ,29בעמ' .252
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השוני .לדוגמה ,כאשר היק הפעילות והרווחיות הצפויי נמוכי יחסית  121,ראוי
להשתמש א ורק בכלי של מכרז תחרותי ואולי ג בתמלוגי בשיעור נמו ,א לא
ב) RRTאו במס רווחי יעודי אחר( 122.מנגד ,בעת מיסוי של מיזמי כרייה והפקת נפט ,גז
או מינרלי אחרי בהיקפי גדולי ,ראוי לכלול במשטר המס את כל שלושת המכשירי
הפיסקליי123.

ג .פרדיגמה כללית למיסוי משאבי טבע – עקרונות מנחי ודגשי
פרק זה יציג דגשי אשר לדעתנו על מעצבי המדיניות להתמקד בה בבוא לבחו את
משטר המס המוטל על הפקת משאבי הטבע .התרומה התאורטית שאנו מבקשי להרי
לספרות העוסקת במיסוי משאבי טבע נוגעת להצגת שלושה עקרונות מרכזיי בנוגע לעיצוב
מס הרווחי .בראייתנו ,עקרונות אלו אמורי לתת מענה לחולשותיו היחסיות של מס
הרווחי ,אשר נסקרו לעיל.
 .1חישוב הרווח הגולמי בהיעדר מחיר שוק
מכיוו שחישוב תמלוגי ומס רווחי מתבסס לרוב על הרווח הגולמי ממכירת המשאב,
חישוב מחיר המשאב הוא קריטי לאכיפה קונסיסטנטית של מסי אלו .בהיעדר מחיר שוק
ברור של המשאב עולה השאלה כיצד יש לחשב את מחיר הרווח הגולמי ממכירת המשאב,
וגדל החשש כי חברות כרייה שה חלק מקבוצת חברות יוכלו להפיק רנטה מסית מתמחור
חסר של המשאב בעסקאות קשורות 124.חשוב לציי כי בעיה זאת של תמחור הוג של
עסקאות בי חברות קשורות החשופות כל אחת למס בשיעור שונה ,איננה ייחודית להקשר
של מיסוי משאבי טבע .למעשה ,בעיה זו היא אחת הבעיות המרכזיות של מיסוי חברות שה
חלק מתאגיד בילאומי )למשל ,במצבי שבה חברות נמצאות בבעלות זהה א חשופות

121
122
123
124

116

כמו לדוגמה מיזמי להפקת מי מינרליי או הרשאה לגורמי פרטיי לנצל אתרי בעל ער תיירותי
שנמצאי בבעלות המדינה ,כגו אתר החרמו ,פארק תמנע וחופי רחצה.
הרציונל הוא שא העלויות האדמיניסטרטיביות שבהטלת מס גבוהות מהתקבולי שיתקבלו ממנו אזי
יהיה לא יעיל להטילו )ראו  ,Garnaut & Ross, Taxing Natural Resourceלעיל ה"ש  ,100בעמ' .(281
ייתכנו מקרי של מיזמי הפקת משאבי טבע )לדוגמה בארות גז בעלי פוטנציאל רווחיות נמו( שבה
ראוי ,לפחות בשלב ראשו ,להחיל את משטר המס באופ סלקטיבי )לדוגמה בהפחתת התמלוגי (.
א שהתאגיד מעוניי למכור את המשאב במחיר גבוה עד כמה שנית לצדדי שלישיי  ,יש לו תמרי
ויכולת ברורי להפחית את עלויות המס בתו הקבוצה באמצעות תמחור חסר של מכירת המשאב
לחברות קשורות .תמחור חסר כזה מצמצ את שיעור התמלוגי ומנקז את עיקר הרווחי לחברות שאינ
חברות כרייה )ושמשטר המס לא חל עליה( אשר מעבדות את המוצר ומעבירות אותו לצדדי שלישיי
)ראו  ,OTTO, MINING ROYALTIESלעיל ה"ש  ,2בעמ'  ,Baunsgaard ;52–51לעיל ה"ש  ,32בעמ' .(21

משפטי מה תשע"ה

"אר אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת" –
מיסוי משאבי טבע בישראל

לשיעור מס שונה מתוק פועל במדינות שונות( 125.כמו בהקשר הבילאומי ,אי ולא יכול
להיות לבעיה של מחירי העברה פתרו מדויק126.
לאור הניסיו הבילאומי נית לבחו כמה מההצעות לפתרו .הפתרו הראשו,
והמוצלח פחות לדעתנו ,הוא להתמודד ע בעיית התמחור בדר של אכיפה מוגברת מצד
רשויות המס במהל הלי השומה ,אשר תבחנה בחינה מעמיקה את המחיר שנקבע
בעסקאות בי חברות קשורות .כשאי מחיר שוק ברור ,פתרו זה נוטה להיות יקר )מבחינת
עלויות ציות ואכיפה( ולא יעיל מבחינה חברתית ,מפני שרשויות המס מצויות בעמדת
נחיתות ביחס לחברות הכרייה מבחינת המידע והמשאבי העומדי לרשות 127.במצב זה
של קושי באכיפה השאלה של אי וכנגד מי להפעיל את מנגנוני האכיפה היא שאלה
שמחייבת הרבה שיקול דעת מנהלי .מצב זה עשוי בי השאר לתמר חברות כרייה לנקוט
אמצעי של .rent-seeking
הפתרו הראוי יותר לדעתנו הוא הגבלת היכולת של חברות הכרייה לעשות תמחור חסר
באמצעות חישוב מחיר המשאב כאחוז מהמחיר שבו נמכר לצדדי שלישיי 128.לפיכ
כאשר יש מחיר שוק אובייקטיבי שקל לצפות אותו )כמו בהקשר של נפט( צרי להשתמש
בו .כאשר אי מחיר שוק ברור ,יש לקבוע מנגנו לחישוב מחיר השוק.
אשר לעסקאות המבוססות על עלויות שקל יחסית לתמחר )לדוגמה עלויות שינוע יבשתי
והעברה ימית של מינרלי( ,יש להגדיר מראש בחוק ובתקנות את אופ חישוב .כיוו
שבעסקאות אלו יש מחיר שוק ,חישוב המשקל שלה מתו המחיר הסופי הוא פשוט יחסית
)לדוגמה חברות רבות שולחות משלוחי ימיי ,ולכ נית למצוא מה מחיר השוק הראוי של
משלוח מסוי בקלות יחסית(.
כאשר מדובר בעסקאות שקשה יותר לתמחר ,משטר המס צרי לקבוע ר מסוי
שחברת הכרייה צריכה לקבל ,כאחוז של המחיר הסופי לצדדי שלישיי .חישוב הר
הראוי צרי להתבצע מראש על ידי רשות המסי ,א הוא איננו אמור להיות שרירותי אלא

125
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כמו בהקשר של חברות כרייה ,עולה החשש כי חברות בילאומיות ינסו להימנע מתשלו מסי )מכסי
ומס הכנסה( באמצעות תמחור מניפולטיבי של הסחורות שלה )ראו  ,Avi-Yonah & Benshalomלעיל
ה"ש  ,58בעמ' .(373–372
ש  ,בעמ' .383–378
זאת ,משו שלחברות המפיקות יתרו מובנה על פני רשות המסי  :החברות חשופות לכל הפרטי
הנוגעי לעלויות הפקת משאבי הטבע ולשוויי הפונציאלי .בידי חברות אלו מצוי ידע ומיומנות גבוהה
אשר חסרי לפקיד השומה .כ ראו טיוטת המלצות ועדת ששינסקי השנייה ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .35
סוג כזה של פתרו אומ בהצלחה במשטר הברזילאי .כדי לחסו בעלויות הציות והאכיפה של חברות
בילאומיות נקבע כי החברות יכולות לתמחר את העסקאות בי חברות קשורות כרצונ ,א הוטל עליה
משטר כבד מאוד של קנסות עונשיי )בשיעורי של מאות אחוזי ( א התמחור שלה אינו מתקבל
)כאשר נטל ההוכחה הוא עליה( .לתיאור של משטר המס הברזילאי בנושא והמשטר המיוחד שהוא
מטיל על יצוא משאבי טבע ) (PECEXראו Tatiana Falcao, Brazil’s Approach to Transfer Pricing:
;)A Viable Alternative to the Status Quo?, 20 TAX MGMT. TRANSFER PRICING REP. 1 (2012
Elen P. Orsini & Daniel G. Marcondes, Recent Changes in Transfer Pricing Rules, 4 INT'L
).TRANSFER PRICING J. 26, 30–31 (2013
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להיקבע על סמ נתוני העלויות התפעוליות של עיבוד המוצר 129.בהינת הר ,בפני חברות
הכרייה תעמודנה שתי אפשרויות :לעמוד בר שנקבע או לנסות להוכיח כי המחיר שבו
בוצעה העסקה מוצדק )ולהסתכ בכ שא טענת תידחה ה תהיינה חשופות לקנסות(.
קביעת ר כאמור כפתרו לבעיה הכללית יותר של מחירי העברה היא פעולת חישוב
והערכה מורכבת ,א אפשרית כאמצעי להתמודד ע בעיית מחירי העברה בעלות
אדמיניסטרטיבית נמוכה .מנגנו כזה נית ליישו במיוחד בהקשר של משאבי טבע ,משו
שרשויות המס צריכות לחשב את ער הר הראוי רק ביחס לקבוצה קטנה של מחצבי
ותהליכי הפקה.
מוב שיש להבטיח כי תחשיב התמחור של חברות הכרייה )מסד הנתוני והמתודולוגיה
שעליו הוא מתבסס( והלי חישוב הר בידי רשות המסי או כל מחלוקת בינה לבי חברות
הכרייה יהיו שקופי ופומביי כדי למנוע חשש לשחיתות ולניצול הכוח של קבוצות לח.
 .2עיצוב בסיס מס הרווחי )(RRT
המגמה בעול היא להגדיל את הנתח של מסי רווחי ייעודיי במשטר המס )בעיקר על
ה (RRTלצור מיסוי הרנטה הכלכלית של מאגרי משאבי טבע גדולי 130.בעצ הבחירה
של מעצבי המדיניות להטיל מס רווחי יש ביטוי להעדפה של מס יעיל ומדויק יותר על
חשבו יעילות אדמיניסטרטיבית .הרגישות למס של ה RRTוהעלויות האדמיניסטרטיביות
הכרוכות בה ה גבוהות יחסית מפני שכמו כל מס אחר על רווחי ,הוא מחייב הגדרה
מדויקת של מה מוכר כהכנסה גולמית ומה מוכר כהוצאה .בהקשר הזה נבקש לבחו לעומק
שתי סוגיות הנוגעות לשאלת סיווג ההוצאות :האחת הוצאות שנחיצות להפעלת המיז
אינה ברורה ,והשנייה שאלת קיזוז ההפסדי ממיזמי מקבילי .בראייתנו ,התמודדות ע
סוגיות אלו תצמצ את הרגישות למס של ה.RRT
ה RRTהוא מס תזרימי אשר מלכתחילה נוקט כמה הנחות מפשטות בנוגע להוצאות131.
העובדה שכל הוצאה ניתנת לניכוי מידי ונצברת )ע ריבית( בחשבו ההוצאות כנגד רווחי
עתידיי מאפשרת לחברות הכרייה להשיג דחיית מס ניכרת ועשויה לתמר אות לנפח את
חשבו ההוצאות שלה .בהרבה מקרי יהיה לה קשה לעשות זאת משו שלרשות המסי
לא תהיה בעיה לסווג את העלויות למוכרות כהוצאה ולאלה שאינ מוכרות כהוצאה .למשל,
ברור כי עלויות שכר של עובדי מכרה והשקעה בתשתיות המכרה )מיכו ותשתיות פיזיות(
צריכות להיות מוכרות כהוצאה .לעומת זאת רכישת מניות בעודפי המזומני של חברת
הכרייה אינה יכולה להיחשב הוצאה לצור ה.RRT
ע זאת יהיו הרבה מאוד מקרי גבול שבה יהיה קשה להכריע א הוצאה מסוימת
חיונית להפעלת המיז .לדוגמה ,א רכישת חוזה עתידי לרכישת דלק )או תשומה אחרת
 129בהתייחסותנו לעלויות תפעוליות לעיבוד המוצר אי צור לכלול תשלומי בעלי רגישות גבוהה למס
אשר מועברי לחברות קשורות בעבור נכסי לא מוחשיי )כגו תשלומי תמלוגי ( או תשלומי בעבור
שירותי הנהלה.
 130ראו  ,IMF, Fiscal Regimesלעיל ה"ש  ,62בעמ'  ;21טיוטת המלצות ועדת ששינסקי השנייה ,לעיל
ה"ש  ,7בעמ' .87
 131ראו לעיל דיו בפרק ב.3.
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הנחוצה להפעלת המיז( צריכה להיחשב הוצאה או לא .הכלל בדבר אות מקרי קשי
לסיווג 132צרי להיות שכל הוצאה בעבור נכס שחברת הכרייה רוצה לסווג כהוצאה לצורכי
ה RRTצריכה להירש ככזו )בתו פרק זמ של כמה ימי( בספרי שלה .לאחר מכ ,א
הנכס יימכר בעתיד ,כל תקבול בעבורו ייחשב לרווח גולמי לצור מס הרווחי 133.לדוגמה,
א החברה משלמת עבור הזכות לקנות דלק במחיר קבוע לחמש שני ,יש לאפשר לה
להכיר בהוצאות עבור הזכות הזו 134.ע זאת א החברה תמכור את הזכות החוזית שלה
לחברה אחרת ,כל התקבולי בעבור המכירה צריכי להיחשב לרווח לצור חישוב חבות
המס לפי ה135.RRT
הקו המנחה את העיקרו הזה הוא שבמקרי קצה יהיה קשה למצוא כללי אנליטיי שעל
פיה יוכלו רשויות המס לדעת א השקעה בנכס מסוי היא הכרחית לצור תפעול המיז.
כדי למנוע את העלות האדמיניסטרטיבית הכרוכה באכיפת הגדרות וכללי שכאלו ,וכדי
לצמצ את התמרי לתכנו מס של החברות ,חשוב לדאוג לרישו מוקד ולסימטרייה כדי
לקבוע את סיווג הנכס .בזמ הרישו חברות הכרייה עדיי אינ יודעות א ההשקעה בנכס
תהיה רווחית או לא ,והדבר מגביל )א לא מונע לחלוטי( את יכולת תכנו המס שלה.
סוגיה נוספת היא א יש להכיר בקיזוז הפסדי בי מיזמי שוני של הפקת משאבי
טבע .נניח כי חברת כרייה מסוימת החלה להפיק משאב ממיז א .בזמ שמיז א מתחיל
להיות רווחי ,אותה חברה מתחילה להשקיע משאבי בפיתוח של מיז ב .א כ ,עולה
השאלה א יש לאפשר לחברת הכרייה לדחות את תשלו מס ה RRTבעבור הרווחי
שהופקו ממיז א בכ שייתנו לה להכיר בהוצאות הפיתוח של מיז ב .לדעתנו ,כאשר
הממשלה אינה נוקבת בהחצנות חיוביות שאות היא רוצה לקד על ידי מת קיזוז הפסדי
בי מיזמי ,אי לאפשר לחברת הכרייה לנכות את עלויות המכרז ואת עלויות ההפקה של
מיז ב כנגד הרווחי של מיז א 136.על פני הדברי נראה שהעמדה שאנו נוקטי אינה
132
133
134
135
136

מקרי אלו ,לרוב ,יתעוררו כאשר אי מדובר בנכס שיש עליו פחת .לרוב נכסי בניפחת ה נכסי שקל
יחסית להחליט א ה שייכי למיז הכרייה או לא.
היות שבעבור קניית הנכס הוכרה הוצאה מידית ,יתרת המחיר המקורי שלו היא  0ולכ כל תקבול בעבורו
ייחשב רווח.
הציפייה היא שרוב העמימות באשר לאיזה נכס צרי להיכלל ואיזה לא תתייחס לנכסי לא מוחשיי ,
כלומר כאלו שאי לה בלאי כלכלי.
מוב שא מדובר בעסקה ע חברה קשורה ,יהיה צרי להפעיל בקרה על המחיר ,שיהיה הוג .ע זאת
העיסוק בסוגיה זאת חורג מגבולותיו של מאמר זה.
לדוגמה לסוג כזה של החצנות ראו דיו בסוגיית החיפושי  .נית לטעו כי משיקולי דומי של עידוד
חברות כרייה להשקיע במיזמי חיפוש ופיתוח של מאגרי משאבי ראוי לשקול לאפשר לחברות כרייה
אשר סיימו הפקה במאגר מסוי )כלומר כאשר המיז נסגר – לא נמכר( לקזז את אות הפסדי כנגד מס
רווחי שמוטל על מאגר אחר ,כאשר יתרת חשבו ההוצאות שלה גבוהה מאפס .המטרה בסובסידיה
שכזו היא לעודד חברות כרייה מבוססות לקד מיזמי בעלי רווחיות גבולית .הסובסידיה של מת קיזוז
הפסדי מפחיתה את שנאת הסיכו של החברות משו שה ידעו שג א יפסידו כס במיז  ,ה יוכלו
לקזז את חלקו כנגד מס ה RRTבמיזמי אחרי  .ראוי להדגיש כי איננו טועני שתמיד יש לאפשר סוג
כזה של קיזוז הוצאות אלא שבמקרה שהממשלה מחליטה כי יש צור לעודד חברות לקבל עליה מיזמי
כאלו )דבר שתלוי כמוב בהרבה משתני ( נית לחשוב על סובסידיה דר קיזוז חלקי או מלא של
הפסדי .
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עולה בקנה אחד ע עקרונות מס הרווחי ,הגורסי כי יש להתיר ניכויי מס באופ ליברלי
כדי להביא לתוצאה הוגנת לנישו )כדי למנוע מיסוי יתר של יז שלא הרוויח( ויעילה
)משו שדר הניכוי המדינה למעשה משתתפת בסיכו של היז(.
על רקע זה חשוב להסביר מדוע יש להגביל את קיזוז ההפסדי בי המיזמי השוני של
חברות כרייה 137.ראשית ,מבחינת הוגנות ,הרנטה הכלכלית צריכה להימדד כנגד כל זיכיו
בנפרד .במשטר מס אידאלי כל זיכיו נקנה דר מכרז תחרותי במחיר המשק את פוטנציאל
הרווחיות שלו ,ולכ ראוי שהמדינה תקבל בעבורו מחיר הוג ,אשר איננו תלוי בתזמו
הרווחי או באיכות של מאגר אחר 138.ה RRTנות ניכוי מידי לכל סוגי ההוצאות )ג
כאלו שהפחת הכלכלי שלה אטי מאוד( ע הצמדה של ההוצאות וע האפשרות לגרור את
ההפסדי קדימה .לכ התרה גורפת של קיזוז הוצאות בי מיזמי שוני תאפשר דחיית מס
ניכרת לחברות הכרייה אשר יש לה מיזמי רווחיי .דחיית המס הזאת עשויה להיות בעלת
ער כלכלי רב ,ולכ התרה של ניכוי הוצאות בי מיזמי תקשה על משטר המס להשתמש
ב RRTככלי פיסקלי שנועד להבטיח תמורה הולמת לרנטה הכלכלית שבמאגרי רווחיי.
שנית ,מבחינת שיקולי יעילות ,העובדה שרק חברות כרייה בעלות מיזמי רווחיי
שכבר חשופי ל RRTייהנו מדחיית המס שמאפשר קיזוז בי המיזמי ,הופכת את הקיזוז
בי המיזמי השוני ללא יעיל .מכיוו ששוויו של הניכוי גבוה יותר לחברות כרייה
שיכולות להשתמש בו מוקד יותר ,התרתו תוזיל את עלויות מימו המיז רק לחברות
כרייה מסוימות שכבר פועלות בשוק המקומי .ההוזלה ,שממנה ייהנו לרוב חברות רווחיות,
עלולה לשחוק את יעילות של המכרזי התחרותיי בהקצאת זיכיונות משו שחברות
כרייה שיש לה מיזמי רווחיי יהיו מוכנות לשל יותר )ישירות למדינה ,או בדר של
השקעה ב (rent-seekingבעבור זיכיונות כרייה139.
 .3צמצו הרגישות למס והרנטה המסית של הRRT

ה ,RRTכמו כל סוג של מס רווחי ,נחשב רגיש למס ,בי השאר משו שהוא מפחית את
תמרי חברות הכרייה למזער עלויות כל עוד ה ניתנות לניכוי כהוצאה 140.אי לכ ,כדי
שמס הרווחי יהיה אפקטיבי במדידה ובכימות הרנטה הכלכלית רשויות המס צריכות
להיות מסוגלות להבחי אילו הוצאות מותרות בניכוי כנגד הרווחי 141.דבר זה גור בדר
כלל לכריכתה של הטלת מס רווחי ביצירת רשימות שתמנינה הוצאות המותרות בניכוי
137
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פעולה זו של גידור אשר מונעת קיזוז הפסדי מוכרת בספרות ג כ) Ring-Fencingבספרות המסית
הכללית היא משמשת כדי לתאר תופעות של גידור רווחי והשקעות זרות כחלק מהגבלה של היק
הטבות המס הניתנות לפעילות מסוימת( .על השימוש במונח ה Ring-Fencingבסוגיית קיזוז ההפסדי
מה RRTראו  ,IMF, Fiscal Regimesלעיל ה"ש  ,62בעמ' .45–44 ,5
למשל ,בהקשר של הדוגמה שלפנינו ,נניח כי מיז א הוא באיכות גבוהה מאוד ,ואילו מיז ב הוא בעל
פוטנציאל רווחיות נמו ,והדבר משק את המחיר הנמו שחברת הכרייה שילמה בעבורו.
 ,Garnaut & Ross, Taxing Natural Resourceלעיל ה"ש  ,122בעמ' .279
זאת משו שככל ששיעור המס על רווחי גבוה יותר ,כ גדל השווי הכלכלי של הוצאות מותרות
בניכוי;  ,Ergas et al.לעיל ה"ש  ,80בעמ' .371
ש  ,בעמ' .370
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וכאלה שאינ מותרות 142.רשימות אלו ,מפורטות ככל שיהיו ,תמיד תהיינה תוצר של
החלטה ביורוקרטית ,ולכ תמיד תהיינה חלקיות ,ובמוב מסוי ג שרירותיות 143.הצור
)והקושי( של רשויות המס להתמודד ע דיווח יתר של הוצאות אצל חברות כרייה הוא אחת
הסיבות המרכזיות לכ של RRTיש עלויות אדמיניסטרטיביות גבוהות יחסית144.
לדעתנו ,הג שהמתח בי דיוק לעלויות אדמיניסטרטיביות הוא בלתי נמנע ,רשויות
המס יכולות וצריכות לאמ כמה צעדי אשר יקטינו את העלויות האדמיניסטרטיביות של
ה .RRTצעדי שמשפרי את היעילות האדמיניסטרטיבית ומצמצמי את הרנטה המסית
כרוכי בדר כלל באימו כמה הנחות מפשטות ,כלומר בהתעלמות מודעת ממידע קונקרטי
והעדפה של חזקות 145.שאלת המפתח היא א נית לעשות את אות הנחות מפשטות מבלי
לפגוע במהות ה RRTכמס על רווחי.
לתפיסתנו התשובה על כ חיובית כאשר ליבת הטיעו היא שג א אי אפשר לצפות
מראש במדויק את כל העסקאות הספציפיות שדרכ חברות כרייה ינסו לנקז רווחי,
האסטרטגיה עצמה של ניקוז רווחי היא פשוטה וטריוויאלית ולכ ניתנת לצפייה .כדי
להשיג שומה מדויקת במידה סבירה ,אי צור באכיפה המחייבת בדיקה פרטנית
ואינטנסיבית של כל עסקה ,בי היתר מכיוו שיש סוגי עסקאות שרגישות יותר לתכנוני מס
ויש כאלו שפחות .לכ יש לנסות לכמת בקירוב את סוג ההוצאות שמתכנני מס עשויי
להשתמש בה תו הסתמכות על הנחות מפשטות שלחברות הכרייה קשה יותר לעשות בה
מניפולציה .א ההנחות ה טובות מספיק ,בסיס המס עדיי יהיה רווחיות המיז ,אבל
העלויות האדמיניסטרטיביות )ועלויות הציות ותכנו המס של חברות הכרייה( יצומצמו
בשיעור דרמטי .א רשויות המס יפתחו הנחות כאלו ,ה תוכלנה לנצל ניצול אופטימלי את
היתרו של ה RRTכמכשיר פיסקלי שמאפשר למסות את הרנטה הכלכלית באמצעות הטלת
שיעור מס גבוה )יחסית( הממוקד ברווחי חברת הכרייה.
נקודת המוצא של הדיו היא שהטלת מס רווח עוד כמו ה RRTעל חברות כרייה שה
חלק מקונצרני תגרו להנהלת הקונצר לנסות לשיי הוצאות רבות ככל האפשר של
הקונצר לחברות הכרייה ורווחי רבי ככל האפשר מפעילותו לחברות החשופות לשיעור
142
143

