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-חוק עידוד השקעות הון . 1
רקע כללי
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רקע כללי-חוק עידוד השקעות הון 

הוןהשקעותלעודדנועד"(החוק":להלן)1959-ט"התשיהוןהשקעותלעידודהחוק

באמצעותפיתוחבאזוריופעילותלחדשנותעדיפותתינתןשבובאופןכלכליתויוזמה

.שונותהטבות

עידודכגוןבישראלהכלכליתהצמיחהאתומגבירהמעודדמרכזיאמצעימהווההחוק

.חוץלתושביתעשייתיופיתוחמחקרושירותיתיירות,תעשייה

:תמריציםסוגישניקיימים

.כולובמשקהשקעותלעודדשמכווניםתמריצים-במשקהצמיחההגברת1.

פעילותוהגברתהתעשייהפיזורעללהשפיענועדו-לפריפריהתמריצים2.

.בפריפריהוהשקעות
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(המשך)רקע כללי -חוק עידוד השקעות הון 

2012-ו2011לשניםהכלכליתהמדיניותחוקבכנסתהתקבל29.12.2010ביום

."(68תיקון":להלן)2011-א"התשע,(חקיקהתיקוני)

:עיקרייםמסלוליםשניבמסגרתמסהטבותניתנו68לתיקוןעד

לאזורבהתאםשאושרהמההשקעהמסויםאחוזבגובהמענק-מענקיםמסלול1.

מענקונותןהשקעותמרכזי"עמופעלהמסלול.המפעלמוקםבוהפיתוח

."מאושרמפעל"בעלתלחברההשקעה

.מענקעלהחברהלוויתורכתחליףנוספותהמסהטבות-המסהטבותמסלול2.

.המיסיםרשותידיעלמופעלהמסלול.מוגבלתלתקופהניתנותהמסהטבות
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(המשך)רקע כללי -חוק עידוד השקעות הון 

לחוק51בסעיףמקיףשינוינערך2010בשנתהתקבלאשר68תיקוןבמסגרת

מפעל"-ו"מועדףמפעל":שוניםמסלוליםבשני"תעשייתימפעל"-להטבותונוספו

."מיוחדמועדף

ליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוקבכנסתאושר29.12.2016ביום

תיקון":להלן)2016-ז"התשע(2018-ו2017התקציבלשנותהכלכליתהמדיניות

טכנולוגימפעל"למסהטבותונוספולחוקנוספיםשינוייםחלובמסגרתואשר"(73

."מיוחדמועדףטכנולוגימפעל"ו"מועדף
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(  המשך)רקע כללי -חוק עידוד השקעות הון 

יינתנונמוכיםהכנסהמסושיעורימואץפחתכגוןהמסהטבות

.הנבחרוהמסלולהמפעללסיווגבהתאם

:האפשרייםהמסלוליםלהלן

.מיוחדמועדףמפעל-ומועדףמפעל:תעשייתימפעל1.

.מיוחדטכנולוגיומפעלטכנולוגימפעל2.

.(חליפי)מוטבמפעל-ומאושרמפעל:תיירותימפעל3.
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-מפעל תעשייתי 
מסלול מפעל מועדף 

ומסלול מפעל מועדף מיוחד
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מסלול מפעל מועדף. 2

יח לחוק51-טז 51סעיפים 
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הטבות המס-מסלול מפעל מועדף 

לעמודנדרשתהחברה,כלומר,"ירוק"מסלולהואהמועדףהמפעלמסלול,ככלל

לפנותביותרמומלץ,זאתעם.מועדףמפעללגביבחוקהקבועיםובהגדרותבתנאים

במקרים.לחברהוודאותתקנהאשרמיסויהחלטתקבלתלצורךהמסלרשויות

.רטרואקטיביתהבקשהאתלהגישניתןמסויימים

:חברותמס

:ואילך2017משנתהחל:וקבועמופחתחברותמסשיעורקובעטז51סעיף

.16%-אחראזור,7.5%-'אפיתוחאזור

הנדרשיםבתנאיםיעמוד"המועדףמפעל"הבהמסשנתבכליינתנוהמסהטבות

.בחוק

11



(המשך)הטבות המס -מסלול מפעל מועדף 

:מואץפחת

נכסיםבשל,לחוק42בסעיףהקבועיםובתנאיםבשיעוריםמואץלפחתזכאיתמועדפתחברה

.(הנכסשלהמקוריהמחירלגובהעד)המועדףהמפעלאתהמשמשיםיצרניים

:להלן)1941,(פחת)הכנסהמסתקנותבהנקובהפחתמשיעור200%-וציודמכונות

:"(הפחתתקנות"

.הפחתבתקנותהנקובהפחתמשיעור400%-בניינים

.המאושריםובציודבמכונותלשימושראשונותשנים5במשךתינתןההטבה

המופעליםוציודמכונותוישבמידה250%בגובהמואץפחתשלהטבהמעניקלחוק43סעיף

.משמרותאוקשיםבתנאים
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(המשך)הטבות המס -מסלול מפעל מועדף 

:דיבידנדעלמס

(2014משנתהחל)20%שלמסשיעוריחולמועדפתבהכנסהשמקורודיבידנדעל

.וחלבמידהייסףמסבתוספת

.פטורישראליותחברותביןדיבידנד

.מועדפתבהכנסהשמקורודיבידנדעלרקחלהסעיף2016תוםעד

שהטבהשהובהרכך"מועדפתהכנסה"בהגדרתשינויחל-2017משנתהחל

.עליהשחלהמסבניכוימועדפתחייבתבהכנסהשמקורודיבידנדעלרקתחול
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הטבות המס-מסלול מפעל מועדף 

מפעל מועדףחברה רגילהסוג חברה

אזור אחר'אזור פיתוח א

23%7.5%16%מס חברות

30%20%20%דיבידנד ליחיד

"  הבית"מס עד 

(מס חברות ודיבידנד ליחיד)
46%26%32.8%

30%20%20%דיבידנד לחברת אם זרה
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התנאים הדרושים למפעל מועדף

בעלתמועדפתלחברה(1)המסהטבותאתהמועדףהמפעלבמסלולמעניקהחוק

.המועדפתהכנסתה(3)עלמועדףמפעל(2)

-מועדפתחברהלהיותהחברהעל-ראשוןתנאי

בהתאםבישראלהתאגדוחברותיהאשרשותפותאובישראלשהתאגדהחברה

אוביתחברתי"עהמוחזקתשותפות-1.1.2017מהחל.לחוק51בסעיףלהגדרתן

.מועדפתחברהתחשבלאמשפחתיתחברה

-מועדףמפעלבעלתלהיותהחברהעל-שניתנאי

עליהם)הבאיםהתנאיםשניאתלקייםעליומועדףמפעלייחשבשמפעלמנתעל

:(בהמשךיורחב

.תעשייתימפעלהואהמפעל1.

