מאי 2017
לכבוד
_________
א.ג.נ,
הנדון :סטטוס תמיכות ותמריצי מדינה בהתאם לשינויים האחרונים בחוק עידוד השקעות הון
ביום  29.12.2016פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית 1ובכללו תיקון מס'  73לחוק לעידוד השקעות
הון ,התשי"ט – ( 1959להלן" :התיקון").
במסגרת התיקון לחוק נערכו שינויים רבים בהטבות המס הניתנות במסגרת החוק תוך קביעת
מסלולי הטבות מס חדשות למפעל טכנולוגי מועדף ולמפעל טכנולוגי מועדף מיוחד .בין היתר,
נקבעה הפחתה של שיעור מס החברות ל"מפעל מועדף" הממוקם באזור פיתוח א' ל 7.5% -במקום
 ,9%נקבעו הקלות בתנאי הסף לעניין "מפעל מועדף מיוחד" ותוקנו הגדרות שנקבעו בחוק למונחים
כגון הכנסה מועדפת ,חברה מועדפת הכנסה מוטבת ועוד.
מטרת שינויים אלו הינה להתאים את החוק לתעשיות עתירות ידע עי-ידי מתן עידוד לפעילות
מבוססת קניין רוחני בישראל.
במסגרת חוזר זה נסקור בהרחבה את הטבות המס העיקריות ,המענקים העיקריים והתמיכות
העיקריות המוענקות בישראל ,לאחר תיקון החוק לעידוד השקעות הון ,ובכלל זה נדון בנושאים
הבאים:
.1
.2
.3
.4

מסלולי הטבות מס.
מסלולי מענקים.
מסלולי תמיכה נוספים.
חוק האנג'לים

 1חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני החקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2017ו )2018 -התשע"ז-
.2016

-1-

*יש לשים לב כי בנושאים המובאים בחוזר זה עשויים לחול שינויים תכופים .כמו-כן חלק
מהנושאים מובאים בחוזר זה בתמצות .יש לפנות לייעוץ פרטני ואין להסתמך על האמור בחוזר זה
מבלי לקבל ייעוץ כאמור*.

 .1הטבות מס:
א.

מפעל מועדף :
 הגדרות:
 חברה מועדפת :חברה ,אשר בין היתר ,התאגדה בישראל (או שותפות רשומה
של חברות שהתאגדו בישראל) ,היא בעלת מפעל מועדף (ר' להלן) ,השליטה
והניהול על עסקיה מופעלים בישראל והיא אינה חברה משפחתית.
 מפעל מועדף  :מפעל ייחשב כ"מפעל מועדף" בהתקיים הקבוע בחוק ,ובין
היתר היותו:
 מפעל תעשייתי  -מפעל בישראל שעיקר פעילותו בשנת המס היא
"פעילות ייצורית".2
 מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי או מפעל בר-
תחרות בתחום האנרגיה המתחדשת .אחת החלופות לעמידה
בתנאי זה היא ש 25%-או יותר מכלל הכנסתו ,בשנת המס,
ממכירות המפעל ,הן ממכירות בשוק מסוים המונה כ 14-מיליון
תושבים לפחות .חלופה שכיחה נוספת היא שסך ההכנסות
ממכירות המפעל בשוק מסוים ,אינן עולות על  75%מכלל
הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס.

" 2פעילות ייצורית" – לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח ,מחקר ופיתוח תעשייתי בעבור תושב חוץ ,ובלבד שניתן על
כך אישור מאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית.
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 הכנסה מועדפת-
 הכנסה ממכירת מוצרים שיוצרו במפעל לרבות רכיביהם
שיוצרו במפעל אחר.
 הכנסה ממכירת מוצרים שהם מוליכים למחצה.
 הכנסה הנובעת ממתן זכות לשימוש בידע או תוכנה שפותחו
במפעל ,וכן הכנסה מתמלוגים שהתקבלו בעד שימוש כאמור
(ובלבד שהמנהל אישר שהיא נלווית לפעילות היצורית).
 הכנסה משירות נלווה למכירת המוצר או למתן זכות
השימוש בידע או בתוכנה או לתמלוגים.
 הכנסה ממו"פ תעשייתי עבור תושב חוץ שניתן לגביהם
אישור מהמדען.
 הטבות המס בהקשרי מפעל מועדף:
 מס חברות מופחת :נקבע כי שיעור מס חברות המופחת שיחול על הכנסתה
המועדפת של החברה המועדפת יהיה כדלקמן:


אזור פיתוח א' -



אזור אחר – .16%

3.7.5%

 דיבידנד  -שיעורי מס מופחתים בחלוקת דיבידנד שמקורו בהכנסה מועדפת
–  20%בלבד.
 פחת מואץ – בשל נכסים יצרניים:


מכונות וציוד – .200%



בניינים – .400%

 3אזור פיתוח א' :אחד מאלה ( ) 1תחומי רשויות מקומיות במחוזות ירושלים ,הדרום והצפון ובנפת חיפה שמתקיימים
בהם שני אלה :רמה חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול  1עד  ,3שיעור אבטלה שנתי ממוצע של  10%ומעלה )2( .העיר
ירושלים לגבי מפעלים עתירי טכנולוגיה )3( .אזורי תעשייה מרחביים בתחומי מחוז הצפון ,מחוז הדרום והעיר ירושלים
(הר חוצבים ,תלפיות גבעת שאול ועטרות) )4( .אזורי תעשייה ביישובי מיעוטים )5( .שדרות ויישובי עוטף עזה.
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 תקופת ההטבות:
הטבות המס יינתנו בכל שנת מס בה קיימת עמידה בתנאים הנדרשים בחוק ,וללא
מגבלה של תקופת ההטבות.
בהתאם לכך יש לבדוק את הזכאות להטבות במס בכל שנת מס ,אי עמידה באחד
מתנאי הזכאות בשנת מס מסוימת  ,תבטל את הזכאות להטבות המס בשנה זו.

ב.

מפעל מאושר שהוא מפעל תיירותי:
 הגדרות:
 מפעל מאושר :מפעל ייחשב כ"מפעל מאושר" לאחר קבלת אישור על תוכנית
ההשקעה המתכוננת .בדיקת התוכנית ואישורה יעשה ע"י הגשת התוכנית
למנהלת מרכז השקעות ,ולגבי מפעלים תיירותיים יש להגיש את התוכנית
למנהלת השקעות בתיירות.
התוכנית המוגשת תהא מלווה במסמכים ומופרטת בדרך של מתן תיאור על
דרכי העשייה ,מס' העובדים ,אופי הייצוא ,סוג הרכוש וכו'.
אישור התוכנית נעשה ע"י המנהלה ,והינה רשאית לפי שיקול דעתה לאשר את
התוכנית או חלק ממנה אם היא סבורה שביצועה עשוי לסייע להגשמת מטרות
החוק.
לאחר אישור התוכנית ניתן "כתב אישור" למפעל וניתן להתחיל בביצוע
התוכנית תוך רכישת ציוד ,רכישת נכסים ,העסקת עובדים ,השקעה של ₪ x
וכו' ,לאחר מכן פונה המפעל למרכז ההשקעות על מנת לקבל "אישור ביצוע".
עם קבלת האישור ביצוע ניתן להחיל את כלל ההטבות במס.
 מפעל תיירותי :מתקן תיירותי ללינה ,או אטרקציה ,כהגדרות מונחים אלו
להלן.
 מתקן תיירותי ללינה :מבנה הכולל  11חדרים או יותר ,המספק שירותי לינה
לפרקים קצובים וכן שירותים נלווים (כגון הסעדה ,בילוי ופנאי).
 אטרקציה :מיזם תיירותי ייחודי שאינו מתן ללינה ,המספק פעילויות נופש
תרבות או פנאי ,ומהווה מוקד משיכה תיירותי באיזו שבו הוא ממוקדם.
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 הטבות המס בהקשרי מפעל מאושר שהוא מפעל תיירותי:
 מס חברות :נקבע כי שיעור מס חברות המופחת שיחול על כלל הכנסתו
המועדפת של המפעל המאושר יהיה כדלקמן:


אזור פיתוח א'  2 -שנים ראשונות פטור ממס (למעשה מדובר
בדחיית מס ,עד למועד חלוקת הרווחים כדיבידנד).