144
145

 ,OTTO, MINING ROYALTIESלעיל ה"ש  ,2בעמ' .54
ע זאת רק שיעור מס רווחי של  100%יהפו את חברות הכרייה לאדישות לחלוטי לשאלת ההוצאות.
כל עוד המס נמו מ ,100%לחברות הכרייה עדיי יש תמרי להקטי את ההוצאות האמתיות שלה כדי
להגדיל את הרווחי )ה RRTאו כל מס רווחי ייעודי אחר לרוב אינו מוטל בשיעור הגבוה מ,50%
כאשר בישראל שיעור מס הרווחי המוטל על תגליות הגז הוא  .(50%–20%א כ ,החשש העיקרי של
רשויות המס איננו מהגדלת הוצאות אלא מכ שחברות הכרייה ינצלו את העובדה שמס הרווחי מוטל
 ex postכדי לדווח על הוצאות רבות ככל האפשר בתו חברות הכרייה ולנקז רווחי רבי ככל האפשר
לחברות קשורות אשר אינ חשופות ל .RRTניקוז רווחי שכזה יכול להיעשות באופני רבי  ,והסוגיה
עלתה קוד בהקשר של הכרה בהוצאות מימו וחישוב הרווח הגולמי ממכירת המשאב לצור חישוב
התמלוגי  .ראו לעיל דיו בחלק  2של פרק זה.
 ,Land, Rate of Returnלעיל ה"ש  ,39בעמ' .96–95
מטבע הדברי  ,שימוש בהנחות מפשטות יכול להקטי בהרבה )א לא להעלי ( את הרנטה המסית
הנובעת מיכולת של חברות כרייה לנקז רווחי לחברות קשורות .צמצו הרנטה המסית של חברות
הכרייה תפגע ביכולת לעשות מניפולציה ותאפשר לרשויות המס להפחית את העלויות
האדמיניסטרטיביות הכרוכות ב.RRT
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מס חברות רגיל )או לחברות בנות הנמצאות בחו"ל וחשופות לשיעור מס נמו( 146.יש שתי
אסטרטגיות שרשויות המס יכולות לנקוט כדי להתמודד ע הרנטה המסית של חברות כרייה
שה חלק מקונצר .לדעתנו ,על מנת להתמודד ע הבעיה באופ אפקטיבי על משטר המס
לנקוט את שתי האסטרטגיות במקביל.
האסטרטגיה הראשונה היא איתור מוקדי של הוצאות שקל לחברות כרייה ליצור בה
מניפולציה .א על פי שעיקר הרגישות למס תהיה ביחס לעסקאות בי חברות קשורות )כמו
הוצאות הנהלה( ,חשוב לציי כי חברות כרייה יכולות לנצל את הרנטה המסית שלה על
מנת לנקז רווחי לחברות קשורות באמצעות עסקאות ע צדדי שלישיי 147,לפעמי
אפילו עסקאות בתנאי שוק 148.עלויות משפטיות ,ראיית חשבו ,עלויות מימו ועלויות
הנהלה – ה כול דוגמה לעלויות שבמקרי רבי יהיה קשה להפריד בי העלות שלה
לחברת הכרייה לעלות לשאר החברות בקונצר .לכ לקונצר יש מוטיבציה לצמצ את
העלויות האלו עד כמה שנית ,א בהינת ס עלויות מסוי המוטיבציה היא שכמה שיותר
ממנו יהיה משוי לחברות הכרייה ,אשר חשופות למס ה RRTעל רווחיה העודפי.
הקביעה איזה סוג של עלויות צרי להיכנס לתו הסיווג של הוצאות בעלות רגישות גבוהה
למס )כלומר שקל לעשות בה מניפולציה( תהיה תלויה במרכיבי רבי ,וצפוי כי רשויות
מס ומשטרי מס שוני יסווגו כל אחד סיווג שונה את סוג ההוצאות העונות להגדרה149.
לכ במקרי של עלויות רגישות למס ,אשר רשויות המס מעריכות שאי לה יכולת
לבחו )בעלות סבירה( א נית לשיי אות לחברה העוסקת בכרייה או לחברה אחרת
בקונצר ,ה צריכות להגביל מראש את יכולת של מנהלי הקונצר לשיי אות דווקא
לחברות הכרייה .למעשה ,ה RRTמאמ גישה כזו כאשר הוא נמנע מלהכיר בהוצאות
מימו קונקרטיות ובוחר במקו זאת להצמיד את חשבו ההוצאות לעלות ריבית משוערת.
באותו אופ נית להניח כי החלק היחסי בהוצאות )דוגמת הנהלה ודיווח חשבונאי
המיוחסות לחברות כרייה( אינו יכול להיות גדול מהחלק היחסי שלה בפעולות החברה

146
147
148

149
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ראו לעיל דיו בפרק ב 3.בה"ש .59–54
חברות כרייה ג יכולות לנצל את המבנה הרב תאגידי באמצעות עסקאות ע צדדי שלישיי שנותני
שירותי לחברות אחרות בקונצר – על ידי כ שיסכימו להגדיל את ההוצאות שלה בתמורה להוזלה
בעלויות שמקבלות החברות הקשורות.
להסבר על הוצאות הריבית ראו להל בפרק ד ,4.הטקסט הסמו לה"ש  249ו ,250תחת הכותרת "עיצוב
בסיס המס והתמודדות ע רגישותו למס" .בפועל לרשות המסי קשה לעקוב אחרי עסקאות כאלו
ולמנוע אות ,אבל הנחת המוצא היא שיקר וקשה יותר לנצל עסקאות ע צד שלישי המתבצעות בתנאי
שוק כדי לנקז רווחי  .עסקאות כאלו מסובכות יותר ובעלות עלויות לא מבוטלות ,ולכ פוטנציאל
הניצול לרעה שלה הוא מוגבל ביחס לזה של עסקאות קשורות.
הרגישות למס היא נגזרת של מרכיבי שוני  .בי השאר נית למנות את תרבות אכיפת המס ותכנו המס
ע רשויות המס ויועצי המס בסקטור הפרטי )בהתאמה( .בנוס ,דיני המס עצמ ואופ הפרשנות שלה
בבתי משפט עשויי להשפיע על מידת יכולת של נישומי להפחית את חבות המס שלה באמצעי
חוזיי אשר אינ כוללי שינוי מהותי באופי הפעילות הכלכלית שלה  .לדוגמה ,ייתכ כי רשות מסי
בעלת יכולת אדמיניסטרטיבית גבוהה תוכל להשקיע משאבי אכיפה ולייצר קונוונציות אשר יאפשרו לה
לשיי הוצאות משפטיות של הקונצר לחברות השונות בו .על הקשר שבי יכולת אדמיניסטרטיבית של
רשויות המס לקושי שלה להגביל אינפלציה של הוצאות ראו  ,Collierלעיל ה"ש  ,11בעמ' .80
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)החלק היחסי יכול להימדד לפי השווי החשבונאי של הנכסי המוחשיי ,הרווח הגולמי
וכדומה(.
היתרו של האסטרטגיה הראשונה הוא בגמישות שהיא מאפשרת לרשויות המס בבוא
להתמודד ע הוצאות שונות לפי מידת הרגישות שלה למס .לדוגמה ,ייתכנו מקרי ביניי,
שבה עלות מסוימת תיחשב רגישה למס א לא במידה המחייבת הגבלה מוחלטת של גודל
ההוצאה אלא ככזו אשר תאפשר ג יצירת חריגי .ע זאת חשוב להבי כי הגמישות
שטבועה באסטרטגיה הראשונה איננה רק דבר חיובי ,משו שהיא יוצרת סוג של מלחמת
התשה בי רשויות המס לחברות הכרייה – התמודדות שרשויות המס מגיעות אליה בעמדת
נחיתות 150.אסטרטגיה זו מחייבת את רשויות המס להגדיר מראש את ההוצאות הרגישות
למס ,לבחור את אסטרטגיות הטיפול בה ולהשקיע משאבי רבי באכיפת על עסקאות
אשר תוכננו על ידי חברות הכרייה )כאשר האחרונות ינסו מטבע הדברי להימנע מכ
שהאופ שבו הגדירו את הוצאותיה יוגבל(.
האסטרטגיה השנייה שיכולות רשויות המס לנקוט היא כימות ההוצאות שמהוות רנטה
מסית של חברות הכרייה והגבלת בצורה גסה יותר  151.אדמיניסטרציה פשוטה איננה
נמדדת במורכבותו )המילולית( של משטר המס אלא במורכבות האכיפה שלו .כלומר ,על
פני הדברי ההצעה שלנו נראית מסובכת ,א בפועל היא איננה מציבה דרישה למידע נוס,
וכ היא מקטינה את חוסר הוודאות ואת הכדאיות של ההשקעה בתכנוני מס באופ שהיא
תהפו את אכיפת ה RRTלפשוטה יותר )לכל הצדדי( .הדר לעשות זאת היא בהטלת
חובת מס מינימו על חברות הכרייה אשר תאפשר לה לנכות רק חלק מ ההוצאות )כאלו
אשר קשה ,יחסית ,לעשות בה מניפולציה(152.
למעשה על בסיס אותו מידע תידרשנה החברות לעשות שני תחשיבי לצור קביעת
חבות המס שלה לפי ה RRTכמס רווחי ייעודי :אחד לפי ה RRTהרגיל ,אשר יביא
בחשבו את כל ההוצאות שלה; השני לפי מס המינימו ,אשר יביא בחשבו רק חלק מ
ההוצאות ,והחברה תידרש לשל את חבות המס הגבוהה בי השניי .מבחינת עלות
אדמיניסטרטיבית כל ההבדל בי שיטה שבה מס מינימו לכזו שאי בה מס מינימו הוא
שורה אחת של חישוב מתמטי פשוט.
 150נחיתות של רשויות המס נובעת מכ שהמידע ,המומחיות והמשאבי שבידיה פחותי מאלה שבידי
חברות הכרייה – ומהכוח הפוליטי של חברות הכרייה )ראו טיוטת המלצות ועדת ששינסקי השנייה,
לעיל ה"ש  ,7בעמ'  ,35וכ הדיו לעיל בה"ש .(127
 151לדוגמה ,משטר המס אשר אומ לאחרונה באוסטרליה הגביל את ההוצאות שחברות הכרייה יכולות
לבקש לנכות ממס הרווחי עד ל 25%מהרווחי  .לדעתנו ,הגבלת ההוצאות שבחרה ממשלת אוסטרליה
היא בעייתית משו שהיא הופכת את ה RRTלסוג של תמלוגי – מס המוטל על  75%מהרווח הגולמי.
 152ראו Duanjie Chen & Jack Mintz, Repairing Canada's Mining-Tax System to Be Less
)) Distorting and Complex, 6 SSP RES. PAPERS, 14 (2013להלChen & Mintz, Repairing :
 ,(Canadaאשר הציעו ג ה להטיל מס מינימו כחלק מהצעת להפו את משטר המס המוטל על
מינרלי בקנדה למבוסס על מיסוי הרנטה הכלכלית .ע זאת הצעת הייתה הטלת מס מינימו על בסיס
המכירות .כלומר ,הטלת מס על מחיר המכירה בניכוי הוצאות שינוע והפצה .לטעמנו מס מינימו כזה
יתקשה להשיג את מטרתו באשר הוא אינו מצמצ את הרגישות למס של ה RRTבשל הבעייתיות
בקביעת מחיר המכירה האמתי .להרחבה ראו לעיל בפרק ג.2.
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ההוצאות המוכרות לצור מס המינימו יהיו אות הוצאות שה קשיחות יחסית ,כלומר
כאלו שלחברות הכרייה קשה יותר לעשות בה מניפולציה .בכל הנוגע להשקעות ההוניות
הפיזיות ארוכות הטווח בתשתיות ובמכשור של מיז הכרייה ,חישוב חשבו ההוצאות של
מס המינימו יהיה זהה לחישוב ה RRTהרגיל .השוני יהיה בעיקר ביחס לעלויות
השוטפות 153,כאשר מס המינימו יביא בחשבו רק את העלויות הקשיחות שקשורות
אינהרנטית לתפעול המיז ,כגו עלות ההעסקה של עובדי המיז )לא כולל הנהלה(
העובדי במיז והעלות של רכישת תשומות מרכזיות )לדוגמה חשמל ,מי ודלק(154.
א כל מה שמס המינימו יעשה הוא להתעל מחלק מ ההוצאות של חברת הכרייה,
הוא לא ימסה את הרנטה הכלכלית כפי שה RRTאמור לעשות .ע זאת נית לפתור את
חוסר הדיוק הכרו בהתעלמות מ ההוצאות שאינ כלולות במס המינימו באמצעות
הגדלת ההוצאות המוכרות במס המינימו בשיעור מסוי ,כסוג של פיצוי על שמס
המינימו אינו מתיר בניכוי את שאר העלויות .השיעור שבו יוגדלו העלויות הקשיחות הוא
אומד ,ולכ הוא איננו יכול להיות מדויק וחייב להיות שרירותי .ע זאת השימוש באומד
יכול להביא את רשויות המס בקירוב לרווחי האמתיי של חברת הכרייה ולחסו לה
ולנישומי את עלויות האכיפה והציות שכרוכות בבדיקה פרטנית של כל עסקה )מה שאומר
שהמס צרי להיות מוטל באופ אחיד וללא אפשרות להחרגה(155.
חשוב ג להדגיש כי מס המינימו לא יביא בהכרח לתוצאה מדויקת פחות מזו שיביא
המס הרגיל .בעול ללא עלויות אדמיניסטרטיביות ,רשויות המס היו בודקות לעומק כל
עסקה של חברות הכרייה כדי לוודא שהיא איננה מנקזת רווחי .אבל בעול שבו עלויות
 153ובמידה פחותה לעלויות ארוכות טווח לא בנכסי פיזיי .
 154על פני הדברי אפשר שיעלה חשש שחברת כרייה שתדע שהיא חשופה ג למס מינימו תפסיק
להשקיע במיז בעיתוי מוקד מהרצוי מבחינה חברתית ,או תתמחר בחסר את המיז  ,וזאת בשל שלילת
האפשרות לנכות את מלוא הוצאותיה .ע זאת לדעתנו המחשבה שחברת כרייה )רווחית( תפסיק פעילות
כרייה קיימת מכיוו שחלק מההוצאות השוליות שלה ,שאינ קשורות ישירות להפעלת המיז  ,אינ
מוכרות ,היא סכנה קטנה מאוד )חשוב לזכור שמס המינימו מוטל רק א המיז יהיה רווחי( .ג א
טיעו כזה אפשרי ברמה התאורטית ,נראה לנו שהוא רלוונטי רק לאות משאבי שבה העלות השולית
של הפקה היא גבוהה ביותר )ולכ מבחינה חברתית אולי ה אינ כדאיי ( ,או לעניי משאבי
שרווחיות גבולית )אשר בעניינ קיי ספק א כדאי לאמ מנגנו מס רווחי ומס מינימו שנגזר
ממנו( .כ או כ ,א התועלת החברתית של מניעת הסטת הכנסה היא גבוהה )מבחינת תקציב המדינה
ומבחינה חלוקתית( ,אזי העלות שלה ,לפי המתווה המוצע ,נמוכה יחסית .עוד חשוב לציי כי ג מס
החברות הרגיל אינו מתיר לנכות את כלל ההוצאות ולקזז את כל ההפסדי של החברה .למשל ,מס
החברות שולל קיזוז הפסדי בי חברות קשורות .מבחינה זו איהכרה בהוצאות לפי המנגנו המוצע היא
פריפריאלית .לעניי האפשרות שחברות יתמחרו את הצעת במכרז במחיר נמו יותר בגלל חשיפת למס
מינימו  ,הרי שלדעתנו ,העובדה שחברות הכרייה יכולות לתמחר את ההשלכות העתידיות של מס
המינימו בשלב המכרז היא דווקא בבחינת יתרו של המנגנו ולא חיסרו שלו .בהקשר זה ברי כי
תמחור המתבסס על נתוני נכוני ורלוונטיי אינו תמחור חסר.
 155יתרונו הגדול של מס המינימו הוא בפשטותו .ההצעה ליצור חריגי למס המינימו מנוגדת למהות
המנגנו שביקשנו להציע – מנגנו קשיח ויעיל אשר מקריב במידה מסוימת את הדיוק לטובת פשטות
אדמיניסטרטיבית ועלויות נמוכות .ע זאת חשוב להדגיש כי מכיוו שה ,RRTכמו רוב מסי הרווחי
הייעודיי  ,הוא מס תזרימי ע הכרה בעלויות מימו ,הוא מראש נדיב מאוד )ביחס למס חברות שמוטל
בדר כלל על הכנסה( ,ומראש מקטי משמעותית את האפשרות שיוטל מס עוד על חברה מפסידה.
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אדמיניסטרטיביות ,כשקיימת עמימות בדבר התמחור הנכו של עסקאות קשורות – בדיקה
פרטנית של עסקאות קשורות תהיה תמיד חלקית ,ובמוב זה שרירותית ולא מדויקת .היתרו
של מס המינימו הוא שהשרירותיות בו צפויה להיות אחידה וכזו שאינה מתמרצת את
חברות הכרייה לבזבז משאבי על תכנוני מס.
להל דוגמה אחת לאופ שבו רשויות המס יכולות לחשב את המכפיל הזה .רשויות המס
צריכות לבדוק את הדוחות של חברת הכרייה כמה שני אחורה כדי לקבוע מה היחס
)הרבשנתי( של ההוצאות השוטפות הקשיחות מס כל ההוצאות השוטפות .ככל שנית,
רצוי שהתחשיב יתבסס על הדוחות של חברת הכרייה לפני שהוטל עליה מנגנו מס
המינימו ,ועל דוחות של חברות כרייה אחרות .נניח שנמצא כי בחברות כרייה של משאב
מסוי החלק היחסי של ההוצאות הקשיחות )שמס המינימו מביא בחשבו( הוא  80%מס
ההוצאות השוטפות .נית להשתמש בנתו הזה כדי לעשות את התחשיב של מס המינימו
פשוט בכ שרשויות המס יאפשרו לחברת הכרייה להכפיל את העלויות הקשיחות ב125%
)מה שאמור לתת ,בקירוב ,את ס כל העלויות שלה( לצור חישוב מס המינימו 156.דר
אחרת )אשר מצריכה חישוב מורכב קצת יותר( היא שמס המינימו יכיר רק בשיעור
העלויות הקשיחות אבל יטיל מס בשיעור נמו יותר.
חשוב להבי שג א יוטל מס מינימו ,חברות הכרייה עדיי יוכלו לעשות מניפולציה
בהוצאות שנחשבות לקשיחות 157.אנו איננו רואי בנקודה זאת מכשול ,משו שאכיפה
יעילה איננה אכיפה אבסולוטית ,ולכ המטרה של מס המינימו היא רק להקטי את
הרגישות למס של ה RRTואת עלויות האדמיניסטרציה הנובעות מכ ,תו שמירה על דיוק
אופטימלי של בסיס המס ומניעת שחיקתו .הדר להשיג זאת היא למקד את רשויות המס
ואת חברות הכרייה בכמה עלויות פשוטות למדידה ולהימנע מעלויות התדיינות וחוסר
ודאות באשר לכל שאר העלויות .ראוי להדגיש כי א מעצבי המדיניות חוששי שעדיי
יהיה נית לעשות מניפולציה במשטר של מס מינימו ,אי לה אלא להציב משטר קנסות
 156דוגמה מספרית עשויה לעזור להבהיר כיצד מס המינימו יעבוד במקביל ל .RRTנניח חברת כרייה אשר
יש לה רווחי של  1מיליארד ש"ח בשנה נתונה .אותה חברה מצהירה על  600מיליו ש"ח הוצאות.
מוטל עליה מס  RRTבשיעור של  ,50%ולכ חבות המס של חברת הכרייה לפי ה RRTהרגיל באותה
שנה תהיה  200מליו ש"ח .חובת מס מינימו מתבססת על היחס ארו הטווח בי ההוצאות השוטפות
הקשיחות לכלל ההוצאות של חברת הכרייה .נניח שהיחס הזה הוא  ,80%וההוצאות הקשיחות )אלו
שנכללו במס המינימו ( ה  400מיליו ש"ח .החברה תכפיל את ההוצאות הקשיחות שלה ב) 125%כדי
לדמות בקירוב מה היו אמור להיות ס ההוצאות( ותגיע ל 500מיליו ש"ח הוצאות מותרות בניכוי לפי
מס המינימו  .על חברת הכרייה יהיה לעשות תחשיב נוס של מס המינימו על בסיס אות נתוני
שהגישה לשומה הרגילה של ה ,RRTולשל את הסכו הגבוה מבי השניי )במקרה הזה  250מיליו
ש"ח לפי מס המינימו (.
הוצאות
סה"כ חבות במס
סה"כ רווח
רווחי
)(50%
חייב במס
אחרות
קשיחות
0.2
10.6=0.4
0.2
0.4
1
מס רווחי
0.25
10.5=0.5

125%*0.4=0.5
1
מס מינימו
*הנתוני מוצגי במיליארדי
 157לדוגמה להשתמש בתהליכי שדורשי תשומות רבות יותר ,למשל לסנ עוד עובדי לחברה שייחשבו
לעובדי המיז  ,דוגמת עובדי שעוסקי בשינוע המשאב.
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איל בנשלו וצליל סלומו

נוקשה על ניסיונות תכנו מס שלא בתו לב 158או להתאי את שיעור המס באופ שיכלול
את יכולת של חברות הכרייה לנקז רווחי .בנוס ,ראוי להדגיש כי מס המינימו משמש
כלי נוס להתמודדות ע בעיות של הסטת הכנסה א הוא איננו יכול לתת מענה קס
לבעיות של  .rent-seekingאמנ ככל דבר חקיקה ג חקיקת מס המינימו עשויה להיות
מלווה בצעדי שינקטו קבוצות אינטרס ,שינסו להשפיע על עיצוב המנגנו .דר אחת
לצמצ בעיות אלו ,כפי שצוי בהקשר של הדיו בתמלוגי ,היא לדאוג כי המתודולוגיה
ומסד הנתוני שעל פיה יחושב המנגנו של מס המינימו יהיו חשופי לביקורת ציבורית
כדי להפחית את הסיכו כי קבוצות אינטרס יצליחו להטות את חישוב המס 159.לצד זאת ,א
א קבוצות אינטרס תצלחנה להשפיע על יעילות מס המינימו ,לא צפוי שייגר נזק ,במוב
זה שמשטר המס ייוותר ע מנגנו המס הרגיל ,מבלי שמס המינימו המוצע יטיל על
רשויות המס ועל הנישומי עלויות עודפות של ייצור מידע או אכיפה.