.לחוקא18סעיףלהוראותבהתאםתחרותברמפעלהואהמפעל2.
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הגדרת מפעל תעשייתי

:לחוק51סעיף-תעשייתימפעלהגדרת

שפעילותומפעל.ייצוריתפעילותהיאהמסבשנתפעילותושעיקרבישראלמפעל

.חקלאיומפעלנפטוהפקתלחיפושמפעל,טבעמשאבהפקתהיא

חוץתושבעבורופיתוחמחקר,ופיתוחתוכנהמוצריייצורגםכוללתייצוריתפעילות

.המתחדשתהאנרגיהבתחוםתעשייתיפ"ומו,(הראשיהמדעןבאישורהואכאשר)

,תחבורה,מסחר,בניה,אריזהפעילותכוללואינו,מכרהכוללאינותעשייתימפעל

.תקשורתשירותי
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ייצוריתהגדרת פעילות 

:"רעיונותפרשת"-ייצוריתפעילותהגדרת

פעילות"למונחחלופיותהגדרותמספרנדונו"(רעיונותפרשת":להלן)1960/90א"בע

:"ייצורית

מחומרמוצרביצירתמדובראםכייצוריתתיחשבפעילות-"אין"ממוחשי"יש"יצירתמבחן(1)

;גלם

לשימושנועדהמוצראםכייצוריתתיחשבפעילות-המוגמרבמוצרהשימושהיקףמבחן(2)

;שהזמינהללקוחנועדההיאאםככזותיחשבולאהרחבהציבור

אתמשביחההיאאםכייצוריתתיחשבפעילות-הנכסיםהשבחתמבחן,הכלכליהמבחן(3)

;בצורתושינויאיןאםאף,וחומרטוביןשלהכלכליהערך

הינהאםכייצוריתתיחשבהפעילות-הפעילותמרכזמבחןאוההנגדהדרךעלמבחן(4)

."שירותיםמתן"-לולא"ייצוריתפעילות"שלהגרוויטציהמרכזאלנמשכת
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הגדרת מפעל בר תחרות

:לחוקא18סעיף-תחרותברמפעלהגדרת

אחדאתההטבותבתקופתשנהכלהמקייםמפעלהינותחרותברתעשייתימפעל

:הבאיםהתנאים

נדרשכךלשם)ננוטכנולוגיהאוביוטכנולוגיהבתחוםהואהמפעלפעילותעיקר1.

.(הראשיהמדעןאישור

.המפעלממכירות75%-מפחותהןמסויםבשוקהמסבשנתהמפעלמכירות2.

לפחותתושביםמיליון15.4המונהמסויםבשוקהמסבשנתהמפעלמכירות3.

.המפעלממכירותיותראו25%הינו

נקבעמועדמאותווהחלתושביםמיליון14הינומהותישוק,כינקבע1.1.2012מיום70בתיקון•

לענייןהתושביםמספר2017בשנת.שנהכל1.4%בשיגדלכךהתושביםלמספרקבועעדכוןמנגנון

.(14*5^1.014=15.4הינותחרותברמפעל

.נפרדתמסטריטורייתאומדינה-מסויםשוק•
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דוגמאות-מפעל בר תחרות 

באופןמתפלגאשרח"שמיליון10שלסךכדימסתכםתעשייתימפעלשלהמכירותמחזור-1דוגמא

.ח"שמיליון3-תאילנד,ח"שמיליון3-ב"ארה,ח"שמיליון4-ישראל:הבא

75%-ממעלומוכרמשווקהמפעלבומסויםשוקעללהצביעניתןלא-(2)בתנאיעומדזהמפעל

.25%למעלהינםמסויםלשוקהמפעלמכירות-(3)תנאיגםמתקיים,כןכמו.מתוצרתו

באופןמתפלגאשרח"שמיליון10שלסךכדימסתכםתעשייתימפעלשלהמכירותמחזור-2דוגמא

.ח"שמיליון9-ב"ארה,ח"שמיליון1-ישראל:הבא

-למעלומוכרמשווקהמפעלבו(ב"ארה)מסויםשוקעללהצביעניתןכן-(2)בתנאיעומדאינוזהמפעל

.25%למעלהינםמסויםלשוקהמפעלמכירות-(3)תנאימתקייםכןזאתעםיחד.מתוצרתו75%

באופןמתפלגאשרח"שמיליון10שלסךכדימסתכםתעשייתימפעלשלהמכירותמחזור-3דוגמא

.ח"שמיליון1-תאילנד,ח"שמיליון2-ב"ארה,ח"שמיליון7-ישראל:הבא

75%-ממעלומוכרמשווקהמפעלבומסויםשוקעללהצביעניתןלא-(2)בתנאיעומדכןזהמפעל

ישראל)25%למעלאינםמסויםלשוקהמפעלמכירות-(3)תנאימתקייםלאזאתעםיחד.מתוצרתו

.(מסויםשוקנחשבתאינה
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הגדרת הכנסה מועדפת

:לחוק51סעיף-מועדפתהכנסההיאהחברהשלהכנסתה-שלישיתנאי

.המועדףהמפעלשלבישראלמפעילותוהנובעתהכנסההיאמועדפתהכנסה

מחוץהמפעלשלפעילותו)בישראלהמפעלשלפעילותועלרקיחולוהמסהטבות

.(יחסיבאופןיינתנווההטבותהמפעלשלהמסבהטבותתפגעלישראל

הייתהואילולייצורמיוחסתאינהאשר,מוחשילאמנכסהכנסה,2017משנתהחל

אינה-מועדפתטכנולוגיתהכנסהבהלראותניתןהיהלאטכנולוגימפעלי"עמופקת

.מועדפתהכנסהנחשבת
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(המשך)הגדרת הכנסה מועדפת 

:לחוק51סעיף-מועדפתהכנסההגדרת

:חלופותמספרכוללתמועדפתהכנסה

מפעל,במכרהשמקורההכנסהכוללתאינהההגדרה)מוצריםממכירתהכנסה1.

