
73עיקרי תיקון –2017-2018ההסדרים חוק 

בחוק לעידוד השקעות הון
2017חודש פברואר 

(ח"רו)ד "עו, עמפלימאורי : מרצה

או ייעוץ משפטי בסוגיות  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת  

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/צעדים משפטיים ו



לחוק עידוד73תיקון –ההסדרים חוק 

:המצגתונושאי73תיקוןעיקרי

לחוק"חוץתושב"הגדרתהוספת•

כללייםתיקונים•

מועדפתלחברהמסהפחתת•

מיוחדמעודףבמפעלהתנאיםתיקון•

מועדףטכנולוגימפעל•

מיוחדמועדףטכנולוגימפעל•

מסכמתטבלה•

היציבותסעיף•

תחולההוראות•
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חוץתושב

1959-ט"תשי,הוןהשקעותלעידודחוקהתוקןההסדריםחוקבמסגרת

חוק1לסעיף"חוץתושב"שלההגדרהנוספההשארובין"(עידודחוק)"

:עידוד

1בסעיףכהגדרתו–"חוץתושב"–הגדרתהוספת–עידודלחוק1'סע•

.לפקודהא68בסעיףהאמורבושהתקייםאדםבניחברלמעט,לפקודה

אחרותזכויותאוהטבותלעניין"חוץתושב"–עידודלחוקא73'סע•

.הכנסהמסבפקודתכמשמעותו–זהחוקלפילוהניתנות

:לפקודהא68'סע•
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:המשך–חוץתושב

:לפקודהא68'סע•

הנחה או פטור לפי , חבר בני אדם תושב חוץ לא יהיה זכאי להטבת מס(א)

אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו או  , בשל היותו תושב חוץ, פקודה זו

או יותר מההכנסות או מהרווחים של תושב  25%-הנהנים או הזכאים ל

.במישרין או בעקיפין, החוץ

.סעיף זהלעניןשר האוצר רשאי לקבוע דרכי הוכחה (ב)

–בסעיף זה (ג)

;88כהגדרתם בסעיף –" יחד עם אחר"-ו" אמצעי שליטה"

יחד עם  , לבד, במישרין או בעקיפין, בעלי מניות המחזיקים–" בעלי שליטה"

באחד או יותר מאמצעי השליטה בשיעור  , או יחד עם תושב ישראל אחר, אחר

.25%העולה על 
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כללייםתיקונים

1959-ט"תשי,הוןהשקעותלעידודחוקתוקןההסדריםחוקבמסגרת

:כלהלןהמועדפתהכנסהלגביהחברותמסשיעוריוהופחתו"(עידודחוק)"

טכנולוגיתלחדשנותהלאומיתהרשותהוספת–עידודלחוק1סעיף•

."(תעשייתיופיתוחלמחקרהמינהלראש"במקום)

התעשייהולפיתוחלהשקעותהרשות"הקמת:עידודלחוק5סעיףתיקון•

.(ההשקעותמרכזבמקום)"והכלכלה

תחרותברמפעלשלהבחינהלעניין:עידודלחוקא18סעיףתיקון•

."עידודלחוקכד51בסעיףכאמורטכנולוגיתהכנסה"נוספה

החלטותעלעידודבחוקהשגהמנגנוןהוספת–א24סעיףהוספת•

.הרשותמנהלהחלטותעלאוהרשותמינהלת
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תיקונים כלליים