ד .מיסוי משאבי טבע בישראל
בישראל כמה מחצבי ,והעיקרי שבה הוא הגז הטבעי שהתגלה בעשור האחרו .לצדו
מחצבי נוספי ,ובה אשלג ,פוספטי ,ברו ,מגנזיו ,אגרגטי )מחצבי לתעשיית
הבנייה( ומי מינרלי 160.המסגרת החקיקתית המסדירה את התשלו למדינה בעבור כריית
המחצבי נשענת ברובה על חקיקה ארכאית 161,כאשר בשני האחרונות נעשו בה כמה
שינויי שיתוארו להל.
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160
161
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לסיכו הדיו במס המינימו  ,חשוב לציי כי מס המינימו צרי לכלול התייחסות לאפשרות שחברות
הכרייה ינסו לעשות מניפולציה במרכיבי ההוצאות שעליה יתבסס מס המינימו  .מכיוו שהמטרה
העיקרית של מס המינימו היא לרס את הדינמיקה ההרסנית של גידול בלתי נשלט בעלויות האכיפה
והציות העולות מאפשרות זו למניפולציה ,יש להטיל משטר קנסות אשר ייצור אפקט צינו על
המוטיבציה של חברות הכרייה .ראוי אפוא להטיל קנסות בשיעורי עונשיי א הוכח כי חברות הכרייה
הגדילו שלא בתו לב את אחד ממרכיבי ההוצאות שעליה מתבסס מס המינימו )לדוגמה רשמו
עובדי שלא באמת עבדו במכרה כעובדי מכרה כדי להגדיל את המרכיב הזה של ההוצאות( .צעד כזה
לא ימנע מחברות הכרייה לנסות ולהגדיל את מרכיב ההוצאות שלה ,אבל עשוי ליצור אפקט צינו אשר
יגביל את מרווח התמרו שלה .כדי למנוע ניצול לרעה של משטר ההכנסות על ידי רשות המסי ראוי כי
חובת ההוכחה של תו הלב תוטל על רשות המסי  ,בניגוד לבררת המחדל שבה חובת ההוכחה על
הנחיצות בהוצאה מסוימת מוטלת על חברת הכרייה )משו שהמידע נגיש לה יותר(.
חשוב להבהיר כי מטרת מס המינימו היא לספק עוד קו הגנה )זול במונחי של עלויות אכיפה וציות
לחוק( אשר יקשה על מניפולציה א לא למנוע אותה לחלוטי .אמנ קבוצות אינטרס יכולות להשפיע
על עיצוב המנגנו )כמו על כל דבר חקיקה ומנגנו אכיפה אחר( ,אבל היות שמדובר על מס שמוטל
במקביל למס הרגיל ,ולכ ג א קבוצות אינטרס תצלחנה לעשות זאת ,ה"נזק" היחיד שייגר הוא
שהמס הרגיל הוטל .כל זאת ללא שהמס גר להטלת עלויות עודפות של ייצור מידע או אכיפה.
ראו משרד האוצר דוחות כספיי ליו  31בדצמבר ) (2012) 2011להל :משרד האוצר דוחות כספיי(;
לסקירה כללית על משאבי הטבע בישראל ראו טיוטת המלצות ועדת ששינסקי השנייה ,לעיל ה"ש ,7
בעמ' .34–15
כריית פוספטי ואגרגטי בישראל מוסדרת בפקודת המכרות ,חא"י ב  ,910שניתנה בשנת  ,1925וכרית
המחצבי מי המלח מוסדרת בחוק זיכיו י המלח ,התשכ"א–.1961
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פרק זה יתחלק לכמה חלקי .בחלקו הראשו נבקש להציג שני מאפייני ייחודיי
לישראל – ריכוזיות המשק הישראלי וחולשת הסקטור הציבורי .בראייתנו ,למאפייני אלו
השלכה על אכיפת משטר המס ,ולכ ג על שיעור המס האפקטיבי ועל עיצוב משטר המס
הרצוי שיוטל על כריית משאבי טבע בישראל .החלק השני יציג את המסגרת החקיקתית
החלה כיו על כריית המחצבי העיקריי בישראל )גז ומינרלי( ואת השינויי שחלו בה
לאור השני .בשל קוצר היריעה ,המינרלי שבה נבקש להתמקד ה מחצבי י המלח
והפוספטי המופקי במזרח הנגב .החלק השלישי יבח בחינה ביקורתית את משטר המס
על הפקת משאבי טבע בישראל וידגי כיצד יש לייש את העקרונות אשר הוצגו בפרק ג
לעיל ,אשר לדעתנו ראוי שיהיו בבסיס משטר המס ,באשר לפעילות הכרייה שמתבצעת בי
המלח ובמכרות הפוספטי .בנוס ,על בסיס אות עקרונות ,חלק זה יבקש להדגי את
האופ שבו יש להטיל מס רווחי עוד באמצעות בחינה ביקורתית של מס הרווחי שהוטל
לאחרונה על רווחי מהפקת גז ונפט .החלק הרביעי יתייחס לסוגיית הצור ביציבות משטר
המס.
 .1מאפייני שליטה במשאבי טבע בישראל
לתפיסתנו ,הריכוזיות הגבוהה בישראל והחולשה היחסית של המגזר הציבורי בה רלוונטיות
לצור הדיו במשטר המס הרצוי על משאבי טבע בישראל ,שכ ה משליכי על האופ
שבו משטר המס צרי להתמודד ע תופעות של  ,rent-seekingהעשויות להשפיע על שיעור
המס האפקטיבי.
162

המשק הישראלי הוא משק ריכוזי )ה בהיבט כלל משקי ה בהיבט ענפי( ,ופועל בו
מספר קט של קבוצות עסקיות דומיננטיות שה בבעלות משפחות שונות 163.א שקבוצות
עסקיות קיימות במקומות רבי בעול  164,בישראל ה זוכות לנתח שוק רחב יחסית
ששיעורו  69%משווי השוק165.
 162משרד האוצר הועדה להגברת התחרותיות במשק :המלצות סופיות והשלמות לדו"ח הביניי (2012) 5
)להל :הועדה להגברת התחרותיות במשק(; תמיר אגמו ועמי צדיק "קבוצות עסקי בישראל – תיאור,
ניתוח והשלכות מעודכ" ) 1הכנסת ,מרכז מחקר ומידע .(2010 ,שיעורה של רמת הריכוזיות בישראל
הוא  30%והיא גבוהה ביחס לעול המערבי .ראו ג קונסטנטי קוסנקו "התהוות של הקבוצות
העסקיות בישראל והשפעת על החברות ועל המשק" ) 21בנק ישראל ,מחלקת המחקר.(2008 ,
 163קבוצת  D&Bישראל " – Dun's 100-2008הקבוצות הבולטות במשק –  9מתו  14הקבוצות הבולטות
במשק הישראלי מחזיקות בקבוצת פיננסי גדולה" )הודעה לעיתונותwww.dundb.co.il/ ,(1.4.2008 ,
" .NewsShowHeb1.asp?idnum=428קבוצה עסקית היא קבוצה של חברות המנהלות פעילות עסקית
בשווקי שוני  ,נתונות לשליטה אדמיניסטרטיבית ופיננסית אחת וקשורות בקשרי אמו הדדי ,על בסיס
רקע אישי ,אתני או עסקי משות" )קוסנקו ,לעיל ה"ש  ,162בעמ'  ;(6ההגדרה לקוחה מתו Nethaniel
H. Leff, Industrial Organization and Entrepreneurship in the Developing Countries: The
).Economic Groups, 26 ECON. DEV. & CULTURAL CHANGE 661, 663 (1978

 164קונסקו ,לעיל ה"ש  ,162בעמ' .4
 165ש  .כ ראו הועדה להגברת התחרותיות במשק ,לעיל ה"ש  ,162בעמ'  .9מבנה השליטה של הקבוצות
העסקיות הוא לרוב פירמידלי )מהחברות המסונפות המוחזקות במבנה זה( ,כאשר ברמה המבנית מרבית
השליטה מושגת באמצעות  3%בלבד מההו האישי של הבעלי )ראו קוסנקו ,לעיל ה"ש  ,162בעמ'
 .(22המשמעות היא שהמשפחות העומדות בראש הקבוצות העסקיות בישראל שולטות בשווי שוק אדיר
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ריכוזיות המשק הישראלי איננה תופעה חדשה  166,א בשני האחרונות נראה כי
הקבוצות העסקיות חיזקו את שליטת במשק הישראלי 167באופ שמאפשר לבעלי ההו
העומדי בראש השפעה רבה יותר על גופי שלטוניי 168.למול חוזק היחסי של קבוצות
עסקיות במשק הישראלי עומדת החולשה היחסית של השירות הציבורי ,המתאפיי
באפקטיביות נמוכה בכל רבדיו 169.חולשת השירות הציבורי מתעצמת בשל חולשת התיאו
הבימערכתי ; 170בשל העומס הביורוקרטי ,שמביא למאמ לעקו את הדרישות
הביורוקרטיות כדי לקד אינטרסי סקטוריאליי ; 171וכ בשל ריבוי המינויי

תו השקעת הו אישי בשיעור נמו יחסית .כ ראו אס חמדני ריכוזיות השליטה בישראל :היבטי
משפטיי ) 14המכו הישראלי לדמוקרטיה.(2009 ,
 166המשק הישראלי אופיי בריכוזיות עוד משנותיו הראשונות ,א הלי הריכוזיות הועצ בעקבות תהליכי
שהחלו בסו שנות השמוני ואימו מדיניות הפרטה אשר נועדה לצמצ את מעורבות המדינה במשק.
בשנות התשעי התחלפה הבעלות ברוב הקבוצות העסקיות )ראו קונסקו ,לעיל ה"ש  ,162בעמ' .(15–11
 167תו התבססות על רשת מורכבת של יחסי גומלי אשר הסתמכה בי היתר על החזקות צולבות של נכסי
פיננסיי ראליי – המאפשרת אפליה שלה לטובה במת גישה עודפת לשוק האשראי הבנקאי
והחובנקאי ,וכ על העסקה של פוליטיקאי ורגולטורי ויחסי חברתיי עמ  .לזמינות המקורות
הפיננסיי חשיבות רבה ה באשר להשקעה וה באשר לפעילות שוטפת – בכל עניי כלכלי .הוועדה
להגברת התחרותיות במשק עמדה על כ שחברות קשורות זוכות ליחס מועד בהקצאת אשראי ועוד.
ראו הועדה להגברת התחרותיות במשק ,לעיל ה"ש  ,162בעמ'  .9כ ראו חמדני ,לעיל ה"ש  ,165בעמ'
 .102העסקה של רגולטורי לשעבר בידי קבוצות עסקיות מעלה חשש ממשי שעובדי ציבור פועלי
לטובת בעלי ההו כבר בכהונת בשירות הציבורי .על תופעת ה) captureמצב שבו בשל הקרבה בי
הרגולטור לרשויות המוסדרות הרגולטור מתחיל לקד את האינטרס של התעשייה( והשלכותיה ראו
ROBERT BALDWIN & MARTIN CAVE, UNDERSTANDING REGULATION: THEORY, STRATEGY,
) .AND PRACTICE 43 (1999בהקשר הישראלי ראו הוועדה לבחינת יחסי הושלטו דוח הוועדה 25

168
169
170

171
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)) (2012להל :הוועדה לבחינת יחסי הושלטו דוח הוועדה(; ירו אזרחי ,זוהר גוש ושמואל לש
בעלות צולבת – שליטה ותחרות בשוק התקשורת הישראלי :היבטי כלכליי ומשפטיי והשלכותיה
על הדמוקרטיה הישראלית ) 40המכו הישראלי לדמוקרטיה ;(2003 ,קונסקו ,לעיל ה"ש  ,162בעמ' ;31
יצחק גלנור מינהל ציבורי בישראל :התפתחות ,מבנה ,תפקוד ורפורמות .(2007) 101
הוועדה לבחינת יחסי הושלטו דוח הוועדה ,לעיל ה"ש  ,167בעמ'  ;26–25גלנור ,לעיל ה"ש ,167
בעמ'  .82כ ראו  ,JOHNSTONלעיל ה"ש  ,27בעמ' .60
לרבות משרדי הממשלה ,הרשויות הסטטוטוריות ,החברות הממשלתיות והרשויות המקומיות .ראו
גלנור ,לעיל ה"ש  ,167בעמ' .220
הוועדה הציבוריתמקצועית שעסקה ,בי היתר ,בנושא זה עמדה על בעיה זו בדוח שפורס בשנת 1989
)הוועדה הציבוריתמקצועית לבדיקה כוללת של שירות המדינה וגופי הנתמכי מתקציב המדינה די
וחשבו כר א  ,((1989) 122ומסקנה דומה הופיעה ג בדוח מבקר המדינה משנת ) 2003מבקר המדינה
דוח שנתי 55ב לשנת  2004ולחשבונות שנת הכספי ) (2004) 9 ,5 2003להל :מבקר המדינה דוח שנתי
55ב( .חוסר התיאו מביא לפיצול סמכויות מוגז שמקשה מאוד על תיאו ושיתו פעולה וכ ליצירת
של יחידות מקבילות במסגרת ארגוני שוני )עפרו רזי ופנחס יחזקאלי מינהל ציבורי על פרשת דרכי:
מאנוכיות לשיתו פעולה בינארגוני .((2007) 93–92
ש  ,בעמ'  ;104–101ראו מבקר המדינה דוח ביקורת שנתי  62לשנת  2011ולחשבונות שנת הכספי
 ,(2010) 17 2010זמי בhttp://www.mevaker.gov.il/(X(1)S(ohge3zj0jmwrzausfxrholha))/he/
.Reports/Pages/117.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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"אר אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת" –
מיסוי משאבי טבע בישראל

הפוליטיי  172.חולשה זו הופכת את הסקטור הציבורי לפגיע יותר לתופעות של
שחיתות173.
השילוב של שירות ציבורי חלש ופגיע 174ע סקטור פרטי ריכוזי המורכב מקבוצות
עסקיות בעלות כוח פיננסיפוליטי רב יחסית ,מעלה חשש ליחסי בעייתיי בי בעלי הו
לנושאי משרה בשירות הציבורי  175.דבר זה עשוי ליצור מוטיבציה לפעילות של
 rent-seekingה מצד הקבוצות העסקיות ה מצד הפוליטיקאי והרגולטורי שאמורי
לפקח עליה .פעילות  rent-seekingמשתלמת ככל שהפוטנציאל הכלכלי הטמו בה גבוה
יותר ,ולכ הבעיה חמורה במיוחד כשמדובר בניצול אוצרות טבע ובחקיקת המס176.
172
173

174

175
176

גלנור ,לעיל ה"ש  ,167בעמ'  ;175–174מבקר המדינה דוח שנתי 55ב ,לעיל ה"ש  ,170בעמ'  ;9שוקי
אמרני אתיקה וביקורת בשירות הציבורי בישראל  .(2012) 254חשוב להדגיש שלא כל מינוי פוליטי הוא
לא ראוי .מינוי פוליטי הופ לא ראוי כאשר האד שמונה אינו עומד בדרישות המשרה )ש  ,בעמ' .(255
בשני האחרונות התדרדרה ישראל במדד השחיתות )בד בבד ע עליית הריכוזיות במשק( מהמקו
ה 18בשנת  2002למקו ה 39בשנת  .2012ראו "מדד השחיתות העולמי –  "ICPשקיפות בינ"ל –
ישראל ,זמי ב .www.ti-israel.org/?CategoryID=124הדירוג הראשו של ישראל היה בשנת  ,1995אז
דורגה במקו ה.14
ראו למשל הוועדה לשינוי כלכלי חברתי דו"ח הוועדה ) (2011) 54–49כשלי הסקטור הציבורי וכיווני
שינוי( שבו עמדה הוועדה )בראשה עמד פרופ' מנואל טרכטנברג ,המוכרת בציבור הרחב כ"ועדת
טרכטנברג"( על חוסר היעילות ועל האיכות הנמוכה של הסקטור הציבורי בישראל; גלנור ,לעיל ה"ש
 ,167בעמ'  ;220רזי ויחזקאלי ,לעיל ה"ש  ,170בעמ'  .12ראו ג החלטה  3993של הממשלה ה32
"שיפור מנגנוני ניהול ההו האנושי בשירות המדינה" ) .(18.12.2011בעקבותיה מונתה ועדה שתפקידה
לגבש רפורמה בניהול ופיתוח ההו האנושי בשירות המדינה .בי היתר הודגשו שמירת ערכי של מנהל
תקי ,טוהר המידות ,יושרה ושקיפות וכ הצור בגיבוש קוד אתי )ראו נציב שירות המדינה דוח ועדת
הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההו האנושי בשירות המדינה .((2013) 70
הוועדה לבחינת יחסי הושלטו דוח הוועדה ,לעיל ה"ש  ,167בעמ' .4
לדיו בנקודה זו ראו לעיל בפרק א .ההבחנה כי בישראל יחסי הושלטו בעייתיי במיוחד בכל הקשור
למשטר המס המוטל על חברות כרייה עולה ג באופ ספציפי וברור מדוח ועדת הושלטו )הוועדה
לבחינת יחסי הושלטו דוח הוועדה ,לעיל ה"ש  ,167בעמ'  ,(33 ,26שעמד על העניי הרב שיש לבעלי
ההו בחקיקה בתחומי המסי וניצול אוצרות הטבע שמשפיע מהותית על עסקיה  .אחת הדוגמאות
לניצול כוח של קבוצות עסקיות להשפעה על תהליכי חקיקה בהקשר של משאבי טבע היא ההטבות
הנרחבות שניתנו בחוק עידוד השקעות הו ,התשי"ט– ,1959לחברות העוסקות בכריית משאבי טבע.
הטבות אלו הפחיתו הפחתה ניכרת את שיעורי המס ששילמו חברות הכרייה ,ובוטלו רק לאחרונה בתיקו
 68לחוק משנת התשע"א– ,2011ס"ח  .165הרציונל לתיקו היה שהטבות אלו אינ נחוצות ממילא .ראו
הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשני  2011ו) 2012תיקוני חקיקה( ,התשע"א– ,2010ה"ח  ;541חוזר
מס הכנסה " 3/2012תיקו  68לחוק עידוד השקעות הו"  ,(10.6.2012) 5זמי בwww.capitax.co.il/
 .Attachments/3-2012.pdfשיעור הטבות המס שהרוויחו החברות בשני אלו נאמד במאות מיליוני
שקלי  .להיק ההטבות שניתנו לחברות הכרייה במסגרת חוק עידוד השקעות הו )לפני התיקו ואחריו(
ראו תדרו עיתונאי שערכה המדינה בנושא מימו קציר המלח והגנות י המלח )דצמבר  ,(2011זמי
בhttp://israelaw.files.wordpress.com/2012/02/d79ed7a6d792d7aa-d794d790d795d7a6d7a8-d
794d7a1d79bd79d-d7a2d79d-d79ed7a4d7a2d79cd799-d799d79d-d794d79ed79cd797-28d793

 .d7a6d79e11.pptג התופעה של רגולטורי ועובדי ציבור בכירי שע סיו כהונת הציבורית
עוברי לכה בתפקידי בכירי בקבוצות העסקיות לא פסחה על ענ משאבי הטבע .ענ משאבי הטבע
בישראל נשלט על ידי שתיי מהקבוצות העסקיות הגדולות בישראל :קבוצת עופר וקבוצת תשובה ,שה
הבעלי של חברת כיל וחברת דלק אנרגיה בהתאמה; חברת דלק אנרגיה שולטת בי היתר על מאגרי הגז
תמר ,לוויית ,מרי ,נועה ודלית .ראו דלק מערכות אנרגיה דוח הדירקטוריו על מצב ענייני התאגיד
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ראוי להדגיש כי איננו מבקשי להביע עמדה באשר לנחיצות של הקבוצות העסקיות או
באשר למעמד הרצוי בשוק וא לא לטעו כי קיימת זיקה הכרחית בי השחיתות בישראל
לבי קיומ של הקבוצות העסקיות בכלל ,או כשמדובר במשאבי טבע בפרט .מאמר זה אינו
בא לטפל ישירות בשילוב שבי חולשת הסקטור הציבורי בישראל )ופגיעותו היחסית
לשחיתות( ובי כוח הכלכלי של קונצרני גדולי ,השולטי על חלק ניכר מהמוסדות
הפיננסיי ומהכלכלה הראלית .מדובר בחלק ממגמה )בעייתית( בעלת השלכות עומק על
מבנה המשק והחברה בישראל המחייבת התייחסות רגולטורית רבממדית שאי באפשרותנו
להקי במסגרת מאמר זה .ע זאת חשוב להדגיש כי מאפייני השליטה במשאבי טבע
בישראל וחולשת הסקטור הציבורי מחייבי לתת משקל מיוחד לדיו באופ שבו נית
להקטי את המוטיבציה ל ,rent-seekingוזאת לדעתנו חייבת להיות אחת מהמטרות
העיקריות של משטר המס שיוטל על חברות הכרייה.
 .2משטר המס הקיי על הפקת משאבי טבע בישראל
בפרק זה נתמקד במשטרי המס החלי על כריית שלושה סוגי עיקריי של משאבי טבע
בישראל :מחצבי י המלח ,פוספטי וגז ונפט ,ובשינויי שחלו באופ מיסוי לאור
השני.
)א( משטר המס המוטל על כרית מחצבי י המלח
מיסוי משאבי י המלח מוסדר בחוק זיכיו י המלח ,שקבע חובת תשלו תמלוגי
בשיעור של  10%משווי האשלג 177ותמלוגי בשיעור של  5%בגי כריית ברו ומגנזיו178
) ;(15.5.2012לטענות על מעבר נושאי משרה בכירי בשירות הציבורי לתפקידי בחברת כיל ראו אית
אבריאל "שקשוקה  :2הא המדינה צריכה לנהל מו"מ ע הטייקוני ?"  ,29.12.2011 TheMarkerזמי
ב .www.themarker.com/markets/1.1604788כ ראו אלי שמעוני "בייגה שוחט מונה לדירקטור
בכימיקלי לישראל"  ,26.01.2006 Ynetזמי ב.www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3206832,00.html
לטענות כאלו בהקשר של חברת דלק אנרגיה ראו מיכאל רוכוורגר "לאחר שכה בועדות הריכוזיות
וששינסקי ,אודי ניס יהיה יו"ר דלק ישראל"  ,28.11.2012 TheMarkerזמי בwww.themarker.com/
 .markets/1.1875564כ ראו מיכאל רוכוורגר "עוד רגולטור חוצה את הקווי  :רוני חזקיהו מצטר
לקבוצת דלק"  ,29.12.2011 TheMarkerזמי ב ;www.themarker.com/markets/1.1603911יהודה
שרוני "עו"ד יור טורבובי – המיליונר החדש של תשובה"  ,17.1.2010 nrgזמי בwww.nrg.co.il/
.online/16/ART2/041/192.html?ap=16&from_art=2041683&to_art=2041192
 177ס' )15א( לחוק זיכיו י המלח.
 178ס' )15א() (1לחוק זיכיו י המלח .אופ חישוב התמלוגי בגי המגנזיו נקבע בהחלטת ממשלה מיו
) 5.9.1995ראו ס'  128לכתב התביעה בבוררות זבל"א מדינת ישראל – ממשלת ישראל נ' מפעלי י
המלח בע"מ( ,ולפיה התמלוגי יחושבו על בסיס קרנליט המשמש ליצירת המגנזיו  .למדינה זכות לבחו
מחדש את הסכ התמלוגי למ שנת  ,2006והיא בחרה לעשות כ בשנת  .2010הדיו מתקיי כחלק מדיו
הבוררות בעניי התמלוגי  .ראו כימיקלי לישראל בע"מ דו"חות כספיי מאוחדי לשנת (2012) 64 2011
)להל :כיל דו"חות כספיי( ,זמי בrepo.icl-group.com/Lists/ReportsManagement/%D7%93%
D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D
7%9D%202011/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%20
.2011.pdf
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)כאשר בשני המקרי החישוב כולל ניכוי הוצאות מסוימות ממחיר המכירה( 179.בשל קוצר
היריעה נתמקד במאמר זה בתמלוגי בגי כריית האשלג בלבד180.
בעת חקיקת החוק הייתה חברת מפעלי י המלח בע"מ )להל :מי"ה( ,החברה המחזיקה
בזיכיו ההפקה למחצבי י המלח ,חברה ממשלתית ,ולכ למעשה לא היה היגיו בהטלת
מס הרווחי )שכ ממילא רווחי החברות זרמו לידי המדינה בצורה כזו או אחרת( 181.חברת
מי"ה היא חברת בת של חברה כיל .במסגרת הפרטת כיל ,שהסתיימה בשנת  1995ע מכירת
גרעי השליטה לחברה לישראל בע"מ 182,ניתנה לחברה הבטחה ,שעוגנה בהלי עוק
חקיקה שזכה לש "מכתב השרי" 183,כי שיעור התמלוגי בגי כריית האשלג יופחת
ל 5%בלבד עד לשנת .2010
בשנת  2012נחת הסכ בי המדינה לבי מי"ה לעניי מימו קציר המלח באג הדרומי
של י המלח ,ובמסגרתו נער שינוי נוס בשיעור התמלוגי המוטלי על החברה184.
בהסכ נקבע כי מי"ה תישא ב 90%מעלות קציר המלח 185,ושיעור התמלוגי יועלה
ל) 10%כפי שקבוע בחוק( על ההפקה של יותר מ 1.5מיליו טונות בשנה )על הפקה עד
 1.5מיליו טונות ייוותר שיעור התמלוגי  5%בלבד על כנו( 186.הסכמת מי"ה באה בי
179
180