.(נפטשללהפקהאולחיפושבמפעלאומחצביםלהפקת

שהכנסותהמנהלאישורנדרש,לחוק51לסעיףבהתאם-מתמלוגיםהכנסה2.

.בישראלהמועדףהמפעלשלהייצוריתלפעילותנלוותאלו

.מוכראו/ומייצרשהמפעללמוצריםנלוויםשירותיםממתןהכנסה3.

.חוץתושבבעבורתעשייתיופיתוחממחקרהכנסה4.

שאינואחרבמפעלשיוצרולמחצהמוליכיםשהםמוצריםממכירתהכנסה5.

.המפעלבעלשלקרובבבעלות
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החלטות מיסוי

מתמלוגיםהכנסות-9901/17מיסויהחלטת

מהכנסהוכןבישראלהמיוצריםמוצריםממכירתנובעותחברהשלהכנסותיה

מוצריםולייצרמפעללפתוחעתידההבתחברת.זרהבתמחברהמתמלוגים

.בישראלשפותחידעבאמצעות

לחוק51לסעיףבהתאם"מועדפתהכנסה"יהוומתמלוגיםההכנסותכי,נקבע

:הבאיםלתנאיםובכפוף

.הייצוריתלפעילותנלוויםוהינם"ידע"עבורשולמוהתמלוגים1.

מחוץהמפעלהקמתטרםלפעילותהביחסתפחתלאבישראלהייצוריתהפעילות2.

.לישראל

החברהשלהכנסותיהמכלל25%עליעלולאמתמלוגיםהחברההכנסות3.

.בישראלמוצריםממכירת
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החלטות מיסוי

המשמשתבתוכנהשימושזכותממתןמועדפתהכנסה-2167/18מיסויהחלטת

מסחרכפלטפורמת

.פיננסיםוגופיםברוקריםעבורתוכנהבפיתוחעוסקתישראלתושבתפרטיתחברה

כסכוםמחושבהתשלום.מלקוחותיהבתוכנהשימושזכותממתןהכנסותלחברה

.הלקוחשלהמכירותממחזורכאחוזוכןקבוע

בכפוף"מועדפתהכנסה"מהוותבתוכנהשימושזכותממתןהכנסותכי,נקבע

:כי,החברההצהרותלהתקיימות

של"קרוב"אינםהחברהלקוחות;החברהלקוחותעםעסקיקשרכלאיןלחברה

פיתוחהואהחברהשלהעסקיהמודל;הלקוחותעלהינםהסיכוניםמלוא;החברה

השימושממחזורהינםהחברההכנסות;שימושזכותמתןעבורתשלוםוקבלת

.שלההלקוחותאצלבתוכנה
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החלטות מיסוי

מועדפתהכנסה-0933/18מיסויהחלטת

בתחוםתוכנהבפיתוחהעוסקתישראלתושבתפרטיתחברההינההחברה

שלהכנסותיה.לישראלמחוץהרשומהאםחברתעבורהחברתייםהמשחקים

Costשלבמודלבלבדהאםלחברתפ"מושירותיממתןנובעותהחברה +.

הכנסהתחשבנההאםלחברתפ"מושירותיממתןהחברהשלהכנסותיהכי,נקבע

:הבאיםלתנאיםבכפוףמועדפת

.לחוקא1לסעיףבהתאם"חוץתושב"בהגדרתתעמודהאםחברת1.

עבורפ"מושירותימעניקההחברהכי,הראשימהמדעןבתוקףאישוריתקבל2.

תובעתהיאבהמסשנתבכלהאישוראתהמסלדוחתצרףהחברה.חוץתושב

.החוקפיעלהטבות
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תנאים מצטברים למפעל מועדף-לסיכום 

.בישראלהתאגדהאשרחברה1.

.ייצוריתפעילותועיקראשרתעשייתימפעלישלחברה2.

:הבאיםמהתנאיםבאחדהעומד-תחרותברהואהמפעל3.

.ננוטכנולוגיהאוביוטכנולוגיהתחום1.

.המפעלממכירות75%-מפחותהןמסויםבשוקהמסבשנתהמפעלמכירות2.

.תושביםמיליון15.4המונהלשוקהינןהמפעלממכירות25%לפחות-הייצואתנאי3.

אחתלפיבישראלהמפעלשלמפעילותהכנסה-מועדפתהכנסהבעלתהחברה4.

:הבאותמהחלופות

.מוצריםממכירתהכנסה1.

.מתמלוגיםהכנסה2.

.נלוויםשירותיםממתןהכנסה3.

.חוץתושבבעבורפ"ממוהכנסה4.

.למחצהמוליכיםשהםמוצריםממכירתהכנסה5.

תקנהאשרמיסויהחלטתקבלתלצורךהמסלרשויותלפנותביותרמומלץ4.

.לחברהוודאות
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מסלול מפעל מועדף מיוחד. 3

לחוק עידודכג51-יט 51סעיפים 
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הגדרת מפעל מועדף מיוחד

:הבאיםהתנאיםכלכלשהימסבשנתבושהתקיימומועדףמפעל

.יותראוח"שמיליארד1היההמפעלשלהמועדפתההכנסהסך1.

.יותראוח"שמיליארד10היההמועדפתחברהשלההכנסותסך2.

מהותיתתרומהיתרוםהמועדףהמפעלהתוכניתפיעלכי,אישרהמנהל3.

לעובדיםהשכררמת,הגיאוגרפילמיקוםבהתאםבישראלהכלכליתלפעילות

.הטכנולוגיתהחדשנותורמת

:כגון(ב)כ51בסעיףמהחלופותאחתלכלולצריכהעסקיתתכנית4.

;בנכסיםהשקעה1.

;פ"במוהשקעה2.