הכנסה"-"מועדפתהכנסה"ההגדרהתיקון–עידודלחוק51סעיף•

שההכנסהובלבד,שניתנוההנחותבניכוי,להלןכמפורט,מועדףממפעל

בישראלמפעילותוהמפעלשלהרגילעסקיובמהלךנצמחהאוהופקה

אילואשר,לייצורמיוחסתאינהאשר,מוחשילאמנכסהכנסהלמעט

הכנסהבהלראותהיהניתןלא,טכנולוגימפעלידיעלמופקתהיתה

יחולו,זהלעניין;3'בסימןהוראותפיעל,מועדפתטכנולוגית

סוגיהחרגתלענייןהאוצרשרשקבעהוראותוכןכט51סעיףהוראות

לצורךכד51בסעיףכאמור"טכנולוגיתהכנסה"מההגדרההכנסות

בשינויים,בינלאומיותמידהבאמותבישראלהמסמשטרשלעמידתו

30ביוםלהטבותזכאיתשהייתהחברהלגבי–התיקוןתחולת.המחויבים

2021ביוני30מיוםהחל,2016ביוני

כוללתאינה-"מועדפתחברה"ההגדרהתיקון–עידודלחוק51סעיף•

.שקופהחברהאומשפחתיתחברה
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מועדפתלחברההמסשיעוריהפחתת

עלהחלהחברותמסשיעורהפחתת-עידודלחוק(1)טז51סעיףתיקון

:מועדפתהכנסה

.7.5%-ל9%-מהורד(פריפריה)'אפיתוחאזור•

–שינויללאנשארהארץבמרכזמועדפותחברותשמשלמותהחברותמס•
16%.
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עידודלחוקכ51'סע–מיוחדמועדףמפעל
:מיוחדמועדףמפעלכחברהלסיווגלזכאותודרישותתנאיםתוקנו

.(מיליארד1.5במקום)יותראו₪מיליארד1הואהמועדפתההכנסהסך•

20במקום)יותראו₪מיליארד10מועדפתחברההכנסותסך•
.(מיליארד

השתנתהלאההטבותבתקופתפ"במוהמינימאליתלהשקעההדרישה•
–המרכזובאזורלפחות₪מיליון100שלגידול–'אפיתוחבאזור)

ההטבהתינתן,המרכזבאזור,זאתעם.(לפחות₪מיליון150שלגידול
."מועדףטכנולוגיהענף"בלהשקעהרק

הקודמותהמסשנותבשלושפ"במוההשקעותוממוצעבמידה:חריג•
פ"במוההשקעה,₪מיליון500עלעלההאישורניתןשבההמסלשנת
75-ו'אפיתוחבאזוריותראו₪מיליון50שלבסכומיםלהיותצריכה
.המרכזבאיזוריותראו₪מיליון

מיוחדמועדףמפעלבעלתשחברהדיבידנד:2017-2019שעההוראת•
בהכנסהשמקורו,חוץתושבתשהיאאםלחברתבמישריןשילמה

.5%שלבמקורמסניכוישיעוריחול-חייבתמועדפת
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מפעל טכנולוגי מועדף-( כד51' סע)3'הוספת סימן ב

OECD-BEPSההמלצותרקעעל• - Action 5 – Countering Harmful Tax
Practices-גדולותבינלאומיותחברותלעודדמנתועלרוחניקנייןלמיסויבנוגע,

בשטחשלהןהרוחניהקנייןאתולפתחלישראללעבור,טקההייבתחוםבעיקר
נוספהלחוקכד51ובסעיףהעידודחוקתוקןההסדריםחוקמסגרת,ישראל

."מועדףטכנולוגימפעל"–ההגדרה

במהלךנצמחהאושהופקהטכנולוגימפעלשלהכנסה-"טכנולוגיתהכנסה"•
שלחלקיתאומלאהשבבעלותמוטבמוחשילאמנכסהמפעלשלהרגילעסקיו

:מאלהאחתכללרבות,בושימושזכותבעלהואשהמפעלאו,המפעל
;המוטבמוחשיהלאבנכסלשימושזכותממתןהכנסה–
;תוכנהעלהמבוססשירותמהכנסה–
;המוטבמוחשיהלאבנכסשימושנעשהבייצורואשרממוצרהכנסה–
מוחשיהלאלנכסהקשור,מחשבלתוכנתתומךאונלווהממוצרהכנסה–