 דיבידנד -

שיעורי המס המופחתים בחלוקת דיבידנד מרווחי המפעל

המאושר יהיו– .20%
 פחת מואץ – בשל נכסים יצרניים:
 מכונות וציוד –  ; 200%בניינים – .400% תקופת ההטבות:
תקופת ההטבות במס למפעל מאושר היא עד  7שנים .שנות ההטבה מתחילות להיספר
בשנה הראשונה בה יש למפעל הכנסה חייבת ,והן מסתיימות במוקדם מבין שלושת
האופציות:
 7 שנים מהשנה הראשונה בה הייתה למפעל הכנסה חייבת.
 14 שנים מיום מתן כתב האישור ממנהלת ההשקעות.
 12 שנים מהשנה שבה לפי קביעת המנהל הופעל המפעל – שנת
ההפעלה.
חשוב להדגיש כי תקופת ההטבות במיסוי הדיבידנד הינה מספר השנים בהן יש למפעל
המאושר הטבות במס הכנסה בתוספת  12שנים ובלבד שמקורו של הדיבידנד הינו
מהשנים בהן החברה הייתה מפעל מוטב והייתה זכאית להטבות מס.

ג.

מפעל מוטב -מסלול חלופי למיזמים תיירותיים:
מטרת המסלול החלופי הינה לייעל יישום החוק באופן שנישומים שיעמדו
בקריטריונים שנקבעו יהיו זכאים להטבות המס מבלי שיהיו זכאים לקבל את
אישורה המקדמי של מנהלת מרכז ההשקעות כ"מפעל מאושר" .זאת על מנת
לעודד את המשק הישראלי להשתלב בתחרות הגלובלית ולהגדיל את הצמיחה
במשק.
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מפעל תיירותי שעונה להגדרת "מפעל מוטב" ,רשאי לתבוע הטבות מס עפ"י
המסלול החלופי.
 הגדרות:
 מפעל מוטב :ארבעת התנאים המרכזיים אשר נקבע לעניין הגדרת "מפעל
מוטב" הינם:


המפעל הוא מפעל



המפעל הוא "מפעל בר  -תחרות".



לשם הקמתו או הרחבתו בוצעה "השקעה מזערית מזכה".



המפעל החדש או חלק המפעל שנוסף בשל ההרחבה ,אינו מפעל

תיירותי4.

מאושר.
 מפעל בר -תחרות לעניין זה 25% :מכלל הלינות בשנת המס ,או לפי חישוב
הממוצע בשנת המס ובשתי שנות המס שקדמו לה ,הם לינות של תושבי חוץ
שאינם תושבי האזור.
 השקעה מזערית מזכה :השקעה ברכישת נכסים יצרניים ,הנעשית במהלך
תקופה שאינה עולה על שלוש שנות מס המסתיימת בתום שנת הבחירה ,לשם
הקמת מפעל חדש או לשם הרחבת המפעל ,כדלקמן:
 .1לגבי הקמת מפעל חדש -סכום שאינו פוחת מ 300,000 -שקלים
חדשים.
 .2לגבי הרחבת מפעל -סכום שאינו פוחת מהגבוה מבין סכומים
אלה:
א .הסכום האמור בפסקה .1
ב.

הסכום השווה לשיעור המזכה 5משווי כלל הנכסים
היצרניים של המפעל ,כפי שהיה בתום שנת המס שקדמה
לשנה בה החלה ההשקעה המזערית המזכה.