.בסעיףלהגדרתםבהתאםאחראיזור-ו'אפיתוחבאזורעובדיםמספרשלהעסקה3.
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הטבות המס למפעל מועדף מיוחד

הכנסתועלשיחולהחברותמסבשיעורלהטבהזכאיתתהיהמועדפתחברה1.

:המסבשנתהמפעללמיקוםבהתאםהמיוחדהמועדףמהמפעלהמועדפת

.בשאר הארץ8%-ו ' באזור פיתוח א5%

יצרנייםנכסיםבשללחוק42בסעיףהקבועיםובתנאיםבשיעוריםמואץפחת2.

.שבבעלותההמיוחדהמועדףהמפעלאתהמשמשים

דיבידנד.20%שלמסשיעוריחולמועדפתבהכנסהשמקורודיבידנדעל3.

.(לפקודה(ב)126סעיף)פטורלחברהמחברה

מועדףמפעלבעלתחברהשמחלקתדיבידנד:2019תוםעדשעההוראת4.

המסבניכוימועדפתחייבתבהכנסהשמקורוחוץתושבתאםלחברתמיוחד

25%)לפקודהב125בסעיףהקבועיםהמסשיעוריחלף-בלבד5%בשיעוריחויב-עליה

.(ההחזקהבשיעורכתלות30%או
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מפעל טכנולוגי מועדף. 4

לא לחוק51-כד 51סעיפים 
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הטבות המס-מסלול מפעל טכנולוגי מועדף 

שלהתחרותיותאתלהגבירנועד29/12/2016ביוםבכנסתהתקבלאשר73תיקון

.פיתוחבאזוריופעילותחדשנותעלבדגשהתעסוקההיקפיאתולהגדילהמשק

מנכסיםהכנסותלגביבמיסויהקלותלמתןותנאיםכלליםאימץOECD-ה,לאחרונה

."(BEPS-הכללי":להלן)מוחשיםלא

חברותלמשלכך,בישראלההייטקתעשייתעלמהותיותהשלכותBEPS-הלכללי

מזונוחהמסמדיניותנהוגהבהלמדינהמישראלפעילותןאתלהעתיקיכולותזרות

.ישראלשל

.אלהוהזדמנויותאיומיםעםלהתמודדמטרתו73תיקון
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הטבות המס-מסלול מפעל טכנולוגי מועדף 

.החוקלפימסלהטבותטכנולוגימפעלזכאי1.1.2017מיוםהחל

:חברותמס

שלחייבתמועדפתטכנולוגיתהכנסה(1)עלהחברותמסכי,קובעכה51סעיף

:יהיהמועדףטכנולוגימפעל(3)בעלתמועדפתחברה(2)

.12%-אחראיזור,7.5%-'אפיתוחאיזור
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הטבות המס-מסלול מפעל טכנולוגי מועדף 

:דיבידנדעלמס

:הבאותבהכנסותמקורואם20%שלמסבשיעורימוסהדיבידנד

טכנולוגיתבהכנסהשמקורםטכנולוגימפעלבעלת,מועדפתחברהרווחי1.

.עליהששולםהמסבניכויחייבתמועדפת

תושבשהואאדםבנילחברמחולקיםוהם,החברהברווחיהכספיםמקורכאשר2.

:(2)כו51בסעיףהתנאיםכללהתקיימותבכפוף4%שלבשיעורמסיוטל,חוץ

אם  ; אחד או יותר, בידי חבר בני אדם תושב חוץבמישריןאו יותר מהמניות בחברה מוחזקים 90%-א

הדיבידנד חולק -במידה ו4%יוטל מס בשיעור של , (דרך חברה אחרת)המניות הוחזקו בעקיפין 

;מהמועד שבו קיבלה החברה האחרת את הדיבידנדבתוך שנהלחבר בני האדם תושב החוץ 

; הרווחים נוצרו לאחר שחבר בני האדם רכש את המניות המקנות את הזכות לדיבידנד-ב

רשאי לקבוע חזקות לעניין תושבתו של חבר בני אדם שהוא חברה שמניותיה נסחרות  , שר האוצר-ג

.בבורסה

.לפקודה(ב)126סעיףלפיפטור-בישראללחברההמחולקדיבידנד
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הטבות המס-מסלול מפעל טכנולוגי מועדף 

:דיבידנדעלמס

:הבאותבהכנסותמקורואם20%שלמסבשיעורימוסהדיבידנד

.1...

.2...

ששולםהמסבניכויכז51סעיףלפיהמופחתהמסשיעורעליושחלההוןרווח3.

.עליו

:מיוחדותהוראותנקבעו(IP)רוחניקנייןבמכירת:הוןרווחמס

לחברה,מוטבמוחשילאנכסהמוכרת,מועדףטכנולוגימפעלבעלת,מועדפתחברה

91'סלפיחברותמסשיעורחלף)מופחתהוןרווחממסתהנה,חוץתושבתקשורה

.1.1.2017אחרינוצראושנרכשנכסעלרקיחולהסעיף.(לפקודה

שלבמחירחוץתושבתמחברהנרכשוהנכסבמידה12%יהיהמועדףמפעללגביהוןרווחמסשיעור

.יותראוח"שמליון200

33



מפעל טכנולוגי מועדף-הטבות מס 

סוג חברה
חברה  

רגילה
מפעל טכנולוגי מועדף

אזור אחר'אזור פיתוח א

23%7.5%12%מס חברות

30%20%20%דיבידנד ליחיד

"  הבית"מס עד 

(מס חברות ודיבידנד ליחיד)
46%26%29.6%

30%4%4%דיבידנד לחברת אם זרה
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התנאים הדרושים למפעל טכנולוגי מועדף

טכנולוגיתהכנסה(1)עליחלוההטבות

בעלתמועדפתחברה(2)שלמועדפת

.מועדףטכנולוגימפעל(3)
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הגדרת חברה מועדפת

מועדפתחברהלהיותהחברהעל-ראשוןתנאי

.לחוק51בסעיףכהגדרתה-מועדפתחברה

בהתאםבישראלהתאגדוחברותיהאשרשותפותאובישראלשהתאגדהחברה

אוביתחברתי"עהמוחזקתשותפות-1.1.2017מהחל.לחוק51בסעיףלהגדרתן

.מועדפתחברהתחשבלאמשפחתיתחברה
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הגדרת מפעל טכנולוגי מועדף

מועדףטכנולוגימפעלבעלתלהיותהחברהעל-שניתנאי
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הגדרת הכנסה טכנולוגית

טכנולוגיתהכנסההיאהחברהשלהכנסתה-שלישיתנאי

:לחוקכד51סעיף-טכנולוגיתהכנסה

לאמנכסהרגילהעסקיםבמהלךנצמחהאושהופקהטכנולוגימפעלשלהכנסה

זכותבעלהואשהמפעלאו,(חלקיתאומלאה)החברהשבבעלותמוטבמוחשי

:אלהכללרבותבושימוש

.המוטבמוחשיהלאבנכסלשימושזכותממתןהכנסה1.