;המוטב
;למוצראולשירות,שימושזכותלמתןתומךאונלווהמשירותהכנסה–
;המפעלמהכנסות15%עלעולהשאינהפ"מומשירותיהכנסה–
.לאומיות-ביןמידהאמותלפישיקבעונוספותהכנסות–
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מפעל טכנולוגי מועדף-( כד51' סע)3'הוספת סימן ב

:מאלהאחדכל-"מוטבמוחשילאנכס"•
;הפטנטיםחוקלפיזכות–
;יוצריםזכויותחוקלפיהמוגנתמחשבתוכנת–
;צמחיםזנישלמטפחיםזכותחוקלפיזכות–
;בצושיקבעואחריםחוקיםלפיזכויות–
.לעילהמפורטיםבענייניםחוץמדינותחוקילפיזכויות–
הלאומיתוהרשות,הטכנולוגיהמפעלבידיבישראלשפותחידע–

מחקרלתוכניתנושאלהיותכשירשהואקבעהטכנולוגיתלחדשנות
המסבשנתהמפעלבעלתהחברהשלההכנסותשסךובלבדופיתוח

עלהלאהקבוצהשלהעסקאותשמחזוראו,₪מיליון32עלעלהלא
.קבוצהעלנמניתהמפעלבעלתהחברהאם,₪מיליון211על

מחזיקהמהןואחתיותראוישויותמשתיהמורכבתקבוצה:"קבוצה"•
כךהאחרותמהישויותאחתכלשלהשליטהבאמצעיבעקיפיןאובמישרין

שבהתאםאו,לפקודהא85'סעלפי"מיוחדיםיחסים"ביניהןשמתקיימים
.מאוחדיםדוחותלהכיןעליהןהיההחלהדיןאומקובליםחשבונאותלכללי
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מפעל טכנולוגי מועדף-( כד51' סע)3'הוספת סימן ב
הקבוצהשלהמסבשנתההכנסותשסךמפעלהינו–"טכנולוגימועדףמפעל"•

חדשיםשקליםמיליארד10-מנמוךהיההמפעלבעלתהחברהנמניתעמה
המפעלובנוסף,(2)או(1()ג)א18לסעיףבהתאםתחרות-ברמפעלהיהוהמפעל

:הבאותהחלופותבאחתעומד

מסך7%לפחותעלעמדוהמפעלבעלתהחברהשלפ"המוהוצאות:1חלופה•
בשנהמיליון75עלעלואו,המסלשנתשקדמושניםבשלושהחברההוצאות

ממועדהתקופהעליחולהאמור,המסשנותשלושבמהלךהוקםהמפעלואם)
:הבאיםמהתנאיםיותראובאחדשעומדתמפעלבעלתהחברהובנוסף(ההקמה

.פ"במומועסקיםעובדים200אולפחותבחברההמועסקיםמהעובדים20%–

אתשינתהלאוהחברהלפחות₪מיליון8בחברההשקיעה"סיכוןהוןקרן–
.עיסוקהתחום

בממוצע25%-בצמחוהחברהשלהכנסותיה,האחרונותהשנים3במשך–
או₪מיליון10היההחברהמכירותשמחזורובלבדהקודמתלשנהביחס
.יותר

בממוצע25%-בעלהבחברההעובדיםמספר,האחרונותהשנים3במשך–
אחתבכללפחותעובדים50העסיקהשהחברהובלבדהקודמתלשנהביחס

.להשקדמוהשניםמשלוש
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מועדףטכנולוגימפעל

היאכילחדשנותהלאומיתמהרשותאישורקיבלההחברה:2חלופה•
המדעןלדרישותבהתאם)חדשנותהמקדםמפעלשלבתנאיםעומדת
.(הראשי

בחלופההאמוריםבתנאיםעומדאינואשרמפעלכלבאפשרותו,משמע
הואכיאישורולקבלטכנולוגיתלחדשנותהלאומיתלרשותלפנות1

