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 לחברת יזמות וידע באינטרנט בע"מ ©כל הזכויות שמורות 
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 העיצום סכום של הפחתה) יבשתיים ממקורות הים זיהום מניעת תקנות

  0202-א"התשע(, הכספי

 תוכן עניינים :

 0 ...................................................................................................... :זה מסמך על - הקדמה

 1 ........................................................................................... החוק של נוספים פרסומים. 1

 1 .................................................................................... זה במסמך המשולבים תיקונים. 2

 2 ---------------------------------------------החוק נוסח-------------------------------------------

 0 .......................................................................................................................... הגדרות.0

 0 .......................................................................................... הכספי העיצום סכומי הפחתת.0

 3 ................................................................... שנתי מכירות במחזור התחשבות בשל הפחתה.3

 3 ................................................................. הכנסת של הסביבה והגנת הפנים לוועדת דיווח.4

 

 על מסמך זה: -הקדמה 

 

 . פרסומים נוספים של החוק0

 .משרד המשפטים, 213' עמ,  63.11.2313 התשע"א, 3496 קובץ תקנות .א

 .נוסח החוק כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה .ב

 .infospotנוסח החוק באתר  .ג

 

 . תיקונים המשולבים במסמך זה0

 להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה. 

 בראש הסעיף.בכל סעיף בו משולב תיקון, מופיעה הערת שוליים תואמת 

 *** אין תיקונים למסמך זה.

 

 

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6F280B7D-2403-4093-A857-ECEFA610DF40/23823/6943.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D/yam26.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D/yam26.pdf
http://www.infospot.co.il/sviva/la/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99_%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A2_%D7%90_2010
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 --------------------------------------------נוסח החוק-------------------------------------------
 

 העיצום סכום של הפחתה) יבשתיים ממקורות הים זיהום מניעת תקנות

 0202-א"התשע(, הכספי

 

 1411-ח"התשמ, יבשתיים ממקורות הים זיהום מניעת לחוק 19-ו ה5 סעיפים לפי סמכותי בתוקף

 אני, הכנסת של הסביבה והגנת הפנים ועדת ובאישור המשפטים שר בהסכמת(, החוק - להלן)

 :אלה תקנות מתקין

 הגדרות.0

 - אלה בתקנות

 ;הכנסה מס בפקודת כהגדרתה - "הכנסה"

 ;1495-ו"התשל, מוסף ערך מס חוק - "מ"מע חוק"

 ;מ"מע בחוק כהגדרתם - "עוסק"ו "רווח כוונת ללא מוסד"

 - "שנתי מכירות מחזור"

 ;מ"מע בחוק כהגדרתו עוסק של עסקאות מחזור - עוסק לעניין (1)

, העמותות לחוק השנייה בתוספת כהגדרתו מחזור - רווח כוונת ללא מוסד לעניין (2)

 ;1413-ם"התש

 .לחוק א5 בסעיף כמשמעותו - "מפר"

 הכספי העיצום סכומי הפחתת.0

 נתקיימה אם שלהלן בשיעורים הכספי העיצום סכום את למפר להפחית רשאי הממונה (א)

 :אלה מנסיבות יותר או אחת

 ;אחוזים 23 - להפרה שקדמו השנים בחמש בחוק הוראה הפר לא המפר (1)

 ביצע לא ואולם להפרה שקדמו השנים בחמש בחוק הוראה הפר המפר אם (2)

 :אחוזים 13 - להלן המפורט כל את להפרה שקדמו בשנתיים

 ;הכספי העיצום עליו הוטל שבשלה החוק הוראת של הפרה (א)

 ;אחת מפעם יותר בחוק הוראה של הפרה (ב)

 ;אחוזים 63 - לממונה עליה ודיווח מיוזמתו ההפרה את הפסיק המפר (6)
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 דעתו להנחת והכל, הנזק ולהקטנת ההפרה הישנות למניעת פעולות נקט המפר (9)

 ;אחוזים 23 - הממונה של

 אישיות נסיבות בשל נגרמה ההפרה כי הממונה ושוכנע יחיד הוא המפר (5)

 קשות אישיות נסיבות שנתקיימו או, הכספי העיצום של הפחתה המצדיקות

 .אחוזים 15 - המפר עם הדין את למצות שלא המצדיקות

 להפחית הממונה רשאי(, א) משנה בתקנת כאמור נסיבות כמה מפר לגבי התקיימו (ב)

 ובלבד, במצטבר נסיבות אותן לצד המנויים השיעורים את הכספי העיצום מסכום למפר

 אותה בשל הקבוע הכספי העיצום מסכום 53% על יעלה לא המצטבר ההפחתה ששיעור

 .הפרה

 שנתי מכירות במחזור התחשבות בשל הפחתה.3

 העיצום סכום את להלן המפורטים מן אחד שהוא למפר להפחית רשאי הממונה (א)

 - על יעלה שלא כך הכספי

 ;השנתי המכירות ממחזור אחוזים 23 - לעוסק (1)

 ;השנתי המכירות ממחזור אחוזים עשרה - רווח כוונת ללא למוסד (2)

 .הקודמת בשנה מההכנסה אחוזים 13 - אחר לאדם (6)

 .לאו אם ובין 2 תקנה לפי הכספי העיצום סכום הופחת אם בין תחול( א) משנה תקנת (ב)

 שקלים מיליון 13 על עולה שלו המכירות שמחזור תאגיד על תחול לא( א) משנה תקנת (ג)

 .חדשים

 הכנסת של הסביבה והגנת הפנים לוועדת דיווח.4

 השימוש על וחשבון דין הכנסת של הסביבה והגנת הפנים לוועדת לשנה אחת יגיש הממונה

 .אלה בתקנות לו הנתונות בסמכויות

 

 (2313 באוקטובר 29) א"התשע בחשוון ז"ט

ד ע ל ן ג ד ר  א

 הסביבה להגנת השר