.(SAAS)תוכנהמבוססמשירותהכנסה2.

.המוטבמוחשיהלאבנכסשימושהמפעלעשהבייצורואשרממוצרהכנסה3.

המפעלעשהבייצורואשרלמוצראולשירות,שימושזכותלמתןנלווהמשירותהכנסה4.

.מאלהאחדבכלתומךאוהמוטבמוחשיהלאבנכסשימוש
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הגדרת נכס לא מוחשי מוטב

-מוטבמוחשילאנכס

:מוטבמוחשילאנכסבהגדרתעומדיםאשרנכסיםסוגי6מוגדריםבחוק

.הפטנטיםחוקלפיזכות1.

.היוצריםחוקלפימוגנתמחשבתוכנת2.

.צמחיםזנישלמטפחיםזכות3.

.אחריםחוקיםלפיזכות4.

.חוץמדינותשלהדיניםפיעלהקבועותלעילכאמורזכויות5.

עלהמאושרהמתחדשתהאנרגיהבתחוםוידע,לידעלחדשנותהרשותאישור6.

.המדעןידי
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חריגים-הגדרת הכנסה טכנולוגית 

:חריגים-טכנולוגיתהכנסההגדרת

כהכנסהתחשבנהלאלהלןהמפורטיםשירותאונלווהמוצר,מוצר,נכסמכלהכנסות

:טכנולוגית

הוןהשקעותלעידודלתקנותא6בסעיףשנקבעוכלליםלפילייצורהמיוחסתהכנסה1.

:להלן)2017-ז"תשע,(טכנולוגילמפעלהוןורווחמועדפתטכנולוגיתהכנסה)

."(הוןהשקעותלעידודהתקנות"

במידה)מוטבמוחשילאנכסשאינו,לשיווקהמשמשמוחשילאמנכסהכנסה2.

.(יחסיבאופןיחושבוהמסהטבות,"שיווקינכס"קייםובחברה

.ל"בינמידהבאמותבישראלהמסמשטרשלעמידתולצורךשנקבעוהכנסותסוגי3.

.שקופהח"אגשאומלאהממשלתיתשבבעלותלחברהשמיוחסתהכנסה4.

40



הגדרת מפעל בר תחרות

:לחוקא18סעיף-תחרותברמפעלהגדרת

אחדאתההטבותבתקופתשנהכלהמקייםמפעלהינותחרותברתעשייתימפעל

:הבאיםהתנאים

אישורנדרש)ננוטכנולוגיהאוביוטכנולוגיהבתחוםהואהמפעלפעילותעיקר1.

.(הראשיהמדען

.המפעלממכירות75%-מפחותהןמסויםבשוקהמסבשנתהמפעלמכירות2.

לפחותתושביםמיליון15.4המונהמסויםבשוקהמסבשנתהמפעלמכירות3.

.המפעלממכירותיותראו25%הינו

נקבעמועדמאותווהחלתושביםמיליון14הינומהותישוק,כינקבע1.1.2012מיום70בתיקון•

לענייןהתושביםמספר2017בשנת.שנהכל1.4%בשיגדלכךהתושביםלמספרקבועעדכוןמנגנון

.(14*5^1.014=15.4הינותחרותברמפעל

.נפרדתמסטריטורייתאומדינה-מסויםשוק•
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מועדפתהגדרת הכנסה טכנולוגית 