 4מיתקן תיירותי ללינה או אטרקציה ,ר' לעיל.
" 5שיעור מזכה"-
 לעניין חלק שווי הנכסים שעד  140מיליון שקלים חדשים.12% -
 לעניין חלק שווי הנכסים שמעל  140מיליון שקלים חדשים ועד  500מיליון שקלים חדשים – .7%
 לעניין חלק שווי הנכסים שמעל  500מיליון שקלים חדשים – .5%
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 שנת הבחירה :חברה המעוניינת בהטבות ,תבחר את שנת המס שיראוה
כ"שנת הבחירה" ,בהודעה שתגיש לפקיד השומה במועד הגשת הדוח השנתי
אך לא יאוחר מתום  12חודשים מתום אותה שנת מס ובלבד שמתקיימים
כל אלו:


בתקופה של עד שלוש שנות מס המסתיימת בתום שנת המס שיראוה
כשנת הבחירה ,השקיעה החברה השקעה מזערית מזכה בהקמה של
מפעל חדש או בהרחבה של המפעל.



נעשתה ההשקעה המזערית המזכה ,בהרחבתו של מפעל ,והייתה
לגבי הקמתו של המפעל לראשונה או לגבי הרחבה אחרת שלו ,שנת
בחירה קודמת -חלפו שלוש שנים לפחות מתחילת שנת הבחירה
הקודמת ,ואולם אם נעשתה ההשקעה המזערית המזכה הנוכחית
במהלך שנתיים המסתיימות בשנת הבחירה – חלפו שנתיים לפחות
מתחילת שנת הבחירה הקודמת.



נעשתה השקעה מזערית מזכה בהרחבתו של המפעל וניתן מענק בשל
הקמתו של המפעל לראשונה או בשל הרחבה אחרת שלו -חלפו
ארבע שנים לפחות מתום שנת ההפעלה של התוכנית שבשלה
התקבל המענק.

 הטבות המס בהקשרי מפעל מוטב:
 מס חברות:


אזור פיתוח א' :החברה תהא זכאית לאחת משתי ההטבות הבאות
על פי בחירתה:
 .1מסלול א' 10 -שנים פטור ממס( .למעשה מדובר בדחיית מס ,עד
למועד חלוקת הרווחים כדיבידנד).
 .2מסלול ב' -מסלול אירלנד 10 -שנים מס חברות מופחת בשיעור
של .11.5%

זכאות חברה באזור פיתוח א' להטבות המס ,באחד משני המסלולים הינה ע"פ
בחירתה ,אולם היא אינה רשאית לחזור בה מבחירתה במשך כל תקופת ההטבה!
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אזור פיתוח ב' 6 :6שנים ראשונות פטור.



אזור אחר 2 :שנים ראשונות פטור.

 דיבידנד :שיעור המס המופחת על הדיבידנד מהכנסה של חברה מוטבת
שהיא בעלת מפעל מוטב הינו  .20%עם זאת:


חלוקת דיבידנד מהכנסת החברה הפטורה ממס (מסלול א' כאמור
לעיל) תהא חייבת בשנת המס שבה חולק הדיבידנד במס חברות על
סכום הדיבידנד המחולק לרבות סכום המס חברות החל בשל
חלוקתו.



תשלום דיבידנד במסלול אירלנד לתושב חוץ חייב במס מופחת
בשיעור  4%בלבד.

 פחת מואץ – בשל נכסים יצרניים:
 מכונות וציוד – .200%
 בניינים – .400%
ד.

מפעל מועדף מיוחד:
 הגדרות
 מפעל מועדף מיוחד :מפעל ייחשב כ"מפעל מועדף מיוחד" בשנת מס כלשהי
בהתקיים התנאים הבאים:
 סך ההכנסה המועדפת של המפעל היה  1מיליארד  ₪או יותר.
 סך ההכנסות של החברה המועדפת היה  10מיליארד  ₪או יותר.
 המנהל אישר כי לפי התוכנית העסקית המפעל המועדף יתרום
תרומה מהותית לפעילות הכלכלית בישראל ויש בו כדי לקדם
יעדים לאומיים במשק המדינה.