181
182
183
184

185
186

לפי ס'  15לחוק זיכיו י המלח ,יש לנכות את הוצאות האריזה ,עמלת מכירות ,הובלה וביטוח ,וכ 10%
נוספי מסכו ההוצאות הנ"ל.
הבחירה להתמקד באשלג נובעת מקיומ של נתוני פומביי על מחיר השוק שלו ,וכ מפני שחברת כיל
מוכרת את האשלג המופק בעיקר לחברות חיצוניות ולא לחברות הבנות שלה .זאת ,בניגוד למוצרי
הברו למשל ,שנמכרי בעיקר בי חברות הבנות של כיל ,ומחיר השוק שלה קשה הרבה יותר להגדרה.
ראו חוות דעת מימונית אשר הוגשה לוועדת ששינסקי Robert S. Pindyck & Analasys Grp., Inc., :2
)) A Framework for the Taxation of Natural Resources in Israel § 40 (Sep. 22, 2014להל :חוות
הדעת המימונית(.
חברת ברו י המלח ,המפיקה את מוצרי הברו )באמצעות חברת תרכובות ברו בע"מ( ,עושה כ
מכוח זיכיו משנה המוענק לה על ידי חברת מי"ה.
כיל דו"חות כספיי ,לעיל ה"ש  ,178בעמ'  .11המדינה הותירה בידיה "מניית זהב" ,שנועדה למנוע
השתלטות על החברה מצד גורמי עויני למדינה )ראו שלמה אקשטיי ,בציו זילברפרב ושמעו
רוזובי הפרטת חברות בישראל ובעול .((1998) 173
מכתב מאברה )בייגה( שוחט ,שר האוצר ,ומיכה חריש ,שר התעשייה והמסחר ,למפעלי י המלח
בע"מ ) ,(11.1.1995זמי ב .www.blacklabor.org/wp-content/uploads/2012/01/bayge.png
יש לציי כי ג הסכ זה נער בחשאי ,והמדינה סירבה לפרסו הפרוטוקולי  .עתירת אד טבע ודי
לביטול החלטת הממשלה ,בי היתר מטעמי חוסר שקיפות ,ודרישתה לפרס את הפרוטוקולי נדחתה
על ידי בג" )ראו בג"  112/12אד טבע ודי אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ' ממשלת ישראל
ברכה  ,5המצויה באג
)פורס בנבו .((24.5.2012 ,קציר המלח נועד לפתור את הבעיה של עליית מפלס ֵ
הדרומי של י המלח ומשמשת להפקת מינרלי שוני  .עליית המפלס גורמת נזק סביבתי ופוגעת
באינטרסי של ענ התיירות והמלונאות .ראו "ביצוע פרויקט הגנות י המלח ומימונו – חוות דעת
משפטית" ,בפס' ) 5 ,1חוות דעת של המשנה ליוע המשפטי לממשלה )ענייני פיסקאליי כלכליי (,
)) (4.9.2011להל :חוות דעת המשנה ליועמ"ש )ענייני פיסקאליי ((.
בס  3.377מיליארד ש"ח .מתו המצגת שהוצגה בתדרו עיתונאי  ,דצמבר  2011מטע המדינה ,לעיל
ה"ש .176
ראו שקופית  24למצגת של החשבת הכללית לוועדה לבחינת המדיניות לגבי חלק המדינה המתקבל בעד
השימוש של גורמי פרטיי במשאבי טבע לאומיי  ,זמי ב www.mof.gov.il/Committees/Pages/
 .NatureResourcesCommittee.aspxג לאחר העלאת שיעור התמלוגי  ,שיעור ה GTהוא פחות
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היתר על רקע ההערכות שקציר המלח צפוי להניב לה רווחי בשווי של למעלה מ2.5
מליארד ש"ח 187.בתמורה להתחייבויות מי"ה התחייבה המדינה שלא לשנות את המדיניות
הפיסקלית לרבות שיעור התמלוגי188.
יצוי כי אופ חישוב התמלוגי על פי חוק הזיכיו נתו במחלוקת בי המדינה לבי כיל,
כאשר במר  2011הגישה המדינה תביעת בוררות חשאית נגד כיל )שטר הוכרעה ,נכו
לכתיבת שורות אלו( 189בטענה לחישוב תמלוגי מוטה לטובת החברה .טענת המדינה היא
שחברת כיל מכרה את חומרי הגל לחברות בנות במחירי נמוכי ששימשו בסיס לקביעת
התמלוגי ,ואילו החברות הבנות מכרו מוצרי שהופקו מחומרי הגל במחירי גבוהי
בהרבה .המדינה מעריכה את ההפסד שנגר לה בגי עסקאות אלו ב 291מיליו דולר190.
כיל לא חלקה על שהתמלוגי חושבו באופ זה ,כלומר על בסיס מחירי שנקבעו במכירות
בי החברות הבנות שלה )שככל הנראה נמוכי ממחיר השוק(  191,א טענה כי זוהי
הפרשנות הנכונה של שטר הזיכיו192.

187
188

189

190
191

192
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מ .30%בטיוטת המלצות ועדת ששינסקי השנייה ,לעיל ה"ש  ,7בעמ'  ,71נקבע כי שיעור זה "נמו
למדי".
יובל יועז "המשנה ליועמ"ש' :להטיל מס מיוחד על רווחי כיל'" גלובס  ,4.9.2011זמי
ב.www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000679237
התחייבות זו של הממשלה מעלה שאלות רבות מתחו המשפט המנהלי והחוקתי ,וספק א היא אכ
מחייבת את הממשלות הבאות .דיו בכ חורג מגבולות מאמר זה ,ולכ לצור הדיו נניח כי אכ נית
לחלוק על תוק ההתחייבות ולשנותה .הספרות התאורטית תומכת בכ שמיזמי קיימי לא יוחרגו
לצור הטלת משטר מס חדש ,וראו ג להל פרק ד.5.
עמותת "אד טבע ודי" עתרה להפיכת הלי הבוררות לשקו ופומבי תו פרסו המסמכי
הרלוונטיי  .המדינה לא התנגדה לבקשה ,ובית המשפט הורה לחשו את המסמכי  .חברת מפעלי י
המלח עתרה נגד ההחלטה ,ובית המשפט דחה את הערעור ,והפרוטוקולי הותרו לבסו לפרסו )ראו
עת"מ )י (  379870113מפעלי י המלח בע"מ נ' מדינת ישראל – משרד האוצר )פורס בנבו,
) (15.7.2013להל :עניי בוררות התמלוגי( והערעור עליו – עע"מ  6634/13מפעלי י המלח בע"מ נ'
מדינת ישראל משרד האוצר )פורס בנבו .((19.2.2014 ,לאחר קבלת מאמר זה לפרסו פורס פסק
הבוררות החלקי בהלי הנ"ל )פסק בוררות בי מדינת ישראל – ממשלת ישראל למפעלי י המלח
מ) 19.5.2014עותק זמי אצל המחברי ( )להל :פסק הבוררות( .במסגרת פסק הבוררות נדחתה פרשנות
מי"ה לשטר הזיכיו ,ולפיה חושבו התמלוגי על בסיס מחירי ההעברה לחברות קשורות ,ונקבע כי יש
לחשב את התמלוגי על פי שווי מוצר ההמש שנמכר לצדדי בלתי קשורי  ,בניכוי ההוצאות
המפורטות בס') 15א() (2לשטר הזיכיו.
ש  ,בס' .3ב .לפסק הבוררות של השופטת שטרסברגכה .כ ראו כיל דו"חות כספיי ,לעיל ה"ש ,178
בעמ'  ;54חוות דעת המשנה ליועמ"ש )ענייני פיסקאליי ( ,לעיל ה"ש  ,184בפס'  ;77הפנייה לבוררות
נובעת מהקביעה בשטר הזיכיו המיוש שלפיה סכסוכי יופנו לבוררות )ס'  26לשטר הזיכיו(.
בחוות דעת שהוכנה מטע כיל בשנת  1986נקבע כי קיו המפעלי הצרכניי שה חלק מקונצר כיל
מותנה ביכולת לרכוש את חומרי הגל במחירי נמוכי ממחירי השוק ,מחברות אחרות בקונצר )פסק
הבוררות ,לעיל ה"ש  ,189פס'  44לפסק הבוררות של עו"ד אלקס הרטמ( .כ ראו חוות הדעת המימונית,
לעיל ה"ש  ,180בס'  .40–39בפסק הדי נקבע כי גביית התמלוגי על סמ מחירי ההעברה בתו אותה
קבוצה אינה הגיונית כלכלית "ופוגעת בתמורה שלה זכאית המדינה לפי משטר התמלוגי והתכלית
העומדת בבסיסו" )פסק הבוררות ,לעיל ה"ש  ,189פס'  44לפסק הבוררות של עו"ד אלקס הרטמ(.
ש  ,פס' .2כב .לפסק הבוררות של השופטת שטרסברגכה .לאחר מת הזיכיו למי"ה הוקמו עשרות
חברות בנות ) 46במספר( הנשלטות ,רוב ככול ,על ידי כיל )ש  ,פס' .2יח .לפסק הבוררות של השופטת
שטרסברגכה( .טענת כיל הייתה שהחברות הבנות אינ חייבות בתשלו תמלוגי  ,מתוק היות חברות
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)ב( משטר המס המוטל על כריית פוספטי
זיכיונות לכריית פוספטי מוענקי באמצעות פקודת המכרות )בדומה למחצבי אחרי
שנחשבי "מחצבי שאינ יקרי" על פי הפקודה( ,193ונית לקבל ג שלא באמצעות
הלי מכרזי .הפקודה מאפשרת למפקח על המכרות להעניק ליז היתר לחיפוש או לחקירה,
ולאחר מכ רישיו חיפוש )בלעדי( 194שלא באמצעות מכרז .הפקודה אמנ קובעת במפורש
כי מחצבי שיימצאו במסגרת חקירה כזו שייכי למדינה 195,א מאפשרת ליז שהיה בידיו
רישיו חיפוש וחיפושיו צלחו ,לקבל תעודת תגלית ,המעניקה לו זכות בלעדית )התקפה
למש שנה( לקבל חוזה חכירה לכרייה או זכות כרייה )בכפו לעמידה בתנאי הקשורי
למומחיות ולאיתנות פיננסית(196.
ג משטר המס שחל על כריית פוספטי בישראל נקבע בתקופה שבה רות אמפרט
בע"מ )להל :רות( ,החברה היחידה באר העוסקת בכריית פוספטי 197,הייתה חברה
ממשלתית .לפיכ אי זה מפתיע כי משטר המס כולל תמלוגי בלבד .התמלוגי נקבעו
בפקודת המכרות ,כתמלוגי פר יחידה בשיעור של  2.5סנט לטונת פוספט גולמי .בשנת
 2009ולאחר הלי גישור ארו בנוגע לקביעת מחיר מחצבי הפוספטי ,שנמש  14שני,
הועלו התמלוגי שמשלמת רות מ 2.5סנט לטונת פוספט לסכו של  44.3סנט לטונה
החל משנת 198.2000

193
194
195
196
197

198

בנות ,וכ מכיוו שחברות אלו מייצרות מוצרי המש ,שעליה  ,לשיטת כיל ,אי חובה לשל תמלוגי
)ראו ש  ,פס' .4ב .לפסק הבוררות של השופטת שטרסברגכה( .עוד טענה כיל כי מפעלי החברות
הבנות ממוקמי מחו לשטח י המלח ,ולפיכ ה פטורות מתשלו תמלוגי )ש  ,פס' .4ג .ו.4ה2.
לפסק הבוררות של השופטת שטרסברגכה( .כאמור ,טענות אלו נדחו על ידי הבוררי  ,שקבעו כי
קיימת חובת תשלו תמלוגי על מוצרי המש ,ג א ה מיוצרי מחו לשטח י המלח )ראו למשל,
ש  ,פס' .4ה 15.לפסק הבוררות של השופטת שטרסברגכה(.
ס'  1לפקודת המכרות.
ש  ,ס' .(1)17 ,16 ,13
ש  ,ס' .(1)36
ש  ,ס' .40–39
בידי החברה ארבעה זיכיונות לכריית פוספטי  .זיכיו כרייה נוס בשדה בריר נית לה ,א עדיי מצוי
בהליכי תכנוניי  .ראו כיל דו"חות כספיי ,לעיל ה"ש  ,178בעמ'  .55ראוי לציי שרות זכתה בזיכיו
ללא מכרז הג שהפוספטי אותרו כבר ב) 1981לפני שהחברה קיבלה היתר חקירה( בסקר שער המכו
הגאולוגי בשיתו ע חברת כיל .המדינה מימנה כ 40%מתקציב הסקר ,וכיל )אז עוד חברה ממשלתית(
השלימה את היתר )לפי דבריו של מיכאל בייט ,בזמנו ראש מנהל המחקר למדעי האדמה ,כפי שהובאו
בכתבתו של איתי רו "אר הפקר" מגזי גלובס  ,16.9.2010זמי ב www.globes.co.il/
 .(news/article.aspx?did=1000588872כ ראו ס'  94לתגובה מקדמית לעתירה למת צו על תנאי
ותגובה לבקשה למת צו ביניי מטע רות אמפרט בבג"  2606/09עוקד נ' ראש ממשלת ישראל
)פורס בנבו.(18.5.2009 ,
השינוי נעשה רטרואקטיבית ,וכ בשנת  2010קיבלה המדינה תמלוגי נוספי בגי השני .2010–2000
ראו משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמי "תמלוגי בגי כריית פוספטי " )הודעת הדוברת,
 ,(6.10.2010זמי בenergy.gov.il/AboutTheOffice/SpeakerMessages/Pages/GxmsMniNRSpoke
 ;smanPhosphate.aspxהתמלוג החדש מוטל על פי נוסחה מורכבת המתבססת על מחיר סלע הפוספט,
בניכוי הוצאות מוכרות לייצורו .הנוסחה נקבעה בהלי הגישור שלא נחש לציבור .כ ראו משרד האוצר
דוחות כספיי ,לעיל ה"ש  ,160בעמ'  ;60טיוטת המלצות ועדת ששינסקי השנייה ,לעיל ה"ש  ,7בעמ'
.59
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)ג( משטר המס על הפקת גז ונפט
לפני שינויי החקיקה האחרוני היה משטר המס שחל על תגליות גז ונפט מורכב מתמלוגי
בלבד ,אשר הוטלו בשיעור של  199.12.5%כלומר ,לא הוטל מס רווחי ייעודי )מעבר למס
החברות( ,ורישיונות החיפוש וההפקה ניתנו לחברות ללא כל תמורה ושלא באמצעות מכרז
תחרותי )אלא באמצעות היתר מוקד ,רישיו או שטר חזקה( 200.חברות הגז והנפט נהנו ג
מכמה סובסידיות גדולות ,אשר הפחיתו מאוד את שיעור המס האפקטיבי שלה על
פעילויות חיפוש 201ועל הפקה202.
על רקע תגליות גז נכבדות התבקשה הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקלית בנושא
משאבי הגז והנפט בישראל )להל :ועדת ששינסקי( להציע מדיניות פיסקלית עדכנית אשר
תבטיח כי משטר המס יאפשר למדינה לקבל תמורה ראויה מרווחי מכירת הגז והנפט203.
בעקבות אישור המלצות הוועדה בחוק מיסוי רווחי נפט 204עלה חלקה של מדינת ישראל
ברווחי משיעור הדומה לשיעור מס החברות שחל על כלל ענפי המשק לכדי 59%–40%
בשלב הוראות המעבר 205,והוא צפוי לעלות לכדי  62%–52%לאחר מכ 206.המלצתה
העיקרית של הוועדה הייתה לבטל חלק מהטבות המס שניתנו על הפקת המשאב ולהטיל מס
רווחי ייעודי אשר יגדיל את חלקה של המדינה ברווחי העתידיי .המס שהוטל מזכיר את
ה RRTבכמה מאפייני :הוא מס תזרימי ,הוא איננו מכיר בהוצאות מימו )אבל מוטל רק
אחרי שהיזמי קיבלו  150%מהשקעת ,כלומר רק אחרי שהרווח היזמי מובטח(207,
והוצאות ההקמה מוצמדות למדד ריבית מסוי עד לתחילת ההפקה 208.המס מוטל על כל
מאגר בנפרד 209ונות הטבות מיוחדות להוצאות חיפוש210.
199
200
201
202
203
204
205
206
207

208
209
210
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ס' )32א( לחוק הנפט ,התשי"ב– ,1952קובע חובת תשלו תמלוגי בשיעור זה מתו כמות הגז או הנפט
שהופקה משטח ההחזקה ונוצלה )כ ראו ש  ,ס'  ,1שלפיו ההגדרה של נפט חלה ג על גז טבעי(.
לגבי היתר מוקד ראו ס'  7לחוק הנפט; לגבי רישיו ראו ש  ,ס'  ;13לגבי חזקה ראו ש  ,ס' .25
תק'  4לתקנות מס הכנסה )ניכויי מהכנסת בעלי זכויות נפט( ,התשט"ז– 1956אפשרה ניכוי של הוצאות
חיפוש ופיתוח הוניות כהוצאות פרותיות המותרות בניכוי שוט .התקנה שונתה בתיקו משנת 2011
)תקנות מס הכנסה )ניכויי מהכנסת בעלי זכויות נפט( )תיקו( ,התשע"א– ,2011ק"ת .(6997
תק' ) 3ש ( העניקה ניכוי רעיוני בגי נכס הנפט )ניכויי אזילה( )התקנה בוטלה בתיקו משנת .(2011
דו"ח ועדת ששינסקי הראשונה ,לעיל ה"ש  ,32בעמ' .7
חוק מיסוי רווחי נפט ,התשע"א–.2011
דו"ח ועדת ששינסקי הראשונה ,לעיל ה"ש  ,32בעמ' .81
ש .
ש  ,בעמ'  .65המס שהוטל הוא מס רווחי מסוג  .R-factorלפי מדד זה ,מועד תחילת התשלו נקבע
באמצעות המנה המתקבלת מחלוקת ההכנסות המצטברות בהוצאות המצטברות של המיז  .באמצעות
מדד זה נית להבטיח כי שיעור המיסוי הגבוה יופעל רק מעבר לשיעור התשואה הדרוש כדי להבטיח את
פעילות היז  .הנחיתות של מס זה למול ה RRTהיא בי היתר בכ שאינו מביא בחשבו את ער הזמ
של הכס .ראו דו"ח ועדת ששינסקי הראשונה ,לעיל ה"ש  ,32בעמ'  .33לביקורת נוספת על מס זה ראו
להל בפרק ד.4.
ש  ,בעמ' .71–70
ש  ,בעמ' .72
המדד שנקבע לצור הטלת המס היה  ,1.5והטבת חיפוש מוכפלת במקד של  ,2ולפיכ כל הוצאת
חיפוש מוכפלת פי  3לצור ההתחשבות בה בבסיס המס .ראו ס'  (2)4לחוק מיסוי רווחי נפט ודו"ח ועדת
ששינסקי הראשונה לעיל ה"ש  ,32בעמ'  .70בנוס ,נית לייחס הוצאות חיפוש שנובעות מאותו שטר
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 .3בחינה ביקורתית של משטרי המס הקיימי ,המוטלי על מחצבי האשלג
בי המלח והפוספטי בנגב
בחלק זה נבח בעי ביקורתית את הסדרי מיסוי משאבי הטבע בישראל ,שהוצגו לעיל ,וזאת
לאור העקרונות אשר הותוו בפרקי הקודמי של המאמר .בנוס ,נבקש להמחיש את
היישו הראוי של העקרונות שעליה עמדנו ואת האיזו ביניה באמצעות החלת על
מיסוי מחצבי י המלח ,ובראש האשלג ,ועל מחצבי הפוספטי ורווחי הגז הטבעי .לאחר
מכ נדו בקצרה בהמלצות הביניי של ועדת ששינסקי  ,2אשר מבקשות לייצר מנגנו מס
אחיד לכל מחצבי הטבע בישראל.
כפי שנטע לעיל ,לדעתנו מטרתו העיקרית של משטר המס באשר למשאבי טבע צריכה
להיות מיסוי הרנטה הכלכלית .מכיוו שמעצבי המדיניות בישראל אינ תלויי ברצ
הכנסות מסי מחברות הכרייה ,שה חלק קט יחסית מהכלכלה הישראלית 211,ה אינ
צריכי להקריב שיקולי של יעילות והוגנות בש יציבות זר התקבולי .לכ משטר המס
בישראל צרי להתמקד בסכו הכולל )המהוו( של תקבולי ולאמ משטר מס שמאפשר
למסות את הרנטה הכלכלית ג א מבחינה תזרימית הוא מאפשר דחיית מס .לדעתנו ,ולאור
הניתוח בפרק ג ,הניסיו למסות את הרנטה הכלכלית מחייב את מעצבי המדיניות בישראל
לאמ משטר מס המכיל שלושה אלמנטי :הקצאת זיכיונות הכרייה באמצעות מכרז; הטלת
מס רווחי ייעודי לפי העקרונות שתוארו בפרק ג לעיל; הטלת תמלוגי בשיעור שלא יעלה
על המקובל בעול ,תו הגדרת מנגנו לחישוב מחיר המשאב.
האלמנט הראשו נוגע לאופ הקצאת הזכויות לשימוש במשאב .לדעתנו ,יש להשתמש
דר קבע במכרז כמכשיר פיסקלי קבוע בהקצאת זכויות עתידיות בנוגע לכל משאבי הטבע,
ולא רק בנוגע למחצבי או למיזמי בעלי שווי כלכלי גבוה .המכרז הוא אמצעי זול )יחסית(
המקטי את הסכנה לשחיתות משו שהוא יוצר אלמנט של שקיפות המגביל את יכולת של
פקידי ונבחרי ציבור להעניק זיכיונות להפקת רווחי ממשאבי טבע בבעלות המדינה ללא
תמורה הולמת .כיו עיקרו זה איננו מיוש במלואו כאשר ה רישיונות חיפוש הגז וה
זיכיו כריית הפוספטי בשדה בריר לא נמסרו כחלק מהלי שכלל מכרז תחרותי .למיטב
ידיעתנו החוק לא שונה ,כ שאי חובה להשתמש במכרז בעתיד 212.לדעתנו ,מאפייני
המשק בישראל מחייבי חובת מכרזי גורפת לכל סוגי משאבי הטבע כדי להתמודד טוב
יותר ע פוטנציאל לבעיות של  .rent-seekingהדברי אמורי ביתר שאת כאשר מדובר