-מועדפתטכנולוגיתהכנסה

השקעותעידודלתקנותבהתאםבישראלפ"ממוהנובעהטכנולוגיתמההכנסהחלק

הטכנולוגיתההכנסהחישובכי,קובעתהוןהשקעותלעידודלתקנות2תקנה.הון

:הבאהמנגנוןלפייבוצעהמועדפת

42

מוחשילאנכסלכליתבצעהחישוב,הוןהשקעותלעידודלתקנות3לתקנהבהתאם

במידהכי,קובעתהוןהשקעותלעידודלתקנות5תקנהאולם,בנפרדמוטב

.הנכסיםלכללוההוצאותההכנסותאתלייחסניתן,שבתקנההתנאיםומתקיימים



מועדפתהגדרת הכנסה טכנולוגית 

-מועדפתטכנולוגיתהכנסה

43

לאחר,מוחשיהלאלנכסהמיוחסתהטכנולוגיתההכנסה-חייבתטכנולוגיתהכנסה

.המסלדיניבהתאםבניכויהמותרותההוצאותניכוי

שהוצאופ"המוהוצאותכלסך-הנכסבפיתוחשהוצאופ"המוהוצאותכלסך

בתיעודעומדותאינןאם-'לדוג,מוכרותאינןהןאםגם)הנכספיתוחבמסגרת

.(שנדרשובמעקב



דגשים הנובעים מתקנות לעידוד השקעות הון

44

-הנכסבפיתוחמוכרותהוצאותמהןקובעת3תקנה

תהיינהלא,קשורצדשהינו,חוץתושבמשנהקבלןבגיןהוצאותכי,מגדירההתקנה

"(משאילמעסיק":להלן)אחראדםשהעמידעובדלעניין,כןכמו.מוכרותהוצאות

למעסיקהמפעלששילםמהסכום65%שללגובהעדמוכרתתהיהההוצאה

בפיתוחמוכרתלאהוצאהתהיההסכוםיתרת.העובדהעסקתתמורתהמשאיל

.הנכס

מוכרתאינה-מוטבמוחשילאנכסרכישתעלות:ככלל-מוטבמוחשילאנכסרכישת

מהםקובעת,הוןהשקעותלעידודלתקנות4תקנה.המכנהבחישובתבואכןאך

.מוכרתכהוצאההנכסרכישתמעלותבחלקלהכירניתןיהיהכןבהםהמקרים



דגשים הנובעים מתקנות לעידוד השקעות הון

45

ממכירתנובעתחברהשלהטכנולוגיתהכנסתהבובמצב-ייצורלפעילותהכנסהייחוס

שנקבעהכלל.הייצורלפעילותמההכנסהמרכיבלייחסשישנקבע,מוחשייםמוצרים

לפעילותלייחסשישההכנסהכי,הואהוןהשקעותלעידודלתקנות6תקנהבמסגרת

בתוספתהישירותהיצורעלויותפיעלתחושב,החברהשלההכנסותסךמתוךהייצור

.10%שלרווחמרכיב

שללעסקיה,חוץתושבתחברהשלעסקיתפעילותצירוףשלבמקרה-עסקיםצירוף

החברהשלפ"המוהוצאותאתלייחסיהיהניתן,בישראלטכנולוגימפעלבעלתחברה

לעידודלתקנות7לתקנהבהתאםהמצרפתהחברהשלהוצאותיההיוכאילוהמעבירה

.הוןהשקעות

הוצאותכללואתהטכנולוגיתההכנסהכלאתלייחסניתן2021לתוםעד-שעההוראת

שקיימיםמוחשייםהלאהנכסיםלכללמאוחדבאופןשנים4במשךשהתהוופ"המו

.בחברה
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ועוסקת2017בשנתשהוקמה,מועדףטכנולוגימפעלבעלת,מועדפתחברההינה'אחברה

.תקשורתבמוצריהמוטמעיםשבביםשלוייצורבפיתוח

.ב"בארהתקשורתמוצרישלליצרניותהןהחברהשלמכירותיהכל

.שיווקימנכסהכנסותאיןשלחברההוכח

:ייצוראתרישנילחברה

.החברהמוצריייצורפעילותמבוצעתזהובאתר('אפיתוחאזור)ביוקנעםממוקם-'אאתר

.הפיתוחפעולותמבוצעותבו-(אחרפיתוחאזור)תקווהבפתחממוקם-באתר

יש לחשב מהו המס החל על החברה בהינתן נתונים מתוך הדוחות הכספיים  

:2017לשנת 
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300,000הכנסה ממכירת מוצרי החברה

:עלות הייצור

10,000עלות חומרים

30,000שכר עבודה עובדי ייצור

20,000עלות קבלן

(60,000)כ"סה

:פ"הוצאות מו

10,000ב"י מפעל קבע בארה"פ ע"מו

10,000(ללא פחת מבנה פיתוח)פ באתר בפתח תקווה "מו

4,000(צד לא קשור)פ באמצעות קבלן משנה תושב חוץ "מו

1,000.ח"ש600-עלות שכר למעסיק משאיל ". מעסיק משאיל"י "פ באמצעות עובד שמועסק ע"מו

5,000(צד קשור)פ באמצעות קבלן משנה תושב ישראל "מו

10,000(צד קשור)פ באמצעות קבלן משנה תושב חוץ "מו

(40,000)כ"סה

200,000רווח גולמי

(110,000)הוצאות הנהלה וכלליות

90,000הכנסה חייבת-רווח נקי לפני מס 
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:ח"בשחייבתטכנולוגיתהכנסהחישוב-1שלב

300,000הכנסה ממכירת מוצרי החברה

הוספת מרכיב רווח  )בניכוי הכנסות שמיוחסות לייצור 

(6תקנה -10%של 

60,000*110%=(66,000)

234,000כ הכנסה טכנולוגית של החברה"סה

:המועדפתהטכנולוגיתההכנסהחישובלצורךפ"המוהוצאותיחסחישוב-2שלב

אתלבחוריש:(2)3תקנה-משאילמעסיקבאמצעותהמועסקעובדבגיןפ"המוהוצאותחישוב•

בדוגמא.המשאיללמעסיקששולםמהסכום65%או(ח"ש600)העובדשלהשכרעלותמביןהגבוה

.ח"ש(1000-650)350שלמוכרותלאהוצאותישנן-ח"ש650נקבעהגבוהולכן1,000שולם

חוץתושבמשנהקבלןבגיןהוצאותלמעטמוכרותהינןההוצאותכלל-מוכרותפ"מוהוצאותכ"סה•

.ח"ש29,650=40,000-350-10,000:משאילמעסיקבגיןמוכרותלאוהוצאות(קשורצד)

.המשאיללמעסיקמוכרלאתשלוםלמעטפ"המוהוצאותכלל-פ"המוהוצאותכלל•

40,000-350= .ח"ש39,650



פתרון-דוגמא לחישוב הכנסה טכנולוגית חייבת 

49

:המועדפתהטכנולוגיתההכנסהחישוב-3שלב

: ההכנסה הזכאית לשיעורי המס הנמוכים של מפעל טכנולוגי מועדף

.ח"ש 227,448 = 97.2%*234,000

29,650 *130%
97.2% =

39,650
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.12%-ויחול בגינה שיעור מס מופחת ' ההכנסה תיוחס לאזור פיתוח א

.יתר ההכנסה תחויב במס הכנסות רגיל

שיעור מס שיעור מסח"הכנסה בשסוג הכנסה

חברות

227,44812%27,294הכנסה טכנולוגית  

6,55223%1,507"רגילה"הכנסה 

234,000-28,801כ הכנסה"סה

12.3%שיעור מס מגולם



החלטות מיסוי

טכנולוגיתוהכנסהמועדףטכנולוגימפעללענייןמיסויהחלטות

קריפטוגרפיםמבוזריםנכסים-6886/18מיסויהחלטת

IP-ה.קריפטוגרפיםבנכסיםהשקעותוניהולתוכנהבפיתוחעוסקתישראליתחברה

רקאלאמסחרבביצועעוסקתאינההחברה,החברהשלמלאהבבעלותהינו

.מלקוחותיהבתוכנהשימושממתןנובעותהחברההכנסות.התוכנהבפיתוח

-נקבע

."מוטבמוחשילאנכס"הינהבמפעלהמפותחתהתוכנה1.

