לשכת מנהל הרשות

הודעת מנהל הרשות לספקי המים בדבר הגשת דוח שנתי על המצב הכספי
והגשת הצהרת בעל הרישיון על פי סעיפים  62ו 62-לכללי המים (קביעת
תנאים ברישיון) ,תשע"ד6102-
 2יולי 6102

ביום  31.2.2.31פורסמו כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) ,תשע"ד ,2.31-אשר נכנסו לתוקף
 1.יום לאחר מכן (להלן – הכללים).
בהתאם לסעיף  22לכללים נדרש בעל רישיון מכוח חוק המים (למעט בעל רישיון קטן כהגדרתו
בכללים) ,להגיש עד ליום  31באפריל בכל שנה דיווח כספי .בהתאם להוראות סעיף  11לכללים
חובה זו חלה גם לגבי השנים  ,2.32-2.31כאשר את הדיווח לגבי שנים אלו נדרש להגיש עד ליום
 1..1.2.31ומנהל הרשות רשאי לדחות את המועד אם בעל הרישיון הגיש לו בקשה מנומקת ,והוא
מצא כי היא מוצדקת.
חשוב להדגיש כי הכללים פורסמו לאחר שימוע ציבורי כנדרש ,בו ניתנה לציבור ,ובכלל כך ספקי
המים הרלבנטיים ,האפשרות להביא את עמדתם לגבי כל הוראות הכללים ,לרבות חובות הדיווח
והוראת המעבר אשר קבעה כי חובת הדיווח תחול גם לגבי השנים .2.32-2.31
בעקבות פניות שהתקבלו בנושא ,פורסמה באתר האינטרנט של רשות המים ביום  31ביוני 2.31
הודעת מנהל רשות המים שנועדה להקל על יישום החובה האמורה לגבי השנים  2.32ו2.31-
להודעה:
הקישור
מצ"ב
לנוחיותכם
הרשות,
מנהל
הודעת
–
(להלן
.)http://www.water.gov.il/Hebrew/MoreInformation/2014/mankal-june2014.pdf
בהודעה ניתנה אפשרות להגיש ,חלף הדיווח הנדרש בהתאם להוראת ס'  ,22דוח כספי מבוקר
ותוספות שונות של מידע הנוגע למשק המים ,וזאת עד ליום  .31.2.2.31כן ניתנה אפשרות למי
שסבור כי אינו יכול להגיש את הדיווחים כנדרש לפנות למנהל הרשות ולהציג בפניו את הנימוקים
לאי יכולת לעמוד בחובת הדיווח.
בהמשך להודעת מנהל הרשות האמורה ,פנו לרשות מספר ספקי מים וגורמים המייצגים ספקים
כאמור ,בבקשה לקבל פטור או הקלות בנוגע לשנים  2.32ו ,2.31-נוכח טענתם כי אינם מעוניינים
להעביר את הדיווחים הכספיים כמות שהם (בעיקר עקב עניין סודיות מסחרית של הדוחות מקום
בו מרבית הפעילות כלל אינה קשורה למשק המים) .זאת ,כאשר החלופה לדיווח נפרד של פעילות
משק המים בגין שנים עברו – מייצרת לטענתם עלויות מהותיות ביחס לפעילות משק המים
הנובעות מיישום חובת הדיווח לשנים אלו במתכונת הדיווח שנקבעה (בעיקר ייחוס עלויות שונות
למגזרי הפעילות של האגודה).
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לשכת מנהל הרשות

