החוק לעידוד השקעות הון
צביקה לייבוביץ ,רו"ח
מנהל אגף א' (עידוד השקעות הון)

על מה נדבר...
• החוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט1959-

• חוק עידוד התעשייה (מסים) ,התשכ"ט1969-
• עדכונים ותיקונים צפויים

שינויים בחוק עידוד לאורך השנים
מפעל שאושרה בגינו תוכנית השקעות במסלול מענקים  -נדרשת תקופת צינון אלא
אם כן הוגשה בקשה עד ליום  30/6/2011להחיל את החוק החדש.
קבלת הטבות עד תום תקופת ההטבות*

קבלת הטבות עד תום תקופת ההטבות*

תיקון 60

תיקון 68

2011
שנת בחירה אחרונה לפי תיקון 60
בתנאי שההשקעה המזערית המזכה
החלה בשנת המס .2010
* אלא אם בחר לעבור לחוק החדש (מפעל מועדף)

31/3/2005
הוראות החוק (טרם תיקון )60
חלות על כתבי אישור ,אשר
אושרו עד ליום 31/3/2005

2004
שנת בחירה ראשונה בתיקון
60

החוק לעידוד השקעות הון
מטרת חוק (- )1.11.2011
עידוד השקעות הון ויוזמה כלכלית ,באופן
שבו תינתן עדיפות לחדשנות ולפעילות
באזורי פיתוח ,לשם:
פיתוח כושר הייצור של משק המדינה;
שיפור יכולתו של המגזר העסקי
להתמודד בתנאי תחרות בשווקים בין-
לאומיים;
יצירת תשתית למקומות עבודה חדשים
ובני-קיימא.

החוק לעידוד השקעות הון
בתיקון  68הוצאו ממטרת החוק -
ניצול יעיל של אוצרותיה ויכולתה
הכלכלית של המדינה.
שיפור מאזן התשלומים של המדינה,
הקטנת היבוא והגדלת הייצוא.
ביטול העדפת משקיע זר על פני משקיע
ישראלי.

מסלולי הטבות בחוק
 מפעל מועדף
 מפעל מועדף מיוחד
 מפעל מוטב (מתקן תיירותי)

 מסלול מענקים  -לאז"פ א' בלבד.

פחת מואץ
חברה מועדפת תהא זכאית להטבת פחת
מואץ בשל נכסים יצרניים ,המשמשים
את המפעל המועדף במשך חמש שנות
המס הראשונות לשימוש בנכסים:
 .1מכונות וציוד  200% -מן המכסה
הקבועה בתקנות מ"ה (פחת).1941 ,
 .2בניינים  400% -מן המכסה הקבועה
בתקנות הפחת ,ובלבד ששיעור הפחת
השנתי לבניינים לא יעלה על 20%
מהמחיר המקורי.

חברה מועדפת
חברה מועדפת -





התאגדה בישראל
שליטה וניהול בישראל
מנהלת פנקסים קבילים ומגישה דוחות
החברה ובעל תפקיד לא הורשעו בעשר
שנים שקדמו...בעבירות (פקודה ,מע"מ,
מיסוי מקרקעין).

שותפות??
חברות ממשלתיות??

שיעורי המס למפעל המועדף
על אף האמור בסעיף  126לפקודת מס הכנסה,
שיעור מס שיחול על כלל ה"הכנסה המועדפת" של
ה"מפעל המועדף" בשנה בה הוא עמד בתנאי החוק
(מפעל תעשייתי ומפעל בר תחרות)  -סעיף 51טז.
שנת מס
2011-2012
2013

אז"פ א' אזור אחר מס חברות (פקודה)
10%
7%

9%
 2014ואילך
מס דיבידנד (*) 20%
מס "עד הבית" 27.2%
מס יסף
2%+

15%
12.5%

24%-25%
25%

16%
20%
32.8%
2%+

26.5%
30% / 25%
49.45% / 44.87%
2%+

(*) חישוב לפי שיעורי מס לשנת 2014

דגשים מפעל מועדף
•
•
•
•

כל שנה בפני עצמה...
אין תנאי השקעה בנכסים יצרניים...
זהות בין שיעור המס למשקיע ישראלי/זר.
מסלול "ירוק" האם תמיד?