.מועדףטכנולוגימפעלהינוהחברהמפעל2.

."טכנולוגיתהכנסה"לתחשבנהבתוכנהלשימושזכותממתןהחברההכנסות3.
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מסלול מפעל טכנולוגי . 5
מועדף מיוחד
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הגדרת מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד

מועדףטכנולוגימפעלבהגדרתעומדאשרמפעלהינומיוחדמועדףטכנולוגימפעל

:ח"שמיליארד10מעלהינוהמסבשנתהכנסותיוסךאולם

מועדפתחברה(2)שלחייבתמועדפתטכנולוגיתהכנסה(1)

מסבשיעורתחויבמיוחדמועדףטכנולוגימפעל(3)בעלת

.6%שלחברות
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הטבות מס מפעל מועדף מול מפעל טכנולוגי מועדף

סוג חברה
חברה  

רגילה
מועדףטכנולוגימפעל מפעל מועדף

אזור אחר'אזור פיתוח אאזור אחר'אזור פיתוח א

23%7.5%16%7.5%12%מס חברות

30%20%20%20%20%דיבידנד ליחיד

"  הבית"מס עד 

מס חברות ודיבידנד  )

(ליחיד

46%26%32.8%26%29.6%

דיבידנד לחברת אם 

זרה
30%20%20%4%4%
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מפעל תיירותי. 6
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הגדרות-מפעל תיירותי 

:מסלוליםשניתיירותימפעללמסלול

.(יד51עדא51סעיפים)מוטבמפעל-ו(לחוקא50עד41סעיפים)מאושרמפעל

מפעל"כהמנהלהאישוראתולקבלבקריטריוניםלעמודיש-מאושרמפעל

."מאושר

.המנהלהאישורללאמסהטבותלקבלמטרתו-מוטבמסלול

:לחוק51סעיף:תיירותימפעלהגדרת

חדרים11הכוללבמבנהמדובר.(א)א18בסעיףכהגדרתוללינהתיירותימתקן

.נלוויםשירותיםוכןלינהשירותיהמספק,לפחות
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הטבות המס-מסלול מפעל תיירותי מפעל מאושר 

:חברותמס

ישבההראשונהבשנהלהיספרהמתחילותשנים7-לעדהיאההטבותתקופת

.חייבתהכנסהלמפעל

ראשונותשנתיים:הטבהשנות7תינתנה-'אפיתוחבאיזורהואוהמפעלבמידה

.מופחתחברותמסשיעורשנים5-ו,מוחלטפטור

:הדיבידנדעלהמסשיעור

לפני)20%יהיההדיבידנדעלהמסשיעור-ואילך2014משנתשאושרהתכנית

.היחידלרמתעדמשורשרתזוהטבה.(2014-15%
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הטבות המס-מסלול מפעל תיירותי מפעל מאושר 

:מואץפחת

הכלוליםפחתבריוציודמכונותבנייניםעלמואץפחתלנכותיכולמאושרמפעל

.המאושרתבתכנית

,הפחתבתקנותהנקובהפחתמשיעור200%-וציודלמכונותהמואץהפחתשיעורי

.הפחתבתקנותהנקובהפחתמשיעור400%-בנייניםולגבי

.המאושריםובציודבמכונותלשימושראשונותשנים5במשךתינתןההטבה

וציודמכונותוישבמידה250%בגובהמואץפחתשלהטבהמעניקלחוק43סעיף

.משמרותאוקשיםבתנאיםהמופעלים
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הגדרות-מסלול מפעל תיירותי מפעל מוטב 

:שלהלןהתנאיםבארבעתהעומדמפעלהינומוטבמפעל

.תיירותימפעל1.

.תחרותברמפעל2.

.לחוק51בסעיףכהגדרתה-מזכהמזעריתהשקעהבוצעההקמתולשם3.

.מאושרמפעלאינומהמפעלחלקאוהחדשהמפעל4.
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הטבות המס-מסלול מפעל תיירותי מפעל מוטב 

:'אפיתוחאזור

,20%בשיעוריחויבדיבידנד,ממספטורשנים10-'אמסלול

בשיעוריחויבדיבידנד,11.5%בשיעורנמוךחברותמסשנים10-'במסלול

.4%של

:'בפיתוחאזור

.הטבהשנות7כ"סה.מופחתמסאחתשנהוגםממספטורשנים6

:אחראזור

.מופחתמסשנים5וגםממספטורשנתיים
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מסלול מענקים7.
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מסלול מענקים

לאזורבהתאם,שאושרהמההשקעהמסויםאחוזבגובהמענקניתןזהבמסלול

הרשותי"עשנקבעונוספיםלתנאיםובכפוףהמאושרהמפעלמוקםבוהפיתוח

.והכלכלההתעשייהולפיתוחלהשקעות

:השקעהמענקלקבלתהתנאיםמהםמגדירלחוקב40סעיף

מפעלאותיירותי,תעשייתימפעל)לחוקא18בסעיףכהגדרתומאושרמפעל

.ח"אגשאוחברהי"עמנוהלאשר(תעשייתיבנייןאוציודלהשכרת

שלהמקורימהמחיר(באחוזים)שיתקבלהמענקגובהמהומגדירלחוקג40סעיף

.בארץובמיקומוהמפעללסוגבהתאםהתעשייתיהבנייןאוהמפעלנכסי

.המפעלנכסישלהרכישהאוהבנייהבמהלךהינוהמענקקבלתמועד

62



יצואן עקיף8.
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ייצואן עקיף  

חברותמסכמו,מסמהטבותליהנותיכולהעקיףכיצואןהמוגדרתחברה•

.משמעותיתנמוכיםבשיעורים

במוצריםהמשמשיםרכיביםמייצאתהיאאםעקיףכיצואןתוגדרחברה•

."אחרמפעל"בעלתאחרתישראליתחברהידיעלמיוצאיםאשר,מוגמרים

בהתקיימםתנאים)הוןהשקעותלעידודתקנותבמפורטיםההטבהלקבלהתנאים•

2007-ז"תשס,(להטבהזכאימפעל,אחרלמפעלרכיבהמוכרבמפעליראו

."(עקיףיצואןתקנות":להלן)
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(  המשך)ייצואן עקיף 