הואאם,לעילהאמוריםבתנאיםעומדשאינואףמועדףטכנולוגימפעל
במשרדהראשיהמדעןשקבעתנאיםלפיחדשנותהמקדםמפעל

האוצרמשרדשלהכלליהמנהלעםבהתייעצותוהתעשייההכלכלה
.האוצרשרובאישור

מיוחדמועדףטכנולוגימפעל

במקוםאך,"מעודףטכנולוגימפעל"בהאמוריםהתנאיםכלהתקיימובומפעל•
מחזורזהיהיה,הקבוצהשלשקלמיליארד10שלהמקסימלילמחזורתנאי

המפעלבעלתהחברהנמניתעמההקבוצהשלההכנסותסך,כלומר.מינימאלי
.יותראושקלמיליארד10הינו
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:(כה51סעיף)מסשיעורי-מועדףטכנולוגימפעל

בעלתמועדפתחברהשלמועדפתטכנולוגיתהכנסהעלשיוטלהחברותמס

:יהיהמועדףטכנולוגימפעל

.12%-הארץבמרכז•

.7.5%-'אפיתוחאזור•

שלבשיעורחברותמסיוטלמיוחדמועדףטכנולוגימפעלשלהכנסהעל•

6%.
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(:כו51' סע)דיווידנד ששולם על ידי מפעל טכנולוגי מועדף מיסוי 

.20%–דיבידנדעלבמקורמסניכוי•

:הבאיםהתנאיםבהתקיים4%–חוץתושבתלחברהדיבידנד•

חברותכמהאוחברהבידימוחזקיםבחברהמהמניותיותראו90%–

חברהבאמצעותבעקיפיןמוחזקותוהמניותבמידה;חוץתושבות

האחרתמהחברההדיבידנדאם4%שלבשיעורמסיוטל,אחרת

החברהקיבלהשבומהמועדשנהבתוךהחוץתושבתלחברהחולק

;הדיבידנדאתהאחרת

המקנותהמניותאתרכשהשחברהלאחרנוצרוהמחולקיםהרווחים–

;לדיבידנדהזכותאת

אדםבניחברשלתושבתולענייןחזקותלקבועהוסמךהאוצרשר–

.בבורסהנסחרותחברהשהוא
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'  סע)מס רווחי הון למפעל טכנולוגי מועדף ולמפעל טכנולוגי מועדף מיוחד 

(:כז51

טכנולוגימפעלבעלתמועדפתחברהשלהוןרווחעלהמסשיעור•

יהיהחוץתושבתקשורהלחברהמוטבמוחשילאנכסבמכירתמועדף

מיליון200שלבמחירחוץתושבתמחברהנרכששהנכסובלבד,12%

;יותראוחדשיםשקלים

טכנולוגימפעלבעלתמועדפתחברהשלהוןרווחעלהמסשיעור•

תושבתקשורהלחברהמוטבמוחשילאנכסבמכירתמיוחדמועדף

הבעליםהואהמפעל(א):מאלהאחדשהתקייםובלבד,6%יהיהחוץ

.חוץתושבתמחברההנכסאתרכשהמפעל(ב);הנכסשלהראשון

טכנולוגיתלחדשנותהלאומיתהרשותשלמוקדםאישורלקבלתבכפוף•

.(2017בינואר1התחילהמיוםהחל:דגש)התנאיםלקיום



התיקון בחוק לעידוד השקעות הון–חוק ההסדרים 

(:כט51' סע)הוראות שונות 
רכש(מיוחדומעודףמועדף)טכנולוגישמפעלמוטבמוחשילאנכס•

הטכנולוגיתבהכנסההגידולסכוםכנגדרקיופחתקשורהמחברה
בשתיכאמורהכנסהממוצעסכוםלעומתההפחתהבשנתהמועדפת

.רכישתולשנתהקודמותהמסשנות

הכנסהכנגדינוכומועדפתטכנולוגיתהכנסהבייצורשימשואשרהוצאות•
.(בטוןמודול2895/08א"עמאבחון)בלבדזו