 6אזור פיתוח ב' :תחומי הרשויות המקומיות במחוזות ירושלים ,הדרום והצפון ובנפת חיפה
שמתקיימים בהם שני אלה :א .רמת חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול  ;4ב .שיעור אבטלה שנתי
ממוצע של  8%ומעלה.
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 תכנית עסקית של מפעל מועדף תכלול אחת מהחלופות הבאות:


השקעה בנכסים -רכישת נכסים יצרניים למעט בניינים בהיקף
של  400מיליון  ₪לפחות באזור פיתוח א' ו 800 -מיליון ₪
באזור פתוח אחר ,בתוך שלוש שנות מס מתחילת תקופת
הזכאות.



השקעה במו"פ -השקעה במחקר ופיתוח בהיקף של  100מיליון
 ₪לפחות באזור פיתוח א' ו 150-מיליון  ₪באזור פיתוח אחר,
בכל שנת מס במהלך תקופת הזכאות להטבות.



עובדים – העסקה של  250עובדים חדשים לפחות באזור פתוח
א' ו 500 -עובדים חדשים לפחות באזור פיתוח אחר ,בכל שנת
מס במהלך תקופת הזכאות להטבות.

 ההטבות במס:
 מס חברות :נקבע כי שיעור מס החברות המופחת שיחול על כלל הכנסתו
המועדפת של המפעל המוטב יהיה כדלקמן:


אזור פיתוח א' .5% -



אזור אחר – .8%

 דיבידנד  -שיעורי מס מופחתים בחלוקת דיבידנד מרווחי המפעל המועדף
המיוחד לחברת אם זרה – .5%
 פחת מואץ – בשל נכסים יצרניים:
 מכונות וציוד – .200%
 בניינים – .400%
 תקופת ההטבות:
תקופת הזכאות להטבות תהיה עשר שנות מס שתחילתן בשנת האפס.
חברת מועדפת בעלת מפעל מועדף מיוחד תהא רשאית לבחור את שנת המס
הראשונה שבה תחל תקופת הזכאות להטבות.
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ה.

מסלול טכנולוגי מועדף:
 הגדרות:
 מפעל טכנולוגי מעודף :מפעל ייחשב כ"מפעל טכנולוגי מועדף" בכל שנת מס
שבו יתקיימו התנאים בפסקאות  1ו 2-או התנאי הקבוע בפסקה  ,3וכן
התנאים האמורים בפסקאות  4ו 5-כדלקמן:
 .1הוצאות המו"פ 7של המפעל בשלוש השנים שקדמו לשנת המס או
ממועד הקמתו ולכל הפחות במשך שנה ,מהוות  7%בממוצע לשנה מסך
הכנסות 8החברה או שעלו  75מיליון.
 .2בחברת בעלת המפעל הקיים אחד או יותר מהתנאים שלהלן:


תנאי עובדי מו"פ 20% -או יותר מעובדיה הם עובדים אשר מלוא
שכרם שולם ונרשם בדוחות הכספיים שלה כהוצאות מחקר
ופיתוח או שהיא מעסיקה  200עובדים כאמור או יותר.



נתמכה בעבר או נתמכת בהווה על ידי "קרן הון סיכון" בסכום של
 8מיליון  ₪לפחות.



צמיחה בהכנסות :במשך  3שנים האחרונות ,הכנסותיה של
החברה צמחו ב 25% -בממוצע.



צמיחה בעובדים :במשך  3השנים האחרונות ,מספר העובדים

בחברה עלה ב 25% -בממוצע.
 .3רשות החדשנות הכירה בחברה כחברת טכנולוגיה בשים לב לידע
ציבורי.
 .4סך ההכנסות בשנת המס של הקבוצה שעמה נמנית החברה בעלת
המפעל היה נמוך מ 10 -מיליארד .₪
 .5מפעל בר תחרות :בכל שנת מס מתקיים יצוא או יצוא עקיף25% :
ממכירות המפעל ,הן ממכירות לשוק מסוים המונה  14מיליון תושבים,
או שמתקיים תנאי אחר לפי הגדרת מפעל בר-תחרות לעניין זה.