• מעבר ממוטב למועדף  -תאריך ואופן ההודעה...
לעבור או לא

מפעל מועדף מיוחד
שיעור מס 5% :אז"פ א'  8% /אז"פ אחר
נדרש:
• היקף הכנסה חייבת ומחזור...
• אישור מנהלים...
• תנאי השקעה ב...
סוג התנאי

אזור אחר
אז"פ א'
(מיליון ( )₪מיליון )₪

רכישת נכסים יצרניים
(למעט בניינים)

400

800

בתוך  3שנות מס
מתחילת תקופת
הזכאות להטבות

השקעה במו"פ

100

150

בכל שנה בתקופת
ההטבות

העסקת עובדים חדשים 250

500

במשך תקופת
ההטבות

שיעורי המס למפעל מוטב (מתקן תיירותי)
אז"פ א' אז"פ ב' אזור אחר
 10שנים  6שנים

שנתיים

פטור ממס (עד למועד
המשיכה)
יתרת תקופת ההטבות
(שיעור המס)25% :
בחברה בהשקעת חוץ*
בחברה עתירת השקעות חוץ*

 5שנים

שנה
 4שנים
 9שנים

 5שנים
 8שנים
 13שנים

מסלול אירלנד

11.5%

אין

אין

מס במשיכת דיבידנד

**15%

15%

15%

פחת מואץ

כן

כן

כן

(*) שיעור המס :בין  25% - 10%בהתאם לשיעור השקעת חוץ

(**) במסלול אירלנד  -דיבידנד לתושב חוץ בשיעור מס 4%

תנאים נדרשים לקבלת ההטבות
מפעל מועדף = מפעל תעשייתי בר תחרות

"מפעל תעשייתי"  -מפעל בישראל שעיקר
פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית,
למעט כל אחד מאלה :מכרה ,מפעל אחר
להפקת מחצבים ,מפעל לחיפוש או להפקה
של נפט כהגדרתו בחוק הנפט ,ומפעל חקלאי
מאושר...

מפעל בר תחרות  -תיקון 70
סעיף 18א(ג) לחוק
 .1התנאים לגבי מפעל תעשייתי המוכר ישירות
מחוץ לישראל (יצואן ישיר) או שעיקר פעילותו
בתחום הביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה.
 .2התנאים לגבי מפעל תעשייתי שהינו יצואן
עקיף ,כלומר ,קבלן משנה המוכר רכיב שהוא
מייצר למפעל תעשייתי אחר שהינו יצואן
ישיר.
 .3התנאים לגבי בית מלון.

סעיף 18א(ג)()1
מפעל תעשייתי שמתקיים בו בכל שנת מס ...אחד
מאלה:
• עיקר פעילותו היא בתחום הביוטכנולוגיה או
הננוטכנולוגיה -דרוש אישור מראש של המדען
הראשי (משרד הכלכלה).
• מפעל אשר הכנסתו בשנת המס ,ממכירות המפעל
בשוק מסוים (מדינה/טריטוריית מכס) ,אינה
עולה על  75%מכלל הכנסתו ממכירות המפעל
באותה שנה.
•  25%או יותר מכלל הכנסתו ,בשנת מס,
ממכירות המפעל ,הן ממכירות בשוק מסוים
המונה  14מיליון תושבים לפחות.
• נקבע מנגנון גידול של  1.4%למספר התושבים
בכל שנה.

"מפעל מוטב"  -בית מלון
• "מפעל מוטב" הוא מתקן תיירותי ללינה כמוגדר
בסעיף 18א לחוק (לפחות  11חדרים);
• כל ההטבות שהיו קבועות בחוק בפרק שביעי
סימן ב' שעניינו "הטבות במס בשל מפעל
מוטב" כנוסחו עובר לתיקון  68נותרו בעינן לגבי
"מפעל מוטב";
• בחינת הזכאות להטבות נותרה בעינה 25% -
מסך הלינות בשנת המס או בשלושת השנים
האחרונות היו לינות תושבי חוץ;

תקנות יצואן עקיף
מכירות לשוק מסוים  -היקף מכירות הרכיב ליצואן
הישיר כשהוא מוכפל בשיעור המכירות של המוצר
הסופי (המוצר שמייצר היצואן הישיר) בתוספת
מכירות המפעל במישרין באותו שוק.