רישיו למאגר מפיק ,ג א מדובר בחיפושי שנכשלו .ראו ש  ,בעמ'  .72הטבה זו מקנה יתרו ניכר
בחיפושי לחברות שיש לה כבר מאגר מפיק.
 211משרד האוצר דוחות כספיי ,לעיל ה"ש  ;160ענ הכימיקלי והמוצרי הכימיי מהווה 24.5%
מהייצוא של מדינת ישראל שה  16.7מיליארד דולר .ע זאת בניכוי הייצוא השיי לענ התרופות
מדובר בסה"כ ב 13.8אחוזי שה  9.4מיליארד דולר .ראו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה "ייצוא
סחורות לפי ענ כלכלי וארצות) "2011 ,הודעה לעיתונות ,(5.8.2012 ,זמי ב www.cbs.gov.il/reader/
.newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201216200
 212יש להבהיר בהקשר זה כי א שחוק חובת המכרזי חל ג על משאבי טבע ,פקודת המכרות מאפשרת
להעניק ,בתנאי מסוימי  ,זכויות כרייה שלא באמצעות מכרז ,כפי שתואר לעיל.
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במחצבי אשר אי צור בהשקעה מסיבית כדי לחפש אות משו שאיכות המאגר ידועה
למדינה )דוגמת הפוספטי בשדה בריר(.
לצד זאת ,הפרטת כיל היא דוגמה מצוינת למגבלות של המכרז ככלי פיסקלי .ה רות ה
מי"ה ה חברות בנות של כיל .זיכיונות הפקת המחצבי המצויי בידי חברות אלו אמנ לא
נמסרו לה בהלי מכרזי ,אול הלי מכירת כיל לידיי פרטיות היה למעשה מכרז
שבמסגרתו נמכרו נכסי החברה ,אשר כללו את הזיכיונות להפקת משאבי בי המלח
וכריית פוספטי ואת התשתיות הפיזיות של החברות .בהלי מעימכרזי זה התקיימו כמה
מאפייני ייחודיי ,אשר לדעתנו רלוונטיי לניתוח השאלה א במסגרת ההלי
המעימכרזי של מכירת החברה ,מוסתה הרנטה הכלכלית הגלומה בזיכיונות לכריית
משאבי טבע שהועברו במסגרתו בצורה מספקת.
בניגוד למכרזי הנערכי בתנאי איודאות ,בעת מכירת החברה הייתה ודאות )כמעט
מוחלטת( בנוגע לאלה :היק מאגרי האשלג והפוספטי )והמינרליי האחרי בי המלח(;
איכות המאגרי )לכ למעשה הזיכיו שנמכר לא הצרי כלל הוצאות על חיפושי(;213
עלות ההפקה .כלומר ,ביחס למיזמי אחרי להפקת מינרלי בעול אשר בדר כלל
מתאפייני בתהלי חיפוש ארו הכרו בהוצאות רבות ,בחוסר ודאות באשר לכמות
המשאב ואיכותו ,ובהשקעה ניכרת בתשתיות הפיזיות ,משאבי האשלג והפוספטי אשר
נמכרו במסגרת עסקת הפרטת כיל איכותיי יותר )ולכ ג בעלי רנטה כלכלית גבוהה
יותר( 214.לכאורה ,מאפיי זה היה אמור להביא לתמחור מדויק של הרנטה הכלכלית .ע
זאת שני מאפייני נוספי הייחודיי להלי מעימכרזי זה מטילי ספק בכ שהרנטה
הכלכלית מוסתה במסגרת מכירת החברה.
ראשית ,מאז הפרטת כיל חלו שינויי ניכרי ברמת הביקוש למינרליי השוני ובמיוחד
לאשלג  215.העלייה בביקושי הביאה לעלייה מטאורית ברווחיות חברת כיל אשר לא
התבטאה בעלייה גדולה בתשלומי מס התמלוגי של החברה למדינה )ולא נצפתה במועד
המכרז( 216.במהל עשר השני האחרונות שילמה כיל תמלוגי בס של  476.8מיליו
 213כאמור הוצאות חיפושי ה הוצאות מסוכנות יותר ויש בה מרכיב של החצנות חיוביות פוטנציאליות
)ראו דיו לעיל בפרק ב .(2.קיומ של הפוספטי באזור זה ידוע מאז סקר הפוספטי הארצי שנעשה
בשני  ,1984–1980בשיתו פעולה בי משרד האנרגיה והתשתיות לחברת פוספטי בנגב )לימי  ,רות
אמפרט( .ראו עניי עוקד ,לעיל ה"ש  ,197בס'  94לתגובה המקדמית מטע רות אמפרט.
 ,OTTO, MINING ROYALTIES 214לעיל ה"ש  ,2בעמ'  ,Hogan & Goldworthy ;117 ,16לעיל ה"ש ,9
בעמ'  ,Land, Resource Rent Tax ;124–123לעיל ה"ש  ,31בעמ' .246
Potash, U.S. GEOLOGICAL SURV., http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/potash 215
) .(last updated Mar. 30, 2015לש השוואה ,בשנת  ,1992שבה הופרטה כיל ,היה מחיר האשלג 171
דולר לטונה ,בשנת  2009היה המחיר  737דולר ,וב 2012היה המחיר  675דולר .חלק מרווחיות זו נובע
מקרטל האשלג שפורק בינתיי )ראו סיוו פיינגולדבלומברג "אורלקלי מפרקת את הקרטל בשוק
האשלג העולמי; פוטאש צונחת בwww.themarker.com/wallstreet/ ,30.7.2013 TheMarker "23%
 .(1.2084769א שנית להשתמש בכלי מסיי כדי לקד מדיניות של הגבלי עסקיי  ,נושא זה אינו
קשור לרנטה הכלכלית ,ולפיכ לא מצאנו לנכו להרחיב בו .כ ראו טיוטת המלצות ועדת ששינסקי
השנייה ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .25 ,19
 216כפי שמדגימה הערכת השווי שעל בסיסה הופרטה החברה .ראו איתי רו "מדינת ישראל מכרה את י
המלח שלכ על בסיס הערכות רווח מצומקות ושמרניות שהחטיאו את המציאות ב 13 ...מיליארד שקל"
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דולר בגי כריית מחצבי י המלח ו 27מליו דולר בעבור כריית הפוספטי 217.באותה
תקופה חילקה כיל דיבידנד בס  5.8מיליארד דולר 218.כלומר ,על כל  1ש"ח שמועבר
למדינה כמס ייעודי על הפקת משאבי טבע )ובפרט על הנכס העיקרי שלה – הזיכיו להפקת
אשלג בי המלח( העבירה החברה  11.2ש"ח לבעלי המניות.
שנית ,מלבד הגידול בביקוש לאשלג ,הרווחיות הגבוהה של כיל בשני האחרונות
נובעת ,לשיטת כיל עצמה ,ממאפייניו הגאולוגיי והגאוגרפיי הייחודי של י המלח,
המקני לה יתרונות ניכרי בשוק הבילאומי219.
בנוס לקושי להבטיח מכרז תחרותי ולא מוטה במשק ריכוזי כמו המשק הישראלי220,
הלי המכירה של כיל לא אפשר למעצבי המדיניות להתמודד ע שינוי בתנאי השוק באשר
למחצבי .א שכל מאפייני המאגר )לרבות איכותו ,היקפו ועלות ההפקה( היו ידועי בזמ
עריכת המכרז ,לא היה נית לצפות את העלייה הדרמטית במחירי האשלג 221.בנוס ,טענות
המדינה נגד כיל בדבר הסכ התמלוגי ממחישות עד כמה אכיפת המכרז ,כאשר הזוכה היא
קבוצה דומיננטית במשק ,עשויה להיות בעייתית  222.סוגיה נוספת שיש להזכיר היא
גלובס  ,16.6.2011זמי ב .www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000654471כ ראו חוות
הדעת המימונית ,לעיל ה"ש  ,180בס' “By any common measure of profitability, ICL has been :4
earning higher profit margins on its production of potash, bromine, and phosphate rock than

” .what one observes in the mining industry generallyחוות הדעת המימונית קובעת שפעילות
האשלג של כיל רווחית ביותר ,הג שעלויות הייצור שלה קרובות לעלויות הממוצעות בשוק ,ושהרווח
הגולמי והרווח התפעולי של כיל הוא מהגבוהי בתעשייה .ראו האמור בס'  73לחוות הדעת המימונית:

217
218
219

220

“we conclude ICL’s profit levels are very high for three of the four minerals, and where we
can compare them against profit margins for other producers of the same minerals, they are
” .higher than the average producerוכ האמור ש  ,בס' .82–81 ,35–33

החישוב מבוסס על הדוחות הכספיי של כיל בשני  .2012–2002בשני  2004–2002פורסמו נתוני
בשקלי  ,ולפיכ הומרו לדולרי לצור החישוב בהתבסס על שער הדולר ב 31בדצמבר של השנה
הרלוונטית.
מבוסס על הנתוני מתו הדוחות הכספיי של כיל בשני .2012–2001
יתרונות אלו נובעי  ,כפי שמפרטת החברה בדוחותיה ,ממאפייניו הגאולוגיי של י המלח ,לרבות
כמויות האשלג הגדולות המצויות בשטח פתוח ,עלויות שינוע נמוכות )בגלל הקרבה היחסית לנמלי (,
אקלי נוח שמאפשר אחסו זול והלי הפקה זול המתבסס ברובו על אידוי מי בשטח מדברי .כיל
דו"חות כספיי ,לעיל ה"ש  ,178בעמ'  .8–7כ ראו טיוטת המלצות ועדת ששינסקי השנייה ,לעיל ה"ש
 ,7בעמ' .18
שווקי קטני נוטי לריכוזיות ,ומספר המתחרי בה עשוי להיות מצומצ  .ראו Michal S. Gal, Size

Does Matter: The Effects of Market Size on Optimal Competition Policy, 74 S. CAL. L. REV.
).1437, 1442 (2001
 221ראו למשל הדיו לעיל בה"ש  215ו 216וכ  ,Emel & Huberלעיל ה"ש  ,13בעמ'  .1937כאמור ,מכרז

ותמלוגי אינ רגישי לסיכוני אלו ולפיכ אינ יכולי לתמחר אות באופ מספק.
 222כאמור לעיל ,אחת הסוגיות המרכזיות הנדונות במסגרת הבוררות היא פרשנות שטר הזיכיו ,כאשר
לטענת המדינה משנת  2000ועד להגשת התביעה בשנת  2011שולמו תמלוגי בחסר בשווי מאות
מיליוני דולרי )ראו לעיל בפרק ד).2.א(( .מפסק הבוררות מתגלה הבעייתיות באכיפה במלוא עצמתה.
כ למשל ,הג שבפסק הבוררות נקבע במפורש כי פרשנות כיל לשטר הזיכיו מרוקנת אותו מתוכ )ראו
למשל ,פסק הבוררות ,לעיל ה"ש  ,189פס' .4ה 15.לפסק הבוררות של השופטת שטרסברגכה( ,במש
כל השני שחלפו המדינה לא גבתה תמלוגי בגי מוצרי המש שיוצרו על ידי החברות הבנות של כיל.
יתרה מזו ,הג שס' )16ב( לשטר הזיכיו קובע כי מי"ה תעביר "מאז וחשבו ריווח והפסד מבוקרי
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המחלוקות הרבות שהתעוררו בנוגע לשטר הזיכיו )שנחת לאחר משא ומת בי הצדדי(.
שטר הזיכיו לא הסדיר סוגיות רבות ומהותיות ביחסי בי הצדדי .כ למשל לא הוסדרה
בזיכיו במפורש חובת תשלו תמלוגי על מוצרי המש ,אי התייחסות לסוגיית הייצור
והמכירה של מוצרי המש על ידי "חברות קשורות" ,לא הוגדר המונח "מפעל" )והתעוררה
אפוא מחלוקת א יש לשל תמלוגי על מוצרי שיוצרו מחו לשטחי י המלח( 223ועוד.
הדבר ממחיש את הקושי לצפות מראש ,בהלי מכרזי ,את כלל הסוגיות המהותיות
הרלוונטיות להפקת המשאבי .בשל מגבלותיו של המכרז לא נית להסתפק בו בלבד לש
מיסוי הרנטה הכלכלית.
האלמנט השני ,אשר הצור בו בולט בשל מגבלותיו של המכרז ,הוא הטלת מס רווחי
על הפקת משאבי טבע ממאגרי גדולי כדי למסות את הרנטה הכלכלית הכרוכה בהפקת.
משטר המס המוטל על כריית מחצבי י המלח והפוספטי ,שהוא המש ישיר של משטר
התמלוגי שהוטל על חברות מי"ה ורות כאשר היו בבעלות ממשלתית מלאה ,הוא דוגמה
בולטת לבעייתיות של משטר מס אשר אינו כולל מס רווחי ייעודי .כאמור ,משטר המס לא
עוצב כדי למסות את הרנטה הכלכלית ,והוא כולל חובת תשלו תמלוגי בלבד .לדעתנו,
משטר מס כזה רחוק מלהיות אופטימלי224.
בראייתנו ,מיסוי הרנטה הכלכלית הוא המטרה המרכזית של משטר המס על הפקת
משאבי טבע .הנתוני שפורטו בפרק ד .2.מספקי כמה אינדיקציות המעידות כי חברת כיל
מפיקה רנטה כלכלית גדולה ,בעיקר ממכירת האשלג ,אשר אינה ממוסה במסגרת משטר
המס הנוכחי .ראוי בעינינו שחלקה של המדינה ברווחי הנובעי מהרנטה הזו יהיה גדול
יותר225.
המלצתנו העיקרית היא כי יש להחיל על כיל מס רווחי )דוגמת ה (RRTעל הפקת
משאבי טבע במאגרי בעלי רנטה כלכלית גדולה כמו במאגר י המלח ,כנהוג בקרב רוב
כדי ,ודו"ח מפורט מאושר על ידי רואה חשבו שית את כל הפרטי הדרושי לחישוב התמלוגי ,
המגיעי לממשלה באותה שנה ] ,"[...בפועל הוגשו דוחות לקוניי בלבד ,אשר לא הכילו את הפרטי
הדרושי לחישוב התמלוגי  .חר זאת לא ערכה המדינה ביקורת על התנהלות מי"ה ,ולא בחנה א
ההמחאות שהועברו לה משקפות את סכו התמלוגי המגיע לה לפי שטר הזיכיו .כ למשל ,בפס' .4ז3.
לפסק הבוררות של השופטת שטרסברגכה נקבע" :עולה מחומר הראיות ,כי לא הוצג לנו כל מסמ
ולא שמענו מפי העדי שנער אי פע דיו ענייני ורציני לש בדיקה א התשלומי שקיבלה המדינה
בפועל משקפי את התמלוגי המגיעי לה לפי הנוסחה הקבועה בסעי  15לזיכיו ,ומה קובעת אותה
נוסחה .דיו כזה לא נער במשרדי מפעלי י המלח וג לא באינטראקציה בי הצדדי" )הדגשה שלנו
– א"ב ,צ"ס( )כ ראו פסק הבוררות ,לעיל ה"ש  ,189פס' .4ז 2–1.לפסק הבוררות של השופטת
שטרסברגכה( .בעניי זה ,ראו הציטוט שמביאה השופטת שטרסברגכה מעדותו של מר יואל אופיר
שכיה כסג החשב הכללי )ש  ,פס' .4ז 3.לפסק הבוררות של השופטת שטרסברגכה((.
 223ראו למשל פסק הבוררות ,לעיל ה"ש  ,189פס' .4ה 5–2.לפסק הבוררות של השופטת שטרסברגכה,
פס'  21לפסק הבוררות של עו"ד ר כספי.
 224כפי שנית לראות בטיוטת המלצות ועדת ששינסקי השנייה ,לעיל ה"ש  ,7בעמ'  ,71משטר התמלוגי
הנוכחי מביא לכ שבמיזמי בעלי שיעור רווחיות גבוה שיעור ה GTבישראל יהיה מהנמוכי בעול ,
ואילו במיזמי בעלי שיעור רווחיות נמו ,שיעור ה GTיהיה מהגבוהי בעול )ש  ,בעמ'  .(74מצב זה
אינו רצוי היות שהוא עלול להביא לתוצאות לא יעילות.
 225טיוטת המלצות ועדת ששינסקי השנייה ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .72–71
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המדינות המפותחות .במסגרת סקירת הכלי הפיסקליי השוני למיסוי משאבי טבע עמדנו
על כ שהטלת משטר המס תיעשה בצורה סלקטיבית  226,שכ למשאבי טבע שוני
מאפייני שוני הדורשי התייחסות שונה .בהתא לכ ,יש לבחו א נית להחיל משטר
מס זהה על פעולות הכרייה בי המלח ועל כריית פוספטי ,בהתחשב בכ שבגלל
מאפייני גאולוגיי של י המלח כריית האשלג בי המלח רווחית יותר בעשרות אחוזי
לעומת מקומות אחרי 227.מכיוו שעצ קיומה של רנטה כלכלית גדולה מכריית הפוספטי
שנוי במחלוקת  228,החלת מס הרווחי במצב כזה תלויה בעלויות האדמיניסטרטיביות
הכרוכות בו ובתשובה לשאלה א יתרונות ה RRTמצדיקי את העלויות הללו כאשר יש
ספק באשר לשיעור תקבולי המס אשר יתקבלו מהטלת המס .ע זאת חשוב להדגיש כי
ההחלטה א להטיל מס רווחי על מאגר איכותי בעל שווי לא מבוטל ואור חיי גבוה,
כמו י המלח ,נובעת מכ שמשטר המס צרי למסות את הרנטה הכלכלית הגלומה במאגר.
שווייה של הרנטה הכלכלית מושפע מרמת הביקושי לאור זמ ולא ממחיר המשאב ברגע
נתו229.
מטבע הדברי ,הטלת מס רווחי על פעילות חברה קיימת מחייב מנגנו מורכב אשר
יתחשב ג בהשקעות העבר של החברה 230.חשוב להדגיש כי א א יוטל מס רווחי,
 226ראו לעיל בעמ' .116–115
 227ראו לעיל בה"ש  219 ,216ו 220והמקורות המופיעי בה .כ ראו חוות הדעת המימונית ,לעיל ה"ש
 ,180בס'  49המראה כי ביחס לחברות אחרות המפיקות פוספטי  ,רווחי כיל ממוצעי  .יש לסייג כי
החישוב נוגע ה להפקת הפוספטי ה להפקת מוצרי ההמש.
 228לטענת רות  ,בשל התנודתיות הרבה במחירי הפוספט ,לא פע סופגת החברה ג הפסדי )ראו עניי
עוקד ,לעיל ה"ש  ,197בס'  84–83לתגובה המקדמית מטע רות אמפרט( .בי השני  2000ו 2005נעו
מחירי הפוספט בי  25.50ל 30דולר לטונה .בשנת  2008היה מחיר סלע הפוספט  78.40דולר ובשנת
 2009זינק המחיר ל 124דולר .בשנת  2010צנחו המחירי ל 79.40דולר .ראו & D.A. Buckingham
S.M. Jasinski, Phosphate Rock Statistics (Apr. 1, 2014), http://minerals.usgs.gov/minerals/
.pubs/historical-statistics/ds140-phosp.pdf
 229למשל ,ההחלטה א להטיל  RRTלא צריכה להיות מושפעת מהשאלה א מחיר האשלג ירד ביחס