 7הוצאות מו"פ -הוצאות המסווגים כהוצאות מחקר ופיתוח לפי כללי חשבונאות מקובלים.
 8הכנסות -בניכוי הכנסות מסוגים שיקבע שר האוצר המועברות לאחר ובלבד שלגבי הנעבר יתקיים אחד מאלה:
 הוא אינו צד קשור לחברה בעלת המפעל.
 הוא צד קשור לחברה בעלת המפעל ומנהל רשות המיסים אישר את ניכוי ההכנסה.
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 הכנסה טכנולוגית :הכנסה של מפעל טכנולוגי שהופקה או נצמחה במהלך עסקיו
הרגיל של המפעל מנכס לא מוחשי מוטב 9שבבעלות מלאה או חלקית של המפעל
או שהמפעל הוא בעל זכות שימוש בו,
לרבות:


הכנסה ממתן זכות לשימוש בנכס הלא מוחשי המוטב.



הכנסה משירות המבוסס על תוכנה



הכנסה ממוצר אשר בייצורו עשה המפעל שימוש הנכס הלא מוחשי המוטב.



הכנסה ממוצר נלווה או תומך לתוכנת מחשב.



הכנסה משירות נלווה למתן זכות שימוש.



הכנסה משירותי מחקר ופיתוח שאינה עולה על  15%מהכנסות המפעל.

ולמעט:


הכנסה המיוחסת לייצור לפי כללים שייקבע שר האוצר.



הכנסה מנכס לא מוחשי המשמש לשיווק ,שאינו נכס לא מוחשי מוטב.



הכנסה שאינה עומדת בכללים שייקבעו ע"י שר האוצר ,לצורך עמידה באמות
מידה בין לאומיות.



הכנסה המיוחסת לחברה בבעלות ממשלתית מלאה או לחברה שהיא אגודה
שיתופית.

 הטבות המס:
 מס חברות  -נקבע כי שיעור מס החברות המופחת שיחול על כלל הכנסתו
המועדפת של המפעל יהיה כדלקמן:


אזור פיתוח א' .7.5% -



אזור פיתוח אחר – .12%

" 9נכס לא מוחשי מוטב" -כל אחד מאלה :זכות לפי חוק הפטנטים ,תוכנת מחשב המוגנת לפי חוק זכויות יוצרים,
זכות לפי זכות מטפחים של זני צמחים ,זכות לפי חוקים אחרים שיקבע ע"י שר האוצר ,זכות לפי חוקי מדינות חוץ,
ידע שפותח בישראל ע"י המפעל ואושר ע"י רשות החדשנות .ידע בתחום האנרגיה המתחדשת שאושר ע"י המדען
הראשי של משרד התשתיות
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 דיבידנד  -ע ל רווחי חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי שמקורם בהכנסה
טכנולוגית מועדפת חייבת יוטל מס בשיעור של  .20%למעט ,רווחי החברה
המחולקים כדיבידנד לחבר בני אדם שהוא תושב חוץ ,אשר לגביהם יוטל מס
בשיעור של  4%בתנאים המפורטים בחוק.
 מס רווחי הון -שיעור המס על רווח הון של חברה מועדפת במכירת נכס לא
מוחשי מוטב לחברה קשורה תושבת חוץ יהיה  ,12%ובלבד שהנכס נרכש
מחברה תושבת חוץ במחיר של  200מיליון שקלים חדשים או יותר.
ו.

מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד:
 הגדרות:
 מפעל טכנולוגי מעודף מיוחד :מפעל ייחשב כ"מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד"
בעת עמידתו בכל תנאי "המפעל הטכנולוגי המועדף" ובנוסף סך ההכנסות
בשנת המס של הקבוצה שעמה נמנית החברה בעלת המפעל היה  10מיליארד
שקלים חדשים או יותר.
 הטבות המס:
 מס חברות  -נקבע כי שיעור מס החברות המופחת שיחול על כלל הכנסתו
המועדפת של המפעל יהיה בשיעור של .6%
 דיבידנד  -ע ל רווחי חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי שמקורם בהכנסה
טכנולוגית מועדפת חייבת יוטל מס בשיעור של  .20%למעט ,רווחי החברה
המחולקים כדיבידנד לחבר בני אדם שהוא תושב חוץ ,אשר לגביהם יוטל מס
בשיעור של  4%בתנאים המפורטים בחוק.
 מס רווחי הון -שיעור המס על רווח הון של חברה מועדפת במכירת נכס לא
מוחשי מוטב לחברה קשורה תושבת חוץ יהיה  ,6%ובלבד שהנכס נרכש
מחברה תושבת חוץ והמפעל הוא הבעלים של הנכס.
 תקופת ההטבות:
תקופת הזכאות להטבות תהיה עשר שנות מס שתחילתן בשנה שבה ניתן אישור
המנהלים וזאת בכפוף לתנאים האמורים בחוק.
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 .2מסלולי מענקים:
במסגרת מסלול זה יינתן מענק בגובה אחוז מסוים מההשקעה שאושרה בהתאם לאישור
הפיתוח בו מוקם המפעל המאושר ובכפוף לתנאים נוספים שנקבעו ע"י מנהלת מרכז
ההשקעות.
בתוך כך ,ניתן מענק בשיעור של  20%מפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי המוקדם באזור
פיתוח א'.
תקופת הזכאות למענקי השקעה:
הזכות לקבלת מענק מותנית בביצוע התוכנית תוך פרק הזמן שקבעה המנהלה ,ובתנאי
שלא חלפה תקופת הזכאות מיום מתן כתב האישור המקורי.
תקופת הזכאות לגבי מפעל תעשייתי מאושר הינה חמש שנים ממועד הנפקת כתב האישור,
ולגבי מפעל תיירותי מאושר שבע שנים.
בהקשר זה נציין ,כי מפעל תיירותי רשאי לבחור בין מסלול של מפעל מאושר לבין מסלול
של מפעל מוטב ,ומשקיבל מענק השקעה אינו רשאי לבחור במסלול החליפי -מפעל מוטב
אלא זכאי להטבות מס רק לפי מסלול מפעל מאושר.

 .3מסלולי תמיכה נוספים:
א .מסלולי תעסוקה:
 מסלול העסקה בעלות שכר גבוהה לעסקים באזורי עדיפות לאומית.






השתתפות בשכר העובד בשיעור משתנה (ממוצע של  )25%מעלות השכר
לתקופה של עד  4שנים.
מיועד למפעלי תעשייה בעלי מחזור הכנסות מעל  100מיליון ₪
נדרשת העסקה של  15עובדים חדשים לפחות.
עלות שכר מינימלית של פי  2.5מהשכר הממוצע במשק.
לפחות  60%מהעובדים החדשים נדרשים להתגורר באזורי עדיפות לאומית.
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 מסלול עוטף עזה ו/או אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך:




השתתפות בשכר העובד בשיעור חודשי ממוצע הנע בין  10%-30%מעלות
השכר לתקופה של  2.5שנים.
נדרשת העסקה של  2עובדים חדשים לפחות (ובחלק מהמסלולים  5עובדים).
במסלול "אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך" :לפחות 90%
מהעובדים החדשים יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.

 מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות:




השתתפות בשכר העובד בשיעור חודשי ממוצע של כ 33% -מעלות השכר
לתקופה של  3שנים.
מיועד להקמה או הרחבה של עסקים הנמנים על ענפי הכלכלה השונים ,
למעט ענפים מסוימים כמפורט בהוראת המנכ"ל .
נדרשת העסקה של עובד חדש אחד בעל מוגבלות ,בהיקף משרה של לפחות
 33%משרה מלאה.

 מסלול סיוע לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת הידע:




ב.