בהמשך לכך ,ולאחר שנשקלו מכלול השיקולים הנוגעים לעניין ,הוחלט כדלקמן:
דוח לשנת 2102
 .3חובת הדיווח לשנת  2.32תישאר בעינה לגבי בעל רישיון שהכנסותיו משירותי מים וביוב
עולים על  0.%מסך כל הכנסותיו .מתכונת הדיווח תהיה בהתאם לקבוע בס'  22לכללים
או בהתאם לקבוע בהודעת מנהל הרשות ,לפי בחירת בעל הרישיון .שאר בעלי הרישיון לא
יידרשו להגיש דיווח לשנה זו.
דוח לשנת 2102
 .2חובת הדיווח לשנת  2.31תישאר בעינה לגבי כלל הספקים (למעט בעל רישיון קטן אשר
מוחרג מלכתחילה מהחובה) .מתכונת הדיווח תהיה בהתאם לקבוע בס'  22לכללים או
בהתאם לקבוע בהודעת מנהל הרשות ,לפי בחירת בעל הרישיון.
מועד העברת הדיווחים
 1.3לגבי בעל רישיון שהכנסותיו משירותי מים וביוב עולים על  0.%מסך כל הכנסותיו –
מועד הדיווח נשאר בעינו כפי שפורסם בהודעת מנהל הרשות שלעיל ,קרי ,ה-
.01.2.2101
 1.2לגבי שאר בעלי הרישיון החייבים בדיווח ניתנת ארכה נוספת להשלמת הדיווח עד ליום
ה.01.2.2101 -
 1.1ככל שמי מבעלי הרישיון קיבל ארכה להגשת הדוחות הכספיים שלו לגורם המפקח עליו
(למשל ,רשם האגודות השיתופיות) ,על בעל הרישיון לפנות אל מנהל הרשות לכתובת
דוא"ל  REPORT@WATER.GOV.ILולצרף את אישור הארכה שניתן לו ,וזאת עד ליום
 .01.2.2101ככל שיתקבל אישור כאמור ,ישקול מנהל הרשות לדחות את מועד העברת
הדיווח בהתאם לאישור.
דוח לשנת 2101
 .1הדוח לשנת  2.31יוגש במתכונת המפורטת בכללים.
הצהרת בעל הרישיון לגבי שנת 2101
 .1כנדרש בהודעת מנהל הרשות ,על בעל הרישיון לשלוח לא יאוחר מתאריך ,01.2.2101
הצהרה על פי סעיף  22לכללים לגבי שנת  ,2.31בציון שם בעל הרישיון ומספר
הרישיון ,כמפורט בתוספת השניה לכללים.
 .2ככל שיועברו לידי רשות המים דוחות כספיים של בעל רישיון ,רשות המים מתחייבת
שלא לפרסם את הדוחות או להעבירם לצד שלישי כלשהו שאינו מטעמה.
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 .2בכוונתנו להקל על הדרישה המצויה בסעיף (22ב) לכללים ,ולאפשר חלופה לפיה
הנתונים הנדרשים בהתאם לסעיף יסוקרו על ידי רואה חשבון ולא רק יבוקרו בידיו,
לפי בחירת בעל הרישיון.
 .8בעל רישיון קטן – הוחלט לעשות שינויים בהגדרת בעל רישיון קטן .מחד ,בכוונתנו
להוסיף להגדרה גם בעל רישיון אשר מספק מים רק למטרת בית ושסך כל כמות
המים שהוקצתה לו ולצרכניו ברישיון אינו עולה על  2..,...מטרים מעוקבים בשנה;
מאידך ,בכוונתנו להגדיל את קבוצת החייבים בדיווח ולקבוע כי רק בעל רישיון שמעל
 8.%מהמים המסופקים על ידיו הם למטרת חקלאות ושסך כל כמות המים
שהוקצתה לו ולצרכניו ברישיון אינו עולה על  1..,...מטרים מעוקבים בשנה ייחשב
כבעל רישיון קטן ,במקום רף של  1..,...מ"ק הקבוע בכללים כיום.
השינוי לגבי קבוצת בעלי הרישיון שמתווספים להגדרה (אותם בעלי רישיון שמספקים
מעל  8.%מהמים למטרת חקלאות ויש להם הקצאת מים מעל  1..,...מ"ק בשנה,
אך פחות מ  1..,...מ"ק בשנה) יחול רק לגבי הדיווחים החל משנת  ,2.31קרי ,הם
יידרשו לדווח רק החל משנה זו ,ולא יידרשו לדווח עבור השנים  .2.32-2.31ואילו
השינוי שמקל עם בעלי הרישיון הקטנים המספקים לבית בלבד כאמור לעיל ,יחול
באופן מיידי .קרי ,הם לא יידרשו להגיש את הדיווחים כבר לגבי השנים  2.32ו.2.31-
 .0בעלי רישיון אשר מנהלים את משק המים שלהם באמצעות אחר – כידוע ,חלק מבעלי
הרישיון עושים שימוש בחברות חיצוניות אשר מנהלות עבורם את משק המים ,הן את
הגביה והן את התחזוקה השוטפת .יובהר כי בעלי רישיון אלו נדרשים להעברת הדיווח
בהתאם להוראות סעיף  22לכללים בהתבסס על המידע המצוי בידי החברות אשר
פועלות מטעמם ,גם אם ההכנסות וההוצאות של משק המים שלהם מנוהלות כולן על
ידי החברה החיצונית ואינן מופיעות בספרי בעל הרישיון.
מתן הפטור לחלק מבעלי הרישיון מהעברת הדיווח לגבי שנת  ,2.32השינויים בהגדרת בעל רישיון
קטן ומתן הקלה לגבי דוחות מסוקרים יעוגנו במסגרת תיקון לכללים שבכוונתנו להביא לאישור
המועצה בהקדם .אין הדבר משפיע על חובת הדיווח שנשארת בעינה לגבי שנת  2102ולגבי אותם
גופים שנדרשים לדווח גם בעבור שנת  2102כאמור לעיל ,ומשכך על בעלי הרישיון הרלבנטיים
להיערך להגשת הדיווח במועד כאמור בסעיף  2לעיל.

אלכסנדר קושניר
מנהל הרשות ויו"ר המועצה
תיק :חוזרים והודעות מנהל הרשות
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