תקנות יצואן עקיף
תנאים להתקיימות סעיף 18א(ג)( )2לחוק:
 .1מפעל באזור פיתוח א'  -מכירות בשוק מסוים
בשנת המס אינן עולות על  75%מכלל הכנסתו
ממכירות המפעל בשנת המס או  25%לפחות
ממכירותיו הן בשוק מסוים המונה  14מיליון
תושבים.
 .2מפעל באזור פיתוח ב'  -מכירות בשוק מסוים
בשנת המס אינן עולות על  50%מכלל הכנסתו
ממכירות המפעל בשנת המס או  50%לפחות
ממכירותיו הן בשוק מסוים המונה  14מיליון
תושבים ,ובלבד שסכום מכירותיו לא פחת מ15-
מיליון .₪

תקנות יצואן עקיף
תנאים להתקיימות סעיף 18א(ג)( )2לחוק:
 .3מפעל באזור אחר  -מכירות בשוק מסוים בשנת
המס אינן עולות על  50%מכלל הכנסתו
ממכירות המפעל בשנת המס או  50%לפחות
ממכירותיו הן בשוק מסוים המונה  14מיליון
תושבים ,ובלבד שסכום מכירותיו לא פחת מ20-
מיליון .₪
 .4מפעל בבעלות חברת מו"פ באזור פיתוח ב' או
אחר  -מכירות בשוק מסוים בשנת המס אינן
עולות על  65%מכלל הכנסתו ממכירות המפעל
בשנת המס או  35%לפחות ממכירותיו הן בשוק
מסוים המונה  14מיליון תושבים ,ובלבד שסכום
מכירותיו לא פחת מ 20-מיליון .₪

תקנות יצואן עקיף
הכל בתנאי שניתן אישור רואה חשבון של היצואן
הישיר בדבר שיעור המכירות של המוצר הסופי בכל
אחד מהשווקים בהם הוא נמכר.

הכנסה מועדפת
הכנסה ממפעל מועדף מפעילותו בישראל:
ממכירת מוצרים ולמעט רכיבים שמקורם
במכרה ,במפעל להפקת מחצבים או במפעל
לחיפוש או להפקה של נפט;
ממכירת מוליכים למחצה (שבבים) שיוצרו
במפעל אחר ,שאינו בבעלות קרובו של בעל
המפעל ,על בסיס ידע שפותח במפעל;
ממתן זכות לשימוש בידע או בתוכנה שפותחו
במפעל ,וכן הכנסה מתמלוגים ..שהמנהל אישר
שהינה נלוות לפעילות הייצורית;
משירות נלווה (למכירות או לזכות שימוש);
ממחקר ופיתוח תעשייתי בעבור תושב חוץ -
חייב אישור מדען.

מסלול מענקים
ניתן להנות מהטבות המס למפעל מועדף
במקביל לקבלת המענקים
מענקי מדינה רק למפעל באז"פ א'
ינתן מענק רק למפעל העומד בתנאי "מפעל
בר תחרות" (גם בחישוב על הרחבה)
תתאפשר קבלת מענקים על השקעה בהון
אנושי ,הכשרת עובדים ,פיתוח ,שידרוג
טכנולוגי ועוד
ניתן לאשר מענקים רק לגבי תכניות
שהוגשו בשנת התקציב או בשנה שלפניה

חוק עידוד תעשיה (מסים) ,התשכ"ט1969-
ההטבות:
 חברת תעשייתית שרכשה פטנט או ידע
המשמשים לפיתוחו/קידומו של המפעל
תהיה זכאית להפחיתו על פני  8שנים.
 פחת לציוד בבעלות החברה התעשייתית
והמשמש במפעל התעשייתי:
 חלופה I
• מופעל במשמרת אחת 20% -
• מופעל בשתי משמרות 30% -
• מופעל בשלוש משמרות 40% -
 חלופה  - IIפחת לפי יתרה פוחתת

חוק עידוד תעשיה (מסים) ,התשכ"ט1969-
ההטבות:
 ניכוי הוצאות הנפקה.
 מתן אפשרות לחברת אם ולחברת בת,
שהן בעלות מפעלים תעשייתיים בני קו
ייצור אחד ,להגיש לשלטונות המס דו"ח
מאוחד ,תוך קיזוז הפסדי חברה אחת
כנגד רווחי החברה האחרת.
 מתן אפשרות לחברת אם ולחברת בת
להגיש לשלטונות המס דו"ח מאוחד,
כאשר חברת האם שאינה תעשייתית
השולטת בחברת הבת התעשייתית
ולפחות  80%מרכושה מושקע בחברת
הבת.