למיקומובהתאם,"אחרמפעל"לרכיבהמוכר,תעשייתילמפעליינתנוההטבות•

.עקיףיצואןלתקנות2בתקנהכאמור

שללמכירותביחסורקאךבחוקמההטבותליהנותניתןכי,קובעותהתקנות•

.הישירהיצואןלמעשהשהוא,"האחרמפעל"למשנהקבלןמייצראשררכיבים

מרכיבומהווה,המפעלידיעלהמיוצרכמוצרעקיףיצואןבתקנותמוגדר-רכיב

."האחרמפעל"הידיעלהמיוצרהסופיבמוצר
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(  המשך)ייצואן עקיף 

:הבאיםמהתנאיםאחדהמקייםמפעלבעלתחברההינהעקיףיצואן

הןמסויםבשוקהמסבשנתהמפעלמכירות-'אפיתוחבאיזורוהמפעלבמידה1.

מכירותהןממכירותיויותראו25%-שאוהמפעלממכירות75%-מפחות

;מסויםבשוק

מסויםבשוקהמסבשנתהמפעלמכירות-אחרפיתוחבאיזורוהמפעלבמידה2.

מכירותהןממכירותיויותראו50%-שאוהמפעלממכירות50%-מפחותהן

.ח"שמיליון15הינומעלהמכירותשסכוםובלבדמסויםבשוק

בשוקהמסבשנתהמפעלמכירות-פ"מוחברתבבעלותהואוהמפעלבמידה3.

הןממכירותיויותראו35%-שאוהמפעלממכירות65%-מפחותהןמסוים

.ח"שמיליון20מעלהינוהמכירותשסכוםובלבדמסויםבשוקמכירות

.עקיףיצואןבתקנותכהגדרתה-פ"מוחברת
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(  המשך)ייצואן עקיף 

הןבושוקבכלובעקיפיןבמישריןמכירותיוסכוםאתשנהמדילחשביש•

.מתקיימות

בשיעור,האחרלמפעלהרכיביםמכירותשלהמכפלההינןבעקיפיןהמכירות•

.שוקבאותוהאחרהמפעלשלהסופיהמוצרשלהמכירות

המכירותנתוניאתלקבלהמשנהקבלןעל,התקנותהוראותאתלהחילכדי•

.902טופסבאמצעותהאחרהמפעלשל
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(  המשך)ייצואן עקיף 

,הישיריםמהיצואניםעקיפיםיצואניםשלאישוריםקבלתהעדרבעקבות•

:כי,נקבעובהןהתקנות2017-בתוקנו

בלבדמשרהנושאי"עגםחתוםלהיותיכול,הישירמהיצואןשניתןהאישור1.

שלבחתימההצורךובוטל(כספיםל"סמנכאול"מנכ:כגון)הישירמהיצואן

.הישירהיצואןשלחיצוניחשבוןרואה

הישירמהיצואןהנדרשהאישורלהעברתמחייביםזמניםלוחותהוגדרו2.

.העקיףליצואן
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902טופס 
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איחוד דוחות  9.

(מיסים)חוק עידוד תעשיה 
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איחוד דוחות

,"(מיסיםתעשיהעידודחוק":להלן)1969-ט"תשכ,(מיסים)התעשיהעידודלחוק'ופרק

הבנותחברותכלשלהתעשייתייםהמפעלים(2)אשר,אםחברת(1)כי,23בסעיףקובע

(3()א)131לסעיףבהתאםמאוחדדוחלהגישרשאית,אחדייצורקובניהםשבשליטתה

.הדוחותאיחודעלשנהתוךהשומהלפקידהודיעושהחברותובלבד,לפקודה

:מאלהאחתהינה-אםחברת(1)

שבבעלותהתעשייתייםוהמפעליםתעשייתיתבחברההשולטתתעשייתיתחברה-א

-אואחדייצורקובניהםשתיהן

מרכושה80%ולפחותתעשייתיתבחברההשולטתתעשייתיתשאינהחברה-ב

להןאשרתעשייתיותבחברות,לפחותשנים3-לבהלוואותאומניותבהוןמושקע

.לרווחיםומהזכותההצבעהמזכות50%לפחות
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איחוד דוחות

תהיה-אחדייצורקובניאינםהבנותחברותשלהתעשייתייםוהמפעליםבמידה•

הסכוםמושקעשבהבתחברתעםרקמאוחדדוחלהגישרשאיתהאםחברת

.הבנותבחברותהשקעותיהכלמסךביותרהגדול

לחברתשהיהמועברהפסדלכלוליכוליםלאהמאוחדיםהדוחות,לבלשיםיש•

.האיחודטרםהבתלחברתאוהאם

,השנייהרווחיכנגדאחתחברההפסדילקזזמאפשרתמאוחדדוחהגשת•

רקיקוזזונישוםשלהפסדיםלפיו,המסבעולםהבסיסילעקרוןבניגודוזאת

.מסוימותלמגבלותבכפוף,הבאותבשניםאוהשנהבאותההנישוםאותומרווחי
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?איפה מסמנים10.

טיפים לרואה חשבון
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1214טופס 

את"ל"ובחובארץהחברההכנסתעלוחשבוןדין"1214בטופסלעדכןיששנהכל

:הבאיםהסעיפים
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1214טופס 

:הבאיםהסעיפיםאת1214בטופסלעדכןיששנהכל

:שבטופסלהערותלבתשומת
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א901-ב ו 1214טופס 

להידרשישטכנולוגי/מועדףמפעלבעלתבחברהדיבידנדחלוקתוישנהבמידה•

.דיבידנדחלוקתעלוחשבוןדיןהמצהירב1214לטופס

.ההטבהמשנותאחתבכלא901טופסאתלצרףישטכנולוגי/מועדףבמפעל•
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למפעל טכנולוגי מועדף בלבד-973טופס 

.ההטבהמשנותאחתבכל973טופסאתלצרףישמועדףטכנולוגיבמפעל
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973המשך טופס 

.(המשך)973טופס3.
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תודה
גיא חן( ח"רו)ד "עו

077-6467031: 'פקס077-6467030: 'טל

guy@sagilaw.com
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