ל ,2010בגלל האטה בכלכלה העולמית והתפרקות של קרטל האשלג .זה כמוב אומר שנצפה לראות
רמת רווחיות נמוכה במי"ה בשני הקרובות .ע זאת מכיוו שי המלח הוא המקו שבו עלות ההפקה
נמוכה ביותר ביחס לעול  ,עדיי נצפה לראות רמת רווחיות גבוהה )א כי נמוכה מבעבר( .כל האמור
אינו משנה את הדיו המהותי בשאלה א צרי להטיל  RRTא לאו .זאת מפני שאי ספק שי המלח
הוא מאגר איכותי שיהיה פעיל עוד שני רבות ,ולכ משטר המס צרי להיות מוטל בלי שו קשר
למחזור הכלכלי שהוא מעבר לשליטה של יצר כזה או אחר.
 230כלל מרכזי שמנחה שינויי בחקיקת המס הוא הימנעות ממיסוי רטרואקטיבי שיוטל על רווחי עבר.
במקביל ,התעלמות מהוצאות העבר לצור חישוב מס הרווחי העתידי איננה הוגנת .בראייתנו ,החלה
הוגנת של המס החדש על הנכסי הקיימי תחייב התייחסות לכלל ההכנסות והוצאות של חברת הכרייה
לאור השני  .לפיכ יש לבחו את רווחי החברה מול הכנסותיה והוצאותיה .מטרת החישוב היא
לאפשר התחשבות בהוצאות החברה בלבד לצור חישוב מס הרווחי בשני הבאות .א הוצאות
החברה לאור השני היו גבוהות מרווחיה ,ההפרש יוכר לצור החלת המס החדש לאחר שיהוו לפי
שיעור הריבית של האג"ח הממשלתי ארו הטווח ,כשייתכ שצרי לאפשר שוליי מסוימי של רווח
מעבר לשיעור ההחזר על ההשקעה .מס הרווחי יוטל רק לאחר שרווחי החברה יכסו את ההוצאות הללו.
המקרה של כיל מעורר שאלות מיוחדות היות שהוצאות רבות של החברה נעשו בעודה חברה ממשלתית,
בטר הופרטה )כ למשל מרבית עלות הקמת המפעלי ( .הוצאות אלו הובאו בחשבו לצור תמחור
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החברה לא תידרש לשל אותו בתקופות שבה אי קיימי רווחי עודפי )ביחס
להשקעותיה בעבר( ,ולכ אי סכנה שהחברה תחויב בשיעור גבוה של מס רווחי א
הרווחיות העתידית שלה תהיה נמוכה )בגלל ירידת מחירי האשלג ,לדוגמה(.
הטלת מס רווחי לבדו איננה מספיקה .לדעתנו ,משטר מס אופטימלי יכיל מנגנוני
להתמודדות ע חישוב מחיר המשאב )ה לצור חישוב התמלוגי ה לצור חישוב מס
הרווחי( ,וכ מנגנוני שיפחיתו את הרגישות למס של ה .RRTבפרק ג לעיל תיארנו שתי
אסטרטגיות המאפשרות להתמודד ע הרגישות למס .כאמור ,אנו סבורי כי בשל הנחיתות
המובנית של רשות המסי ,נקיטת האסטרטגיה הראשונה ,קרי איתור הוצאות שקל יחסית
לעשות בה מניפולציה והגבלת לחלקה היחסי של חברת הכרייה בקונצר חברות ,אינה
מספיקה .לפיכ לדעתנו יש לאמ מנגנו מס מינימו לפי העקרונות שתוארו ,אשר יאפשר
לחברות הכרייה לנכות רק חלק מההוצאות שלה ,שה הוצאות קשיחות יחסית ,תו
הגדלת בשיעור מסוי שייקבע .אימו מנגנו מס מינימו מסוג זה מאפשר להפחית מאוד
את הרגישות למס בעלות אדמיניסטרטיבית ועלויות ציות נמוכות יחסית .למנגנו מס
המינימו המוצע יש יתרו בולט בהקשר הישראלי ,שכ קיי מסד נתוני של הוצאות כיל
באשר להפקת המינרלי ,בטר הוחל המס ,ונית אפוא לבחו את המשקל היחסי של
ההוצאות הקשיחות בטר יוטל מס שעשוי להשפיע על החלטות החברה בעניינ 231.
לדעתנו ,הקושי בחישוב עלויות העבר על מיזמי קיימי לצור ה ,RRTוהמשמעות של
מס מינימו רלוונטיי להבנה ולניתוח של מס הרווחי המוצע במסגרת טיוטת המסקנות
של ועדת ששינסקי  2ולכ נידרש לסוגיות אלו שוב בהמש232.
ראוי לציי כי המתווה של מס המינימו שהצענו לעיל איננו המתווה היחיד הקיי .א
שאנו סבורי שהמתווה המוצע הוא בעל עלויות אדמיניסטרטיביות נמוכות יחסית ,ולפיכ
הוא מנגנו ביטחו נוס מפני תכנוני מס ,מדינות רבות בעול מטילות מס מינימו ,ונית
לשקול משטרי מס מינימו שוני233.
המניה ,ולפיכ אי להתחשב בה פעמיי  .מכא שעל פני הדברי יש להבחי בי הוצאות אלו להוצאות
אשר הוצאו לאחר שהחברה הופרטה לצור חישוב חבות המס .מידע על הוצאות אלו אינו חשו
לציבור ,ולפיכ איננו יכולי להתייחס אליו במדויק .ע זאת נית להניח שג א לא נבחי בי הוצאות
שהוצאו קוד להפרטה והוצאות שהוצאו לאחריה ,רווחיה של כיל לאור השני גבוהי מהוצאות אלו
כול .חשוב לציי כי בהקשר של הטלת מס הרווחי על מיזמי כריית האשלג של כיל בי המלח ,הדיו
כיצד יש להתחשב בהוצאות העבר של החברה הוא בעל חשיבות תאורטית יותר משהיא מעשית ,שכ
בשל הרווחיות החריגה שלה בשני האחרונות נראה כי כל מס רווחי יוטל עליה מ השקל הראשו.
 231להבדיל ,החלת משטר מס מינימו מאפס תביא לכ שהחברה תגיב אליו והוצאותיה ישתנו במידה
מסוימת בהתא  .כלומר ,החברה תתומר לעשות אינפלציה של הוצאות כדי לשנות את השפעת משטר
מס המינימו  .א שלתכנו כזה יש עלויות ,ה עשויות להשתל בטווח הארו .בעיה כזו איננה קיימת
במקרה הישראלי ,שכ הנתוני קיימי עוד בטר הוחל מס אלטרנטיבי כזה.
 232ראו דיו לעיל בפרק ד.4.
 233למס מינימו שהוצג בספרות הקשורה למיסוי מינרלי ראו  ,Chen & Mintz, Repairing Canadaלעיל
ה"ש  ,152בעמ'  .14למס מינימו באופ כללי ראו DANIEL LATHROPE, THE ALTERNATIVE
MINIMUM TAX – COMPLIANCE AND PLANNING WITH ANALYSIS (2013); Arthur J. Field, A
New Corporate Minimum Tax for Ontario, 23 TAX MGMT. INT'L. J. 23, 345 (1994); Fred J.
Barrett & John A. Salerno, Mexico's New Alternative Minimum Tax “Quacks Like a
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שלישית ,מכיוו שתמלוגי ה לרוב מסי לא יעילי אשר אינ מתחשבי ברווחיות
החברה ,משטר המס צרי להשתמש בה בזהירות ולהטיל בשיעור נמו ,ובהיעדר
החצנות לא לעבור את הר המקובל בעול 234.ע זאת חשוב להדגיש כמה דברי באשר
לתמלוגי בהנחה שהמדינה תמשי להסתמ עליה ככלי פיסקלי 235.תחילה ,ג א
לכאורה התמלוגי אינ נחוצי על מנת למסות את הרנטה הכלכלית הגלומה במיזמי אשר
מוטל עליה מס רווחי ייעודי ,השימוש בתמלוגי בהקשר של מאגרי אלו עשוי להיות
מוצדק בכל זאת ככלי פיסקלי המטפל בסוגייה הנפרדת של החצנות פעילות הכרייה236.
לדוגמה ,פעילות הכרייה בי המלח כרוכה במחירי סביבתיי לא פשוטי .נית לטפל
בהשלכות אלו במגוו כלי רגולטוריי א ג באמצעות תמלוגי כסוג של מס
)פיגוואני( 237אשר יגרו לחברת הכרייה להפני את העלות הסביבתית הנובעת מפעילות
הכרייה238.
בנוס ,למרות העדיפות התאורטית של מס הרווחי ייתכנו מקרי רבי שבה העלויות
האדמיניסטרטיביות הגבוהות הכרוכות בהחלתו של מס הרווחי לא יצדיקו את הטלתו )כפי
שאולי מסתמ במקרה של כריית הפוספטי( 239.מתו הנחה שג במקרי אלו ,כאשר
הרנטה הכלכלית הגלומה במאגר היא נמוכה יחסית ,המדינה עדיי רוצה למסות את הרנטה

234

235
236
237
238

239

Value-Added Tax”, 36 TAX MGMT. INT'L. J. 576 (2007); Parthesarathi Shome, Trends and
Future in Tax Policy Reform: A Latin American Perspective (Int’l Monetary Fund, Working
.Paper No. 92/43, 1992), available at papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=884780##

ברוב מדינות העול שיעור התמלוגי המוטל על כריית מינרלי אינו עולה על  5%מהרווח הגולמי,
ולפיכ נראה שהתמלוגי הנוכחיי בישראל )ששיעור  (10%גבוהי מדי .ע זאת דווקא משו
שהתמלוגי ה תשלו קבוע אשר איננו תלוירווח ,ה עשויי להיות כלי מתאי שבאמצעותו נית
לגרו לחברות הכרייה להפני החצנות שליליות ,מה שעשוי להצדיק הטלת תמלוגי בשיעור גבוה
יותר .ראו דיו להל ,ליד ה"ש  .235–238ועדת ששינסקי  2הציגה בטיוטת ההמלצות המלצה דומה )ראו
טיוטת המלצות ועדת ששינסקי השנייה ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .(5
ג בהקשר של מאגרי גדולי  ,דוגמת בארות הגז ופעילות הכרייה בי המלח ,אנו צופי כי יימש
השימוש בתמלוגי  ,היות שהמדינה תתקשה ,מבחינה פוליטית ,לוותר עליה בתמורה למס עתידי
ופחות ודאי כמו מס הרווחי .
לדיו מדוע סוגיית הטיפול בהחצנות היא נפרדת מסוגיית מיסוי הרנטה הכלכלית ראו לעיל דיו בפרק
ב.2.
מס פיגוואני הוא מס המוטל על פעילות שמייצרת החצנות שליליות ,ומיועד לגרו להפנמת .ראו אריאל
פורת "פרק ו :דיני נזיקי" הגישה הכלכלית למשפט ,לעיל ה"ש  ,271 ,44בעמ' .(2012) 291
הרשות הרגולטורית תתווה ותאכו מדיניות שתבטיח כי הפקת המשאבי תתבצע באמצעי שיצמצמו
את הפגיעה בסביבה ,לצד משטר מס הגובה תמלוגי גבוהי יותר כסוג של עלות קבועה שאמורה לגרו
לחברות הכרייה להפני את הנזק הסביבתי ולהימנע מפיתוח מאגרי שהנזק הסביבתי שלה גבוה.
בהקשר של החצנות ,היות העלות הכרוכה בתמלוגי קבועה ולא רגישה לרווח עשוי להיות יתרו .ככל
שהעלות הסביבתית איננה תלויה ברווח של חברות הכרייה ,כ תמלוגי המבוססי על כמות הפקה
)ואולי א מוטלי בשיעור פרוגרסיבי( עשויי להיות כלי שישק טוב יותר את ההחצנות הסביבתיות
ולגרו לחברות הכרייה להפני אות  .ראו ג  ,Mintz & Chen, Capturing Economic Rentsלעיל
ה"ש  ,37בעמ' .5
טיוטת המלצות ועדת ששינסקי השנייה ,לעיל ה"ש  ,7בעמ'  ,67שממנה עולה כי בשני האחרונות
הרווח התפעולי של כיל מהפקת פוספטי נמו בהרבה מהרווח התפעולי שלה מהפקת משאבי מי
המלח .כ ראו ההסבר לעיל בה"ש .228
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הכלכלית הגלומה במאגר ,ייתכ שעדיי יהיה צידוק בהטלת תמלוגי בשיעורי נמוכי
כאמצעי פשוט )ג א לא מדויק( על מנת להשיג מטרה זו.
לאור האמור לעיל יש להכיר בהיותה של שאלת חישוב מחירו של המשאב קריטית לש
אכיפת המס ,ה לצור הטלת מס הרווחי הייעודי ה לצור הטלת התמלוגי ,וכי למנגנו
שיקבע את מחיר המשאב תהיה השפעה רבה על שיעור המס האפקטיבי שחברות הכרייה
תהיינה חשופות לו.
שיטת חישוב התמלוגי המוטלי על מחצבי י המלח שנויה במחלוקת ונדונה כיו
בהלי בוררות חסוי בי חברת כיל למדינה  240.ג הכרעת חישוב התמלוגי בעניי
הפוספטי הוכרעה בהלי גישור חסוי 241.בשני המקרי סלע המחלוקת הוא ,בי היתר,
מחיר השוק של המשאבי כאשר בשניה אי למשאבי המופקי מחיר שוק אחיד וקל
לצפייה )כמו למשל בהקשר של זהב או נפט( ,ובשניה חברות הכרייה העבירו את המשאב
לחברות קשורות אשר ביצעו בו הלי של עיבוד תעשייתי.
נוכח הבעיות שבשיטת חישוב התמלוגי הנוכחית נראה כי יש לאמ מנגנו ברור
לקביעת המחיר ,אשר יפחית את יכולת תכנו המס של החברות וכ את עלויות ההתדיינות
הבלתי מבוטלות לשני הצדדי .אנו סבורי כי ג במקרה של מחצבי י המלח ופוספטי
ראוי לאמ את הפתרו השני שהוצג לעיל ,שלפיו תיקבע חזקה בחוק ובתקנות לעניי
חישוב המחיר שבו יימכר המחצב לצד ג ,ונטל ההוכחה יועבר אל החברה ,ולחלופי ייקבע
המחיר כשיעור קבוע ממחיר המכירה לצד ג ,וג במקרה כזה יועבר נטל ההוכחה אל
החברה .כמו כ ראוי לציי כי בניגוד גמור להלי הבוררות החשאי שכיל והמדינה ניסו
לקיי 242,ראוי לדעתנו כי שיטת חישוב התמלוגי תהיה שקופה ופומבית ,על מנת לצמצ
את אפשרות ניצולה לרעה בידי קבוצות אינטרס ולאפשר פיקוח ציבורי243.
 .4עיצוב מס הרווחי :בחינה ביקורתית של משטר המס המוטל על רווחי הגז
והנפט
בחלק הקוד עמדנו על כ שיש להטיל מס רווחי ייעודי כדי למסות את הרנטה הכלכלית
הגלומה במאגרי גדולי .בישראל הוטל מס רווחי ייעודי כזה )לראשונה( בעקבות אימו
המלצות ועדת ששינסקי 244.כדי להמחיש את האתגר שבעיצוב מס רווחי ייעודי על הפקת

240
241
242
243
244

142

כיל דו"חות כספיי ,לעיל ה"ש  ,178בעמ' .54
ראו לעיל בה"ש .198
כאמור ,העמדה כי דיוני על סוגיות אלו צריכי להיעשות בשקיפות התקבלה בפסיקה הישראלית .ראו
לעיל דיו בה"ש .189
לדיו מקי בנקודת האיזו בי הצור בשקיפות לבי שיקולי אחרי ראו עניי בוררות התמלוגי ,לעיל
ה"ש  ,189פס'  43–25לפסק הדי.
המס שהוטל הוא מס מסוג  .R-factorראו המקורות המובאי לעיל בה"ש  ,100ובפרט בדו"ח ועדת
ששינסקי הראשונה ,לעיל ה"ש  ,32וכ אצל  ,Hogan & Goldworthyלעיל ה"ש  ,9בעמ'  .131לפי
מנגנו זה ,המס יוטל לאחר שהוחזרה ההשקעה ,בתוספת סכו פרופורציונלי נוס למידת ההשקעה .מס
כזה אינו מביא בחשבו את תזמו ההכנסות ואת ער הזמ של הכס .כ ראו דו"ח ועדת ששינסקי
הראשונה ,לעיל ה"ש  ,32בעמ' .33
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משאבי טבע ,נבח בחלק זה בחינה ביקורתית את המס שהציעה הוועדה תו התמקדות
בעקרונות שעליה עמדנו לעיל.
)א( עיצוב בסיס המס והתמודדות ע רגישותו למס
בעת עיצוב מס הרווחי הייעודי על רווחי גז ונפט קיבלה ועדת ששינסקי כמה החלטות
חשובות על פי הסטנדרטי המקובלי בעול באשר לעיצוב מס רווחי .אחת מההחלטות
הללו היא החלטת הוועדה להטיל את המס על כל רישיו בנפרד ולא לאפשר קיזוז הפסדי
והוצאות בי רישיונות שוני )וזאת משו שכלל הפו יקנה יתרו לחברות שיש לה מיזמי
רווחיי בתחרות על מכרזי עתידיי( 245.כמו כ על מנת להתמודד ע הרגישות למס,
ועדת ששינסקי בחרה להוציא הוצאות מסוימות מגדר בסיס המס .כ למשל אי מכירי
בהוצאות בגי דמי ניהול בי צדדי קשורי והוצאות מימו 246.ע זאת הג שהוצאות
המימו אינ מוכרות לצור בסיס המס ,ה משוקללות בתו מדד ה R-factorשהוא
 247,150%ולכ זוכות להכרה מסוימת .עלויות הקמת האסדה זוכות ג ה להכרה עד
לתחילת ההפקה 248,א עלויות אחרות בפרקי זמ אחרי אינ מוצמדות למדד ריבית
כלשהו.
למרות ההסכמה העקרונית ע החלטות הוועדה בנושאי אלו אנו חושבי כי היה נית
למצוא הסדר ראוי יותר בכל הנוגע להתחשבות בהוצאות המימו .הכללת הוצאות המימו
לצור חישוב הר שממנו יוטל המס אינה מובנת מאליה ,שכ הבטחת החזר על ההשקעה
ופיצוי על איהכרה בהוצאות מימו ה שני דברי שוני ,שאי סיבה אנליטית לכרו אות
יחד .למעשה ,כריכת יחד במקרה זה עשויה להביא לכ שהשווי הכלכלי של הR-factor
לחברות הכרייה יהיה גבוה יותר כאשר ריבית השוק נמוכה 249.א רוצי להבטיח לחברות
הכרייה שוליי מסוימי של רווח ,לא ברור לנו מדוע שווי ההטבה צרי להיות קשור
לשיעור הריבית 250.לדעתנו ,היה ראוי יותר לאמ את מודל ה ,RRTאשר אינו מכיר
245
246
247
248

249

250

ש  ,בעמ' .71
ש  ,בעמ'  .73כ ראו ס'  1לחוק מיסוי רווחי נפט.
דו"ח ועדת ששינסקי הראשונה ,לעיל ה"ש  ,32בעמ' .64
ש  ,בעמ'  .71–70הדבר איננו מצוי ישירות בדוח ,אבל נראה כי הסיבה להנאת של הוצאות אלו
מהצמדה נובעת מהמאפייני הייחודי של שאיבת גז ונפט על גבי אסדות ימיות .בשונה אולי ממאגרי
טבע אחרי  ,העלות של הקמת אסדות לשאיבת גז היא גבוהה ביותר ,והלי ההפקה עשוי להיתקל
בקשיי בהסתברות גבוהה משל כרייה יבשתית .לכ מנגנו ההצמדה נועד להפחית את הסיכו בתקופה
רגישה זו.
תשואה של  150%היא קביעה שרירותית ,באשר היא מתעלמת מעלות הכס בפועל )שיעור ההיוו(.
נוכל להדגי זאת באמצעות חישוב המבוסס על נוסחת היוו סכו בריבית קבועה .x*(1+r)n :כ למשל
נניח שהחברה השקיעה  100ש"ח ועלות הכס )שיעור ההיוו( היא  .4%על מנת שלא להיפגע מהר
שנקבע יהיה על החברה להגיע להכנסות בס  150ש"ח תו  10.35שני  ,באשר:
 .100*(1.04)10.35=150.07לעומת זאת א עלות הכס היא  ,10%יהיה על החברה להשיג את ההכנסות
הללו בשלב מוקד בהרבה ,דהיינו תו  4.26שני  ,לפי החישוב .100*(1.10)4.26=150.08
למעשה נית לטעו כי במציאות של ריבית נמוכה קל יחסית לחברות הכרייה לגייס את ההו הדרוש
לצור ההשקעה במיז הכרייה ,ולכ דווקא אז ההבטחה של תשואה מינימלית נחוצה פחות )ביחס
למציאות של ריביות גבוהות שבה עלויות המימו הגבוהות עשויות להרתיע חברות מלקבל עליה מיזמי
כרייה ארוכי טווח(.
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בהוצאות מימו אבל מצמיד את החשבו של כל ההוצאות למדד המשק אות .א המחוקק
היה רואה לנכו להבטיח שוליי מסוימי של רווח )או החזר השקעה( בנוס ,הוא היה יכול
לעשות זאת בנפרד251.
ראוי להדגיש כי שיעור ההצמדה הוא פרי של הכרעה פוליטית ,שיכולה להיקבע לאור
פרמטרי אפשריי שוני .למשל ,אפשר לקבוע את שיעור ההצמדה באמצעות עלויות
מימו של חברות דומות שרמת המינו החיצוני שלה היא סולידית .ע זאת חשוב לשי לב
שלהחלטה פוליטית זו יש השלכה קריטית על שיעור המס האפקטיבי ,ולכ הצמדה
שתבטיח החזר גבוה מאוד על ההשקעה תאיי את מטרות משטר המס .אי לכ ,בגלל
הפוטנציאל לפעילות של  rent-seekingבנושא סבו א מהותי זה ,חשוב שכל הכרעה
תתקבל תו שקיפות מרבית.
בנוס ,א על פי שהוועדה נקטה כמה צעדי חשובי )כגו איהכרה בהוצאות ניהול
ומימו( להפחתת רגישות המס של מס הרווחי ,לדעתנו אחד החסרונות הפוטנציאליי של
הרפורמה שגיבשה ועדת ששינסקי הוא היעדר מנגנו כללי יותר המתמודד ע הרגישות
למס של מס הרווחי שהוטל בגי הוצאות אחרות .בהיעדר מנגנו כזה יש להניח כי עלויות
האכיפה והציות לחוק של רשויות המס ושל חברות הגז תגדלנה .כמ כ היעדר מנגנו כזה
מגדיל את החשש כי חברות הגז תוכלנה ,באמצעות עסקאות מורכבות ע חברות קשורות
החשופות לשיעור מס שולי נמו יותר ,להסיט רווחי מפעילות הכרייה ובכ לפגוע
באפקטיביות של מס הרווחי הייעודי .לפיכ אנו סבורי כי היה נכו לאמ מנגנו מס
מינימו לפי העקרונות שתוארו לעיל בפרק ג.3.
)ב( התמודדות ע חישוב הרווח הגולמי בהיעדר מחיר שוק
ועדת ששינסקי זיהתה את הקושי הפוטנציאלי בחישוב מחיר הגז הטבעי המופק מ
המאגרי השוני )תמחור שהוא חשוב לצור הטלה אפקטיבית של מס הרווחי ושל
משטר התמלוגי שנשאר על כנו( .כמו כ זיהתה הוועדה את יכולת של חברות הגז ליהנות
מרנטה מסית באמצעות עסקאות בי חברות קשורות .לפיכ נקבע שהוצאות בגי דמי ניהול
בי צדדי קשורי לא יוכרו לצור חישוב ההיטל ,ושהגדרת תקבול תהיה הסכו שהיה
מתקבל בהעברה מרצו 252.לפקיד השומה סמכות לקבוע שהסכו ששול אינו משק את
מחיר השוק ולהורות על חישוב לפי מחיר השוק 253.בנוס ,הוועדה ניסתה להתמודד ע