בצירוףהפחתמסכוםקטןהמועדפתהטכנולוגיתההכנסהסכוםהיה•
ההכנסהכנגד,כהפסד,בקיזוזההפרשיותר,כאמורההוצאותסכום

.החייבתהמועדפתהטכנולוגית

מפעלשלמועדפתטכנולוגיתהכנסהעלששולםחוץמסעלזיכוי•
:למשל)הכנסהאותהעלבישראלששולםמסכנגדרקיותר,טכנולוגי
.(מתמלוגיםהכנסה



שיעורי מס החברות ודיבידנד החלים  -טבלה מסכמת

73תיקון בחוק עידוד לאחר 

מס חברות  

מרכז

מס חברות  

אזור

'פיתוח א

מס רווח  

בכפוף  )הון 

(לתנאים

מס במקור על  ניכוי

דיבידנד

16%7.5%20%חברה מועדפת

חברה מועדפת בעלת מפעל  

מועדף מיוחד

בשנות  5%)8%5%20%

2017-2019המס 

לחברת אם שהיא  

(תושבת חוץ

הכנסה טכנולוגית מועדפת  

של חברה מועדפת בעלת  

מפעל טכנולוגי מועדף  

דיבידנד 4%)12%7.5%12%20%

לחברה תושבת חוץ  

(בתנאים מסוימים–

הכנסה טכנולוגית מועדפת  

של חברה מועדפת בעלת  

מפעל טכנולוגי מועדף  

מיוחד  

דיבידנד 4%)6%6%6%20%

לחברה תושבת חוץ  

(בתנאים מסוימים–



לחוק עידוד73תיקון –חוק ההסדרים 

סעיף היציבות  

,"היציבותסעיף"היהלבסוףאושראךבמחלוקתשנוישהיהנושא•

מנתעל,שנים10למשךמיסוייתיציבותבינלאומיותלחברותהמבטיח

:כלהלן,קובעעידודלחוקלא51סעיף.לישראללהגיעאותןלעודד

זכאייהיה,אלהכללגביושהתקיימומיוחדמועדףטכנולוגימפעל"

החלשניםמעשרתפחתשלאלתקופהזהבסימןכאמורמסלהטבות

(1):שלהלן(2)בפסקהכאמורהמנהליםאישורניתןשבהמהשנה

בסכוםחוץתושבתמחברהמוטבמוחשילאנכסרכשההחברה

בהחלטהאישרוהמנהלים(2);חדשיםשקליםמיליון500עלהעולה

הכלכליתלפעילותמהותיתתרומהיתרוםהמפעלכיבכתבמנומקת

מצאו(3);המדינהבמשקלאומייםיעדיםלקדםכדיבווישבישראל

כאמורהתנאיםאתתואמיםאינםוהישגיוהמפעלפעילותכיהמנהלים

בפסקהכאמורקביעה(4);האישוראתלבטלהםרשאים,זהבסעיף

בעלתלחברהשניתנהלאחר,בכתבמנומקתבהחלטהתיעשה(3)

".טענותיהאתלטעוןסבירההזדמנותהמפעל



לחוק עידוד73תיקון –חוק ההסדרים 

תחולה

בינואר1ביום,73בתיקוןכנוסחו,עידודלחוק3'בסימןשלתחילתו•

ההגדרהלענייןכלליםהאוצרשרידיעלשנקבעוובלבד,2017

השקעותלעידודלחוקכד51שבסעיף"מועדפתטכנולוגיתהכנסה"

השקעותלעידודלחוק(ב)כז51שבסעיף"הוןרווח"ההגדרהולעניין

לאחרשנוצרוורווחיםהכנסותעליחולוהוא,73בתיקוןכנוסחן
.התחילהמועד



?שאלות 

!תודה 

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

http://www.ampeli-tax.co.il/
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