חוק עידוד תעשיה (מסים) ,התשכ"ט1969-
דיבידנד שמחולק בין חברות שמאחדות דוחות
לפי חוק עידוד תעשיה (מסים) מהווה אירוע
מס (פס"ד צ.א.ג).

הצעה לעדכון "חוק האנג'לים"
עיקרי התיקון המוצע:
 .1הגדרת "משקיע" תכלול גם שותפות ,על
מנת לכלול גם השקעה של שותפות בין
יחידים.
 .2מוצע מסלול נוסף חדש של השקעה
ב"חברה מתחילה" ובו קריטריונים שונים
המוודאים שההשקעה תבוצע בחברות
צעירות .מסלול זה יחל ב.1.1.2015-
יודגש כי לגבי חברה מתחילה ,הזכאות
להטבה תיבחן במועד ביצוע ההשקעה ולא בכל
תקופת ההטבה!

הצעה לעדכון "חוק האנג'לים"
עיקרי התנאים המוצעים אשר על חברה מתחילה
לעמוד בהם:







גיל  -מיום התאגדות החברה ועד למועד ביצוע
ההשקעה לא חלפו יותר מ 4-שנים.
מכירות  -היקף המכירות של החברה מיום
התאגדותה ועד למועד ביצוע ההשקעה המזכה בה
אינו עולה על  1.5מיליון  ₪בשנה ,ועל  4.5מיליון ₪
במצטבר.
הוצאות  -סך הוצאות החברה מיום התאגדותה ועד
למועד ביצוע ההשקעה המזכה בה לא עלה על  3מיליון
 ₪בשנה ,ועל  12מיליון  ₪במצטבר.
מזומנים  -היקף המזומנים שהופקדו בחברה החל
מיום התאגדותה אינו עולה על  12מיליון .₪

הצעה לעדכון "חוק האנג'לים"
עיקרי התנאים המוצעים אשר על חברה
מתחילה לעמוד בהם:
 על החברה לקבל מידי שנה אישור מהמדען הראשי
לעניין הוצאות המו"פ ובעלותה על המוצר.
 על חברה מתחילה שבה בוצעה ההשקעה להוציא
את מלוא ההשקעה בתוך שנתיים מתום תקופת
ההטבה ,ובלבד שהסכום יעודד את הפעילות
התעשייתית בישראל ושרוב פעילות החברה
בישראל .חברה שלא תעשה זאת צפויה לקנס!
 ניתן יהיה בתנאים מסוימים לקבל הטבה גם
בחברה שמקור הידע הראשוני הועבר אליה מיחיד
או ממכון מחקר.

אישור מקדמי (פרה-רולינג)
אישור מחלקת חוקי עידוד של רשות
המסים ,החל מיום  ,1/1/2011לקביעת
"מפעל תעשייתי" יחייב את המינהלה
ולהיפך.
האישור הניתן יהיה בתוקף עד חמש שנים.
קיימת אפשרות לביטול האישור במצבים בו
נמסר פרט כוזב/שגוי/מטעה או השמטת
פרטים מהותיים.
אישור מקדמי האם חובה?

הגשת בקשה להחלטת מיסוי
https://www.misim.gov.il/tmmisuyweb/frmLogin.aspx?cur=3

החלטות מיסוי קודמות

תודה על ההקשבה

המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור במגזין אלקטרוני זה לבין הוראות החוק ,הוראת המנכ"ל,
הנהלים ו\או הנספחים  -יגבר נוסח החוק ,הוראת המנכ"ל ,החוק ו\או הנספח הרלוונטי.