 251נית לחשוב על מגוו רחב של דרכי להבטיח שולי רווח .דר אחת תהיה פשוט להגדיל את מרכיב
הריבית על ההוצאות באופ שיכלול ג רכיב של רווח )כלומר הצמדת חשבו ההוצאות למדד האג"ח
הממשלתי ארו הטווח נוס על אחוז מסוי שיבטא את מרכיב הרווח הנוס( .דר אחרת תהיה לתת
מכפיל מסוי לכל ההוצאות או רק לחלק מה וכדומה.
 252ס'  1לחוק מיסוי רווחי נפט; דו"ח ועדת ששינסקי הראשונה ,לעיל ה"ש  ,32בעמ' .73
 253ס' )(1)16א( לחוק מיסוי רווחי נפט.
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בעיית מחירי העברה מהמאגר אל מתק הייצוא 254בהחליטה כי יש לקבוע את מחירי
ההעברה בי היתר תו התחשבות במחירי הגז בשוק המקומי והעולמי255.
לתפיסתנו אימצה ועדת ששינסקי את האסטרטגיה של ניסיו למנוע תמחור שגוי
באמצעות אכיפה מוגברת ,אשר מטרתה למצוא את מחיר השוק 256.בנקודת זמ זו קשה
לקבוע א די בהסדרי אלו כדי למנוע מחברות הגז ליהנות מרנטה מסית כאמור ,וזאת בשל
הגידול בביקוש העולמי לאנרגיית גז )שמבי מקורות האנרגיה המתבססת על דלקי
מתכלי נחשבת לנקייה יחסית( ולפיתוחי טכנולוגיי בהפקת הגז ושינועו ,אשר גרמו
להתפתחותו ולהשתכללותו הרבות בשני האחרונות .לפיכ ייתכ שבעתיד הקרוב מחירו
של גז טבעי לא יהיה מחיר "מקומי" ,והדבר יאפשר לפקיד שומה לכמת את שווי השוק של
גז ביתר קלות.
ע זאת ,כפי שהובהר לעיל )בפרק ג ,(2.לא תמיד פשוט לקבוע את מחיר השוק של
משאב טבע 257.יתרה מזו ,פקיד השומה נמצא בעמדת נחיתות מובנית כאשר הוא מבקש
להגדיר את מחיר השוק שלפיו יש לחשב את התמלוגי ,וכאשר הוא בוח א העסקה
נעשתה בתנאי השוק ,כשנחיתות זו מועצמת בשל החולשה היחסית של רשויות המס
באכיפת דיני המס 258ובשל הקושי שלה להקצות כוח אד כדי לטפל בסוגיה של תשלומי
העברה )בהקשר הבילאומי והתומדינתי( בפרט 259.לפיכ בראייתנו פתרו זה לבדו
אפשר שלא יספיק .לכ לפי הדיו שנער בחלק הקוד בהקשר של כיל ,אנו סבורי כי יש
לשקול לאמ ג את הפתרו השני שהוצג בפרק ד) 1.קביעת שיעור מסוי ממחיר המכירה
לצדדי שלישיי והעברת נטל ההוכחה(.
)ג( הפרדה בי טיפול בהחצנות ובי עיצוב משטר המס הראוי
כפי שהובהר לעיל ,ראוי בעינינו כי סוגיית ההחצנות הנובעות מהפקת משאבי טבע ,בי
שמדובר על החצנות שליליות ובי חיוביות ,תיבח על ידי מעצבי המדיניות בנפרד
254
255
256
257

258
259

היות שמתק הייצוא אינו חלק מהשרשרת שעליה מוטל מס הרווחי  ,לחברות תהיה נטייה לנסות
ולהעביר את הרווחי אל מתק הייצוא ולתמחר את הגז בחסר.
נוס על מחיר הצל במאגר והתשואה המקובלת על מתקני ה ,Downstreamראו דו"ח ועדת ששינסקי
הראשונה ,לעיל ה"ש  ,32בעמ' .73–72
גישה דומה ננקטה ג במסגרת הצעת חוק י המלח ,לעיל ה"ש .7
מחירי השוק ,בעיקר בתחו הגז הטבעי ,נקבעי לרוב לפי חוזי ארוכי טווח ,שמביאי בחשבו לא רק
את מחיר המשאב אלא ג את הנסיבות ,תנאי השוק וסיכוני שוני  .לכ מחיר של חוזי במקומות
שוני עשוי להיות שונה מאוד בשל ההתחשבות במרכיבי אלו ,והמחיר שנקבע בחוזי שכבר נכרתו לא
בהכרח משק את מחיר השוק הנוכחי בשל סיכוני שהתממשו או שלא התממשו ,שינוי בהערכת
סיכוני עתידיי ושינויי אחרי בנסיבות ,Kellas .לעיל ה"ש  ,85בעמ'  .319בחלק מהמדינות אמנ
קיי מחיר גז מדווח ,אול ג זה אינו פותר את הבעיה במלואה משו שהמחיר אינו מגל את יתר
העלויות הכרוכות בשיווק ,בהובלה ,באריזה וכדומה .ראו עוד במקורות המאוזכרי לעיל בה"ש .85
לפי מנהל רשות המסי ונתוני ה ,OECDשיעורו של ההו השחור הוא  23%מהתל"ג .ראו אלה
לויוינריב "מנהל רשות המסי ' :העלמת מס זה לא ספורט לאומי'" גלובס  ,3.6.2013זמי
ב.www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000849024
המחלקה ברשות המסי העוסקת במחירי העברה מונה ארבעה עובדי בלבד .ראו ר עוזרי "רשויות
המס בעול הבינו :יש הרבה בשר בתחו מחירי ההעברה"  ,13.6.2011 TheMarkerזמי
ב.www.themarker.com/law/1.654831
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מהשאלה היסודית של האופ שבו ראוי למסות את הרנטה הכלכלית הכרוכה בהפקת
המשאבי .בפרק ב 2.הדגמנו עיקרו זה בסוגיית החיפושי ,והבהרנו כי א שאנו מסכימי
שיש לעודד חיפושי ,אנו סבורי כי זו אינה מטרה בפני עצמה של משטר המס ,ויש
להפריד בי האופ שבו ראוי לעודד חיפושי לאופ שבו ראוי למסות את הרנטה הכלכלית.
מסקנות ועדת ששינסקי נותנות ביטוי מסוי לעיקרו זה ,שכ הוועדה התייחסה לסוגיית
ההחצנות החיוביות הנובעות מחיפושי כסוגיה נפרדת )לעומת יתר ההוצאות של חברות
הכרייה( ,והנהיגה סובסידיות ייעודיות לפעילות של חיפושי .ע זאת נית לבקר את
תמריצי החיפוש שהנהיגה ועדת ששינסקי על שה ניתנו בצורה של ניכוי כנגד מס הרווחי
שהוטל על חברות הגז ,מה שמקנה עדיפות לחברות כרייה קיימות שמפעילות מיזמי
רווחיי260.
)ד( המלצות הביניי של ועדת ששינסקי השנייה
במסגרת חלק זה מצאנו לנכו להתייחס בקצרה ג לטיוטת המלצות ועדת ששינסקי השנייה.
א שהמלצות הוועדה אינ סופיות ,נית להצביע על כמה נקודות חפיפה ביניה לבי
מסקנותיו של מאמר זה .ראשית ,ג המאמר וג מסקנות הוועדה גורסי כי יש להשתמש
בתמהיל של כלי פיסקליי כדי למסות את הרנטה הכלכלית הגלומה בפעילות הפקת
משאבי טבע 261.שנית ,ג הוועדה וג המאמר גורסי כי כחלק מהתמהיל הזה יש להטיל
תמלוגי בשיעור מס נמו ומס רווח עוד 262.עיקר השוני בי המלצות הוועדה למסקנות
המאמר מתחלק לשלושה חלקי :ראשית ,כמו ועדת שישנסקי הראשונה ,ג ועדת ששינסקי
השנייה נמנעת מלהתייחס התייחסות קונקרטית לאופ שבו יש להתמודד ע הסוגיה של
מחירי העברה )לצור תמחור המשאב המופק ולצור התמחור של עסקאות קשורות(263.
שנית ,כמו ועדת ששינסקי הראשונה ,ג ועדת ששנסקי השנייה נמנעה מלהמלי על חובת
מכרז עתידית לכל זיכיו עתידי )ובכלל זה חידוש זיכיו( להפקת משאבי טבע .שלישית,
הוועדה המליצה להטיל מס רווחי שונה מה .RRTשתי הסוגיות הראשונות זהות במהות
לניתוח שנער בפרק ד .4.באשר להמלצות ועדת ששנסקי הראשונה .לכ נתמקד בבחינת
השוני בי מס הרווחי המוצע לבי ה.RRT
260

261
262
263
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הוועדה אפשרה להכיר בחיפושי שבוצעו כחלק מבסיס המס ,לרבות חיפושי שלא הביאו ישירות
לתגלית )דו"ח ועדת ששינסקי הראשונה ,לעיל ה"ש  ,32בעמ'  .(72כל הוצאת חיפוש מוכפלת למעשה
ב) 3ראו ש  ,בעמ'  ,70וכ ס'  4לחוק מיסוי רווחי נפט( .נית לטעו שסובסידיה זו אינה בהכרח הדר
היעילה ביותר לקד חיפושי  .בהצעת חוק י המלח ,לעיל ה"ש  ,7נקטו גישה שונה מזו שהומלצה על
ידי ועדת ששינסקי ,ומתייחסי להוצאות חיפוש בדיוק כמו לשאר ההוצאות .הצעת החוק אינה מגבילה
את ההכרה בהוצאות חיפוש ומאפשרת על פני הדברי לנכות הוצאות חיפוש של מיזמי חדשי מרווחי
מיזמי קיימי  ,לרבות של מחצבי אחרי  ,מה שפוגע באפקטיביות של משטר המס וכ נות יתרו ניכר
לחברת כיל ,שבבעלותה מאגרי מכניסי של משאבי .
טיוטת המלצות ועדת ששינסקי השנייה ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .99 ,44
הוועדה המליצה לקבוע שיעור תמלוגי של  5%על כלל המחצבי )ש  ,בעמ' .(91–90
א שהוועדה הכירה בבעייתיות של מחירי העברה היא נמנעה מלהמלי על דרכי חדשות להתמודד
את ורק הציעה להרחיב את ס' 85א לפקודת מס הכנסה ,אשר נות לרשות המסי סמכות של תמחור
מחדש של עסקאות בי חברות קשורות בסחר בילאומי ,כ שיכול ג על חברות כרייה .טיוטת המלצות
ועדת ששינסקי השנייה ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .98
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ועדת ששינסקי השנייה בחרה להטיל מס רווחי ייעודי ,בשיעור של  .42%השיטה
שאותה המליצה הוועדה לנקוט היא מקורית )במוב שהיא איננה מאמצת א אחת מהגישות
הנפוצות בעול( 264.על פי שיטה זו ,בסיס המס יהיה הרווח התפעולי על פי דוחות הרווח
וההפסד החשבונאיי ,בכפו להתאמות מסוימות .על מנת להבטיח כי המס יוטל א ורק על
רווחי יתר ,תנוכה מבסיס הרווח הכפו למס תשואה בשיעור  11%על היתרה המופחתת של
נכסי התאגיד המשמשי אותו להפקת משאבי הטבע 265.שיטת המס המוצעת אמנ אינה
מתחשבת בהוצאות העבר ,אבל מאפשרת לחברות הכרייה לצבור הפסדי )משני שבה לא
השיגו את התשואה המבוקשת לצורכי מס הרווחי( ,ולקזז אות כנגד רווחי בשני
עתידיות266.
המלצות הוועדה מהוות חריגה ניכרת )ומרתקת( לעול מיסוי משאבי הטבע המוכר
משו שה מטילות מס רווחי המבוסס בעיקרו על רווח תפעולי ולא על רווחי )בפועל או
בדר של אומד( .לדעתנו ,צרי להבי את בחירת הוועדה להטיל מס כנובעת משלושת
המרכיבי האלה :הרצו לעצב כלי פיסקלי אחיד לסוגיית מיסוי המחצבי בישראל אשר
אינ גז ונפט ,הקושי באומד של עלויות קודמות במיזמי קיימי והרצו להתמודד ע
רגישות המס במציאות של משאבי אדמיניסטרטיביי מוגבלי על ידי התמקדות ברווח
התפעולי של החברות .ננתח את שלושת המרכיבי הללו כסדר.
ראשית ,בניגוד למאמר אשר ביקש לייצר מסגרת אקדמית אחת כדי לדו במשטר המס
הראוי למיסוי משאבי טבע בישראל )מסגרת אשר נית לגזור ממנה פתרונות שוני למשאבי
טבע שוני( ,ביקשה הוועדה לייצר מנגנו מס אחיד אשר ייוש בכל מחצבי הטבע הגדולי
בישראל 267.מטרה זו נגזרת מהמנדט שנית לוועדה ,כמו ג מהיכולת )המוגבלת( של ועדה
מהסוג הזה להמלי בפרק זמ קצר על כמה מנגנוני שוני ברמת פירוט גבוהה268.
שנית ,כפי שהוועדה מדגישה במסקנותיה ,אחת הבעיות שאליה נדרשה היא כיצד נית
להטיל מס רווחי על מיזמי קיימי זמ רב ,וזאת מתו הבנה שהטלת מס  RRTמחייבת
הערכה )מהוונת( של כל השקעות העבר אשר נעשו 269.הדגש על פשטות משטר המס ועל
שרשויות המס תוכלנה )מבחינה אדמיניסטרטיבית( להטיל אותו על חברות הכרייה באופ
צופה פני עתיד מסביר ג את בחירתה של הוועדה להתמקד ברווח תפעולי המחושב על
בסיס שנתי.

264
265
266
267
268
269

הוועדה סוקרת את הכלי המקובלי א מציעה פתרו ייחודי משלה )ש  ,בעמ'  ,(43–34כאשר מס
ה cash flowהמתואר בדוח מתייחס ל.RRT
ש  ,בעמ' .94
ש  ,בעמ' .97
ש  ,בעמ' .94 ,89–88
ועדות לרפורמה במס אינ קמות מדי יו  ,ולכ ייתכ שמה שהנחה את הוועדה הוא הצור לנצל את
ההזדמנות )הנדירה יחסית מבחינה פוליטית( כדי לפתח מנגנו אחיד ופשוט של מס רווחי אשר יוטל על
כל משאבי הטבע בישראל.
ש  ,בעמ' .93
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שלישית ,א שמס הרווחי שהציעה הוועדה איננו מתמודד ע הרנטה המסית של
חברות הכרייה וע הדר שלה להסיט הוצאות 270,בסיס המס הוא רווח תפעולי .זהו בסיס
מס גס ,אשר החברה מחויבת לפרס אותו בדוחותיה הכספיי ,ולכ איננו מחייב את
הנישומי ואת מערכת המס לייצר ולבדוק )בהתאמה( מידע חדש .במוב מסוי ,היות
שהרווח התפעולי מתייחס בעיקר להוצאות קשיחות ונער לפי כללי חשבונאיי ,קשה
יחסית ליצור בו מניפולציה )לפחות בחברות ציבוריות שבה מחיר המניה תלוי בדוחות
הכספיי( .הבחירה לתת תשואה של  11%על נכסי החברה היא אמנ בחירה מורכבת יותר
המשאירה פתח למניפולציות ,אבל היא ג פשוטה יחסית לאכיפה ויכולה להתבסס על מידע
הקיי בדוחות החשבונאיי של החברה  271.בחירה זו נובעת בי השאר מ היכולת
המוגבלת של מערכת המס להקצות משאבי ניכרי לאכיפת הסדרי מס ייחודיי על חברות
הכרייה.
למעשה ,מס הרווחי שוועדת ששינסקי השנייה הציעה הוא סוג של מס מינימו .כמו
מנגנוני מס מינימו אחרי ,הוא נשע על אינפורמציה קיימת ,מתמקד בהוצאות קשיחות
)אשר קשה לעשות בה מניפולציה( ומקריב עקרונות של דיוק לטובת עקרונות של פשטות.
מה שאולי יוצא דופ )ומפתיע( בבחירת הוועדה הוא הרצו להתמקד ברווח התפעולי של
חברות הכרייה .בחירה ברווח התפעולי היא נדב חשוב בהמלצות הוועדה מפני שהיא
מאפשרת להחיל את משטר המס המוצע באופ פרוספקטיבי ,מבלי להתחשב במלוא
בהוצאות העבר של החברה.
חשוב להבי כי פשטות משטר המס נובעת מהבחירה להשתמש ברווח התפעולי כנקודת
המוצא ,וכי בחירה זו ,אשר נובעת כנראה בעיקר משיקולי אדמינסטרטיביי ושל עלויות
אכיפה ,איננה נקייה מקשיי .כמו במקרי רבי אחרי ,הפשטות של משטר המס באה
בעיקר על חשבו היכולת שלו להטיל מס רק על הרווחי העודפי .נית למנות כמה גורמי
בהצעה אשר עשויי להביא לכ שהמס יוטל לא רק על הרווחי העודפי של חברות
הכרייה אלא ג על הרווח היזמי הרגיל שלה ,ובכלל זה התעלמות מהוצאות העבר
)המהוונות( ,חוסר היוו של ההפסדי הצבורי ,התעלמות מוחלטת מהוצאות המימו של
החברות ,כמו ג העובדה כי ייתכ שחלק ניכר מהוצאות החברה איננו מגול בשווי
)המופחת של נכסיה(.
עיקר המתח נובע מההחלטה שלא להתחשב בהוצאות העבר של חברות הכרייה ,לא
להוו אות ,ובמקו זאת להסתפק רק במת תשואה של  11%על נכסיה .חשוב להבי כי
לפחות מבחינה היפותטית ,החלתו של משטר מס כאמור עשויה לגרו למצב לא פשוט שבו
 270לדוגמה ,הוא מאפשר ניכוי של הוצאות הנהלה והוצאות כלליות כחלק מהלי חישוב הרווח התפעולי
מבלי להטיל עליה הגבלות מיוחדות )וזאת א שנית להניח כי מדובר בהוצאות בעלות רגישות גבוהה
למס ,כפי שעולה ממסקנות ועדת ששינסקי הראשונה( .ראו טיוטת המלצות ועדת ששינסקי השנייה,
לעיל ה"ש  ,7בעמ'  .95כ ראו לעיל הדיו בה"ש .260
 271דוח הוועדה אינו מגדיר אילו מנכסי החברה ייכללו בחישוב זה )א מדובר רק בנכסי מוחשיי או ג
בנכסי לא מוחשיי ( וכיצד יחושב השווי שלה )השקעה או שווי שוק( .כמו כ לא ברור א השווי
המופחת שלה יהיה השווי המופחת לצורכי מס או שווי לפי הדוחות הכספיי של החברה .הבחנה זו
מעלה דילמות לא פשוטות על היחס שבי הוצאות שוטפות להוצאות הוניות .ראוי לציי כי השאלה מה
נכלל בבסיס הנכסי מעלה דילמות דומות לאלו שנדונו לעיל בפרק ג.2.
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חברה אשר היו לה הוצאות עבר רבות )אשר אינ מגולמות כיו בנכסי המוחשיי שלה(
עלולה לשל מס יתר בשיעורי גבוהי ג א איננה מראה רווחיות חריגה )ובמקרי
חריגי א א היא רושמת בפועל הפסדי(.
בשלב זה קשה לקבוע א החלטת הוועדה מוצדקת .החשש העיקרי הוא כי בש
הפשטות של הפעלת משטר המס באופ פרוספקטיבי המלצות הוועדה מעלות בהרבה את
הסיכוי למיסוי יתר של חברות הכרייה תו ניצול העובדה שמדובר במיזמי קיימי )אשר
למיזמי עתידיי הסכנה פחותה בגלל מנגנו קיזוז ההפסדי( .התשובה לשאלה זו צריכה
לקבל מענה בדוח הסופי של הוועדה .לדוגמה ,נראה כי ההסדר הוא סביר א יסתבר כי
הנחת המוצא של חברי הוועדה היא כי ברמת המחירי הקיימת של רוב משאבי הטבע
שעליה יחול ההסדר ,חלק הארי של תקבולי מס הרווחי צפוי להגיע ממי"ה .הסיבה
הראשונה היא ,כפי שכבר ציינו ,רווחיותה החריגה של החברה בחמשעשרה השני
האחרונות .אי לכ סביר להניח שג א היה מאומ מס רווחי עודפי דוגמת הRRT
)אשר היה מביא בחשבו את הוצאות החברה המהוונות לאור השני( לא היו נשארות
לחברה הוצאות מהעבר שיכלה לקזז כנגד רווחיה בהווה ובכ להפחית בהרבה את החבות
שלה במס הרווחי 272.אשר לשאר המשאבי ,א משטר המס אינו אמור לגרור שינוי ניכר
בחבות המס של חברות הכרייה ,או לחלופי א לא היו לה השקעות רבות בעבר
בתשתיות 273,אזי יש לראות בו בעיקר מערכת המנטרת )בעלות נמוכה( את רמת הרווחיות
של חברות העוסקות בהפקת משאבי טבע למקרה שבעתיד תתגלה בה רמת רווחיות
חריגה274.
היות שרפורמות מס ה אירוע פוליטי חריג למדי ,ייתכ שחברי הוועדה חשבו כי הסדר
כזה עדי מבחינה פרקטית מ ההסדר שהציע המאמר )שבו מס רווחי מדויק יחסית דוגמת
ה RRTיוטל רק כאשר הפקת משאב מסוי מראה רמת רווחיות חריגה(.
 .5יציבות משטר המס
אחת מטענותיה המרכזיות של חברות הגז נגד המלצות ועדת ששינסקי הייתה כי מדובר
במיסוי רטרואקטיבי פסול .זאת ,משו שמס הרווחי הייעודי שהוטל בעקבות אימו
המלצות הוועדה הוטל ג על מאגרי שפיתוח כבר החל )ובחלק כבר החלה הפקה
מסחרית( 275.ג במסגרת עבודת הוועדה למיסוי משאבי טבע הפועלת בימי אלו הועלו
272
273
274

275

ראו לעיל דיו ליד ה"ש .218–217
הטענה כי כריית מינרלי  ,בניגוד לשאיבת גז ונפט ,מאופיינת בכ שבדר כלל היא אינה מערבת השקעה
התחלתית אלא בעלויות תפעוליות קבועות יחסית ,היא אחד מהשיקולי שהביאה הוועדה כשיקול
לאימו מס הרווחי שהציעה )ראו טיוטת המלצות ועדת ששינסקי השנייה ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .(7
כלומר ,א שמנגנו מס רווחי היתר יוחל על מיזמי אחרי בפועל ,נראה שההסדר ייחשב הגיוני א
ברמת המחירי הקיימת משטר המס לא ישנה יותר מדי את חבות המס של חברות הכרייה .במצב ענייני
זה נית לראות במשטר המס שמציעה הוועדה משטר מס דינמי אשר ימסה רווחי יתר בחברות האלו א
וכאשר מחיר המשאבי ישתנה בעתיד בשל עלייה ברמות הביקושי לה בשווקי הבילאומיי .
הוועדה לא מצאה לנכו להחריג מיזמי אלו ממשטר המס החדש ,אול החילה כמה הוראות מעבר
שכללו בי היתר החלה דיפרנציאלית של היטל החיפוש והחלת פחת מוא )ראו דו"ח ועדת ששינסקי
הראשונה ,לעיל ה"ש  ,32בעמ'  .(82–81אוסטרליה נאלצה להתמודד ע קושי דומה בעת אישור
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טענות משפטיות שונות בנוגע ליכולתה של הממשלה לסגת מהסכ קציר המלח אשר
במסגרתו התחייבה הממשלה שלא לשנות את משטר המס שחל על חברת כיל למש עשר
שני 276.נראה אפוא כי כאשר המחוקק הישראלי שוקל לערו שינויי במשטר המס על
הפקת משאבי טבע ,ובעיקר א יבקש להטיל מס רווחי ייעודי ,הוא יידרש להביא בחשבו
את העלויות הנובעות מחוסר יציבותו של משטר המס.
נקודת המוצא לדיו היא שבהיעדר הגנה חוקתית מפורשת ,אשר למיטב ידיעתנו איננה
קיימת א לא באחד ממשטרי המס של מדינות מפותחות ,נראה כי יש למחוקק סמכות,
רשות ,ואולי אפילו חובה ,לקד שינויי )פרוספקטיביי( במשטר המס אשר אמורי
להפו אותו להוג ויעיל יותר 277.לאור השני רוב המדינות המפותחות עשו שינויי
בולטי במשטרי המס שלה 278,ולעתי לא מעטות קורה שמשטר המס בנוגע למיז מסוי
משתנה פעמי מספר לאור חיי המיז 279.שינוי כזה הוכר לאחרונה כחוקתי ג בישראל
בעניי מיסוי רווחיה של חברות הפקת הגז280.
נציי כי בספרות המשפטיתכלכלית אשר דנה בהשפעת שינויי בחקיקת המס קיימת
הסכמה כי כאשר שינוי בחקיקת המס אמור לקד מדיניות חברתית ראויה )כלומר לא נגוע
בשחיתות( ,יש להחיל אותו על השקעות קיימות ,וזאת מבלי לתת למיזמי קיימי להסתמ
על משטר המס הקוד או לפצות אות על שינוי במשטר המס 281.מכיוו שהחלת מס

276

277
278
279

הרפורמה הכוללת במערכת המס שלה ,לרבות הטלת מס רווחי חדש על מינרלי  .ראו Diane Kraal,
Australia’s Resource Rent Tax: The Multinational Mining Industry Response, 15 AUST. J.
NAT. RES. L. & POL'Y 77, 88–89 (2012); Diane Kraal & Richard Nash, Minerals Resource
).Rent Tax (MRRT): Mining Project Evaluation Techniques, 14 TAX SPECIALIST 11 (2010

לעמדות השונות בנוגע לאפשרות המדינה לשנות באופ חדצדדי את משטר המס החל על מי"ה ראו
עמדתה של פרופ' גבריאלה שלו )שהוגשה מטע חברת כיל( בפני ועדת ששינסקי " :2חוות דעה
משפטית לוועדה לבחינת המדיניות לגבי חלק המדינה המתקבל בעד השימוש של גורמי פרטיי
במשאבי טבע לאומיי " )חוות דעת של פרופ' גבריאלה שלו ,(11.2013 ,זמי ב mof.gov.il/
 ;Committees/NatureResourcesCommittee/EmdotTzibur_Cil_GavrielaShalev.pdfוכ עמדתו של
פרופ' ברק מדינה אשר הוגשה כחוות דעת חיצונית" :סמכות הכנסת להטיל מיסוי על רווחי מהפקת
משאבי טבע מי המלח" )חוות דעת של פרופ' ברק מדינה ,(29.12.2013 ,זמי ב mof.gov.il/
.Committees/NatureResourcesCommittee/JusticeOpinion_ProfBarakMedina.pdf
פרשת דודיא ,לעיל ה"ש  ,6פס'  19לפסק דינה של השופטת )כתוארה אז( נאור )"החוק החדש שנחקק
מעלה את שיעור המס על רווחי שיופקו מנפט וגז לאחר חקיקתו .אי הוא חל על הכנסות שהופקו
בעבר .די בכ כדי לדחות מכל וכל את טענת המיסוי הרטרואקטיבי"(.
 ,OTTO & CORDESלעיל ה"ש  ,12בעמ'  Otto) 33ו Cordesמצייני שיותר מ 120מדינות שינו את
חוקי מיסוי המינרלי שלה מאז  ,MINERALS TAXATION REGIMES ;(1985לעיל ה"ש  ,13בעמ' .56
 ,Chen & Mintz, Repairing Canadaלעיל ה"ש  ,152בעמ' Domenico Baruffaldi & Craig ;2
Maurice, Draft Paper Presented to the Canadian Tax Foundation’s 64th Tax Conference:
Resource Taxation Update (Nov. 26, 2012); 1 AUSTRALIA’S FUTURE TAX SYSTEM: REPORT
).TO THE TREASURER: OVERVIEW (2009

 280פרשת דודיא ,לעיל ה"ש  .6כ ראו "חוות דעת משפטית לקראת פרסו המלצות הוועדה" )חוות דעת
של המשנה ליוע המשפטי לממשלה )כלכלי–פיסקלי( ,(6.10.2014 ,נספח א' לטיוטת המלצות ועדת
ששינסקי השנייה ,לעיל ה"ש  ,7חלק ב.
 281קביעה זאת נשענת בעיקר על כתיבת של שלושה מהאקדמאי הבולטי בתחו המסי בארצות הברית
–  Louis Kaplow ,Michael Graetzו .Daniel Shaviroכותבי אלו טענו בתוק כי יש להחיל שינויי

150

משפטי מה תשע"ה

"אר אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת" –
מיסוי משאבי טבע בישראל

רווחי היא שינוי שמטרתו היא בי השאר לקד מטרות חלוקתיות ומטרות של הוגנות,
ולכ חלוקת העושר בי הגורמי השוני בחברה היא מטרת השינוי ולא תוצר מקרי שלו,
נראה שאי לתת פיצוי משו שהפיצוי יביא לסיכול המטרה החברתית282.
הדיו שנבקש לקיי ביציבות משטר המס לא יעסוק בסוגיות החוקתיות והחלוקתיות
העולות בהקשר זה ,אלא יתמקד בבחינה ביקורתית של הטיעוני בדבר עלויות של משטר
מס לא יציב .אי ספק כי יציבות מערכת המס חשובה משו שהיא מאפשרת לנישומי
לתכנ את מבנה העלויות שלה .בהקשר של מיסוי משאבי טבע יש ליציבות משטר המס
חשיבות מיוחדת ,משו שמדובר במיזמי בעלי מש חיי ארו אשר דורשי השקעה
עתירת הו בתשתיות פיזיות אשר אינ ניתנות להעברה 283.החשש מהחמרת משטר המס
לאחר שההשקעה כבר התבצעה עשוי לגרו לכ שהמשקיעי יערכו תמחור חסר של שווי
המשאב ויימנעו מלהשקיע את ההו הדרוש כדי לפתח אותו ביעילות 284,ובכ אפשר
שתצטמצ ההשקעה באיתור ובפיתוח של מאגרי חדשי ,יוקטנו תקבולי המסי
שהמדינה מקבלת ,ותיפגע הרווחה החברתית בכללותה285.
בצד השיקולי בעד יציבות של משטר המס כאמצעי למשיכת יזמי קיימי טיעוני
נגדיי המערערי את ער היציבות .ראשית ,לא ברור כי חברות הכרייה אינ יכולות
להתמודד ע חוסר הוודאות שעשוי לנבוע משינויי עתידיי במשטר המס המוטל עליה.

במשטר המס ג על מיזמי קיימי  ,וכי החרגה כאמור איננה יעילה או צודקת .ראו DANIEL SHAVIRO,
WHEN RULES CHANGE: THE ECONOMICS OF RETROACTIVITY 25–26, 64–91 (2000); Michael
J. Graetz, Legal Transitions: The Case of Retroactivity in Income Tax Revision, 126 U. PA. L.
REV. 47, 87 (1977); Louis Kaplow, An Economic Analysis of Legal Transitions, 99 HARV. L.
) .REV. 509, 520–536, 566–581 (1986ראוי לציי כי יש ג ספרות שמסייגת את הקביעה לפיה אי

לתת הקלות למיזמי קיימי שצפויי להיפגע מחקיקת מס שנועדה לקד מדיניות חברתית ראויה ,א
ג כותבי אלו לרוב מגבילי זאת לטעמי אינסטרומנטליי של יצירת משטר תמריצי או שיקולי של
כלכלה פוליטית באשר לאפשרות להעביר חקיקת מס Hasen .הוא היחיד שטע שיש לשקול הגבלה
מטעמי של הוגנות בנסיבות מסוימות מאוד ,למשל כאשר המחוקק לא השתנה )David M. Hasen,
Legal Transitions and the Problem of Reliance, 1 COLUM. J. TAX. L. 120, 156, 161, 169–170
) .((2010כ ראו Michael Doran, Legislative Compromise and Tax Transition Policy, 74 U. CHI.
L. REV. 545 (2007); Kyle D. Logue, Tax Transitions, Opportunistic Retroactivity, and the
).Benefits of Government Precommitment, 94 MICH. L. REV. 1129, 1138–1152 (1996
 ,Kaplow 282לעיל ה"ש  ,281בעמ' .519–515

 283ככל שמשטר המס של מדינה מסוימת יציב פחות ,כ יגדל החשש של משקיעי זרי להשקיע במיזמי
כרייה משו שאי לה דר להבטיח את עצמ מפני שינוי עתידי במשטר המס שיהפו את ההשקעה
שלה לכדאית פחות .המשקיעי עשויי לחשוש מכ שימצאו עצמ בעמדה פגיעה ,משו
שהמחוקקי העתידיי ינצלו את העובדה שההשקעה שלה במיז איננה ניידת ,והדבר יכול לעודד
התנהגות פופוליסטית מצד המחוקק .ראו  ,OTTO, MINING ROYALTIESלעיל ה"ש  ,2בעמ' ;14–12
 ,Ergas et al.לעיל ה"ש  ,80בעמ' .376
Philip Daniel & Emil M. Sunley, Contractual Assurances of Fiscal Stability, in THE 284
TAXATION OF PETROLEUM AND MINERALS: PRINCIPLES, PROBLEMS AND PRACTICE 405, 408
).(Philip Daniel et al. eds., 2010
 285ש  ,בעמ'  ,OTTO, MINING ROYALTIES ;407לעיל ה"ש  ,2בעמ' .12
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כמו חוסר יציבות בתחומי אחרי 286,ג חוסר יציבות במשטר המס הוא לרוב תוצאת
לוואי של שינוי בתנאי השוק )לדוגמה רווחיות חריגה של חברת כרייה בשל עליית ביקושי
למשאב( .לא ברור לנו מדוע לחוסר ודאות אשר מקורו בשינוי אפשרי של משטר המס
צריכה להיות השפעה מיוחדת על נכונות של משקיעי לפתח מיזמי כרייה 287.הדבר נכו
במיוחד כאשר מדובר על מס רווחי עודפי ,דוגמת ה ,RRTאשר מביא בחשבו את כל
הוצאות העבר )המהוונות( ,ובכ מבטיח שהוא מוטל רק על רווחי עודפי – כ
שלמשקיע יש ודאות שהמס לא יוטל במקרה של הפסד או תשואה רגילה.
שנית ,חשוב לזכור שיציבותה של כל שיטת מס )וכל חוק( היא לא דבר חיובי בהכרח,
משו שכאשר משטר המס הוא יציב ,ההסדרי בו אינ הפיכי ,והמחוקק נמנע מלשנות
אות ג א ה לא ראויי בעליל )מבחינת שיקולי יעילות והוגנות( 288.במילי אחרות:
בש היציבות נית לשמר לאור זמ משטרי מס שאינ הוגני ואינ יעילי .אי לכ ,כל
עוד אי סיבה לחשוב שהמחוקק המוקד יודע טוב יותר מהמחוקק המאוחר מהו ההסדר
הראוי ,הרי שבצד היתרונות יהיו ליציבות ג מחירי חברתיי לא מבוטלי .בהקשר של
משאבי טבע ,למשטר מס יציב עשויי להיות מחירי כבדי במיוחד משו שמיזמי של
משאב טבע נמשכי לעתי עשרות שני ,בנסיבות משתנות ,אשר קשה לצפות אות
מראש289.
שלישית ,תיעדו יתר של ער היציבות בהקשר של משאבי טבע עשוי לעודד
 rent-seekingבצורה שתחרי את בעיית הכוח של קבוצות לח .ראוי להדגיש כי הדיו
בחשיבות היציבות למשיכת משקיעי יתעורר לרוב כאשר המדינה תשא לערו שינויי
אשר יגדילו את חלקה ברווחי של חברות הכרייה ,ופחות כאשר חברות הכרייה תבקשנה
הקלות )לדוגמה הקלה במשטר התמלוגי( .בהקשר הזה ,כאשר משטר המס מעדי יציבות,
הוא למעשה מעצי את הכוח הפוליטילוביסטי של חברות הכרייה ,משו שככל שמשטר
המס מדגיש יותר יציבותשנועדהלמשומשקיעי ,כ הוא מעלה את השווי הכלכלי של
כל הקלה במשטר המס .אי לכ העדפת ער היציבות תגדיל את המוטיבציה של חברות
הכרייה להשקיע ב rent-seekingואת הנכונות שלה לשל עבור התנהגות אופורטוניסטית
של שליחי ונבחרי ציבור290.
286
287

288
289

290
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מכיוו שהפקת משאבי טבע היא הלי ארו ,נתוני יסודיי במבנה העלויות )לדוגמה עלות שכר עבודה
ותשומות( עשויי להשתנות במש המיז  .ג הרווחי עשויי להשתנות בכפו לשינויי ברמת
הביקוש למשאב.
טיעו זה לא בא לכפור בכ שחוסר יציבות במשטר המס יוצר חוסר ודאות למשקיעי  .הוא רק בא
להדגיש כי לא ברור שמרכיב זה של חוסר ודאות ירתיע משקיעי במיזמי להפקת משאבי טבע יותר
משירתיע גורמי אחרי  ,ולכ אי להפריז בחשיבותו .מלבד זאת ,יש לתת את הדעת על תדירות השינוי,
שכ השלכות שינוי משטר המס כמה פעמי בעשור אינ זהות לאלה של שינוי משטר המס פע בדור.
 ,Garnaut, Principles and Practiceלעיל ה"ש  ,21בעמ' .352
בגלל בעיית ה Sovereign Riskאשר צוינה לעיל ולאור הדיו לעיל בפרק ב .3.על המגמה של תמחור
חסר בשל חוסר הוודאות בעניי שווי של מאגר מסוי )כפי שצוי קוד  ,קושי זה יגרו שכל ניסיו
למסות את הרנטה הכלכלית באמצעות תמלוגי ובאמצעות מכרז תחרותי יהיה לא מדויק ולרוב תמחור
חסר(.
ראו לעיל הדיו הסמו לה"ש  27–25וההפניות המופיעות בה"ש אלו .במקרי רבי אפשר לטעו כי
חלק מחולשותיו של משטר המס נובעות בי השאר מ Rent-seeking behaviorשל קבוצות לח.
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בדומה לקושי לכמת את היתרונות של יציבות משטר המס ככלי לעידוד משקיעי ,קשה
לכמת את העלויות שלו .ע זאת נית לומר כי המחיר החברתי של תיעדו ער היציבות
יושפע משלושה מרכיבי .ראשית ,יציבות תהיה יקרה יותר כאשר השווי הכלכלי של
מאגרי מסוימי גבוה יותר ,משו שקיימת הסתברות גבוהה יותר שא נעשתה טעות
בכימות הרנטה הכלכלית ,תהיה העלות החברתית של הטעות )למשל במונחי אבסולוטיי
של גביית מסי( גבוהה מזו של טעויות בנוגע למאגרי בעלי שווי קט יותר .שנית ,ככל
שאור החיי של מיזמי הוא ארו יותר ,כ גדלה ההסתברות שתנאי השוק ישתנו ,או כי
יתגלה מידע חדש שלא היה זמי בעת כינו משטר המס .א בש ער היציבות מעצבי
המדיניות נמנעי מלשנות את משטר המס בנוגע למיזמי קיימי ,אז אור החיי של
המיז מגדיל את ההסתברות ששינויי הכרחיי לא יגולמו בעניינו .שלישית ,ככל
שהשליטה במיז מרוכזת בידיי מועטות יותר ,כ עשוי לגדול המחיר החלוקתי של משטר
מס לא אופטימלי.
לסיכו סוגיה זו נית לקבוע כי המחירי של משטר מס יציב מדי )המקבע הסדרי לא
ראויי( ושל משטר מס לא יציב קשי לכימות .כאשר מדובר על משטר מס בנוגע למאגרי
גדולי של משאבי טבע ייטיבו מעצבי המדיניות להתמודד עמ בכ שמלכתחילה יאמצו
משטר מס אשר מסתמ על מכשירי פיסקליי המאפשרי קורלציה בי הרווחיות של מיז
מהפקת משאב לבי התקבולי שמקבלת המדינה מהחברה המפיקה )דוגמת  RRTאו מס
רווחי ייעודי אחר( .כאשר משטר המס מסתמ על מכשירי פיסקליי שאינ רגישי
לרווחי )כגו תמלוגי ומכרז תחרותי( ,גדל הסיכוי למיסוי חסר ,ואפשר שהדבר יגדיל את
נטיית המחוקק לשנות את חקיקת המס לאור חיי המיז ,ובכ להגדיל את חוסר הוודאות
של המשקיעי291.

ה .סיכו :משטר המס הרצוי בישראל
א מצב הענייני בעת כתיבת המאמר היה משק את סו המעשה ,אזי מסקנותינו היו
עגומות למדי .ניהול משאבי הטבע בישראל התאפיי בחוסר תכנו ובחוסר שקיפות.
העובדה כי חלק ניכר ממשאבי המדינה הוקצו ללא מכרז היא דוגמה מובהקת למדיניות
שמשקפת תכנו ארו טווח חסר או לקוי ,בעל פוטנציאל גבוה לשחיתות .הישענותהיתר
על תמלוגי המוטלי )לעתי( בשיעור גבוה היא דוגמה נוספת להשלכות ההרסניות של
היעדר מדיניות עקיבה.
נראה כי במש שני לא הפנימו מעצבי המדיניות את המשמעות של הלי ההפרטה של
משאבי הטבע ואת ההבדל בי האופ שבו יש למסות חברת כרייה בבעלות ממשלתית לבי
מיסויה של פעילות הפקת משאבי טבע הנמצאת בבעלות פרטית .חוסר ההפנמה התבטא
בהימנעות של מעצבי המדיניות מלהסדיר את אכיפת מחיר התמלוגי באשר לחברות
קשורות ,ובכ שהסתפקו בתקבולי עבור מכירת כיל ולא שקלו הטלה של מס רווחי
 291כדי לצמצ את חוסר הוודאות של המשקיעי ראוי לציי מראש אילו אירועי יצדיקו בחינה מחדש של
שיעור המס שיוטל במסגרת ה) RRTרמת מחירי של המשאב ,הרווחיות מהפקתו ,חשש מפני שימוש
נרחב בתכנוני מס לניצול רנטה מסית של חברות כרייה ,וכדומה(.
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למרות הרווחיות החריגה של מפעלי י המלח בשני האחרונות והטיעוני התאורטיי נגד
ההסתמכות על מכרז כדר למסות את הרנטה הגלומה במאגר גדול 292.יתרה מזו ,נראה כי
במש שני פעלו גורמי שוני בקרב מעצבי המדיניות כדי לשמר את משטר המס הנמו
על חברות הכרייה באמצעות מת הטבות מס בדר חקיקה ראשית ובאמצעות מת
התחייבויות מנהליות ארוכות טווח לשימור המציאות של מס אפקטיבי נמו293.
למרות האמור לעיל ייתכ כי מאמר זה הוא פרולוג להתנהלות שונה במשטר המס על
משאבי טבע בישראל .אימו מסקנות ועדת ששינסקי הראשונה וכינו ועדת ששינסקי
השנייה מאפשרי בחינה מחודשת של התנהלות המדינה באשר למיסוי משאבי הטבע
בישראל .ראשית נדגיש כי לדעתנו ,מת הטבות מס בדר של חקיקה הוא הלי דינמי כאשר
המחוקק איננו מוגבל חוקתית ויכול לשנות את משטר המס באופ פרוספקטיבי – עמדה
אשר התקבלה בפסיקת בג" .קל וחומר ,שמצב שבו פקידי ממשלה יכולי להתחייב
להימנע משינוי משטר המס בנוגע למשאב טבע גדול בבעלותה של חברה מסחרית גדולה
ולכבול ממשלות ומחוקקי עתידיי איננו ראוי .מת התחייבויות לאימיסוי שלא בדר של
הלי חקיקה ראשית הוא למצער התנהלות ציבורית שנויה במחלוקת ,וההכרה בו כאלמנט
התור למחויבות הממשלה להסדר מס מסוי עשויה לתפיסתנו להגדיל מאוד את
הפוטנציאל ל294.rent-seeking
שנית ,ראוי לדעתנו לבחו מחדש את משטר המס בישראל – להחיל חובת מכרז כבררת
מחדל על כל משאבי הטבע ,לבודד את ההתמודדות ע סוגיות ההחצנות כסוגיה מובחנת,
ולהחיל מס רווחי על אות משאבי אשר יש לה רנטה כלכלית גבוהה .התרומה
העיקרית של מאמר זה היא ההבנה כי עיצוב משטר המס צרי להיעשות תו התחשבות
באיכות המשאב ותו התייחסות ליכולות האפקטיביות של רשות המסי לאכו את
ההסדרי השוני בעלות ובדיוק סבירי295.
המשמעות של מסקנות אלו היא כי יש להחיל מס רווחי דוגמת ה RRTעל הפקת
מינרלי בי המלח ,וכי בשל האיכות הנדירה של המאגר צרי ששיעור המס לא יהיה נמו
מזה המוטל על כריית מחצבי דומי במדינות מפותחות אחרות .כריית הפוספטי היא
מקרה מורכב יותר ,מפני שנראה כי הרנטה הכלכלית נמוכה ביחס לזו של המאגרי בי
המלח 296.אי לכ יש לבצע הערכה זהירה של היתרונות הגלומי בהטלת מס  ,RRTוזאת
בשי לב לעלויות האדמיניסטרטיביות הכרוכות בהטלת המס297.
292
293
294
295
296
297
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ראו לעיל דיו בפרק ב.3.
בחקיקה ראשית )דר חוק עידוד השקעות הו בהקשר של כיל וניכוי האזילה בהקשר של חברות הגז(.
ראו לעיל דיו בפרק ד.
אי בטענה זו כדי לגרוע מיכולתה של כיל לטעו כי א המדינה תבחר לשנות את משטר המס באשר
להפקת משאבי בי המלח ,יש בשינוי זה כדי לשנות את מחויבויותיה החוזיות בדבר קציר המלח .ראו
הפניות לעמדות אחרות בסוגיה זו בה"ש .22
דוגמת הסדר מס המינימו והסדר קביעת מחיר מכירת המשאב לחברות קשורות כפי שנסקר בפרקי
ג ,1.ג 3.וד).4.ב(.
בגלל עלות ההפקה הגבוהה יחסית של פוספטי  .ראו לעיל דיו בה"ש .228
במקרה שנמצא שאי מוצדק להטיל מס רווחי  ,נית לשקול להעלות העלאה צנועה את שיעור
התמלוגי  .כמו כ לפי האמור לעיל ,לדעתנו נית לשקול שימוש בתמלוגי כדר לעודד את חברות

משפטי מה תשע"ה

"אר אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת" –
מיסוי משאבי טבע בישראל

מאמר זה איננו מבקש לטעו ששיעור מס אפקטיבי או סטטוטורי כזה או אחר הוא ראוי.
במקו זאת הוא מבקש לקד את ההבנה כי משטר מס על משאבי טבע צרי למסות את
הרנטה הכלכלית של היז ,באופ הוג ויעיל ,וכי ראוי שהדיו הפוליטי בשיעור המס ייעשה
על בסיס נתוני פומביי וגלויי .כמו כ ביקשנו לקד את הדיו בסוגיית ה"אי ממסי",
המורכבת משורה של הסדרי קטני ,אשר לדעתנו חשובה לא פחות )ואולי א יותר(
משאלת שיעור המס הסטטוטורי אשר אליה בדר כלל מופנה רוב הדיו הציבורי.

הכרייה להפני החצנות סביבתיות שליליות של הפקת מינרלי בי המלח ,בשדות הפוספטי או של
משאבי טבע אחרי .

155