השתתפות בשכר המתמחה בשיעור ממוצע של  35%מעלות השכר לתקופה
של  2שנים.
מיועד לתאגידים העוסקים בטכנולוגיה עלית או טכנולוגיה מעורבת עלית או
שירותי מחשב
תאגיד שיעסיק לפחות  5מתמחים רשאי לבקש סיוע נוסף בגין הוצאות
הקשורות לגיוס ולהנחיה מקצועית ,עד .₪ 10,000

הכשרת עובדים ישראלים:




השתתפות בתשלום של  ₪ 2,000לחודש לעובד לתקופה של עד  6חודשים.
השתתפות בעלות חניכת עובדים בסכום של  ₪ 3,000לחודש לקבוצה של 3-
 10עובדים ובסך של  ₪ 1,000או  ₪ 2,000לחודש עבור עובד אחד או שניים
בהתאמה ,לתקופה של עד  6חודשים.
מיועד למעסיקים אשר העסיקו עובדים חדשים במשרה מלאה המשתכרים
בשכר מינימום לפחות ועוברים תהליך הכשרה במפעל ,תוך התחייבות
המפעל להמשך העסקת העובדים לתקופה של שנה לפחות.
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ג.

כסף חכם :תוכנית סיוע לחברות המשווקות מוצרים בחו"ל:






ד.

קרן סיוע בפרויקטים ובמכרזים בינלאומיים:





ה.

סיוע עבור הוצאות מוכרות בהיקף של  50%עד .₪ 500,000
בשווקים  :הודו ,סין או יפן -תקרת תמיכה של  1מיליון .₪
מיועד עבור חברה המשווקת לראשונה מוצר ו/או שירות לשוק היעד.
היקף היצוא השנתי באחת משתי השנים הקלנדריות שקדמו להגשת הבקשה
הינו לפחות  $250,000ומחזור אינו עולה על  200מיליון  .₪או לחילופין היקף
היצוא השנתי בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה הינו בין -$100,000
 $250,000ומחזור המכירות השנתי הינו בין  10מיליון  200 -₪מיליון .₪
התוכנית כוללת תשלום תמלוגים לרשות.

מיועד לתאגידים ישראלים המשתתפים בפרויקטים ו/או מכרזים
בינלאומיים ,כאשר התאגיד מספק שירות ו/או מוצר לחו"ל.
גובה התמיכה  50%מההוצאות הכרוכות בהכנת מסמכי ההצעה ועד לתקרה
של  200-400אלפי  ,₪ו 500 -אלף  ₪עבור עריכת סקר היתכנות .בכפוף
לזכיית החברה במרכז.
שווי הפרויקט יהא  500אלפי  $לפחות בהגשת הצעה למכרז ו 1 -מיליוני $
לפחות בסקר היתכנות.
על הפרויקט להיות בעל ערך מוסף ישראלי של  35%לפחות.

הפחתת פליטות גזי חממה:



סך הסיוע לא יעלה על  20%מעלות השקעה ובכל מקרה לא יעלה על
( ₪ 3,000,000למעט אם יתבקש סיוע נוסף ,בהתאם לתנאים).
מיועד לחברה בעל היקף מחזור בשנה הקלנדרית שקדמה למועד האחרון
להגשת הבקשות לא עלה על  400מיליון  ,₪וסך ההשקעה בפרויקט ללא
המענק היא לכל הפחות  800אלפי .₪
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ו.

מבנים להשכרה למגורים:





ז.

סיוע בדרך של מס מופחת על השבח הריאלי או על ההכנסה החייבת –
לחברות  ,11%ליחיד .20%
פחת מואץ בשיעור של .20%
מיועד לבעלי בניין להשכרה למגורים ,כאשר  50%משטח הבניין יושכר
למגורים.
דמי השכירות עשויים להשפיע על גובה ההטבות.

אטרקציות תיירותיות:



סיוע בדרך של קבלת מענק בשיעור של  10%מההשקעה ,עם אפשרות
לתוספת של  5%כמענק מנהלי.
מיועד לחברה המעוניינת להקים אטרקציה תיירותית באזורי תיירות במשך
תקופה של לפחות  15שנה .לחברה חזקה במקרקעין ל 20 -שנה ממועד הגשת
הבקשה.

 .4חוק האנג'לים:
בחוק המדיניות הכלכלית לשנים  2011ו( 2012-תיקוני חקיקה) ,התשע"א( 2011-להלן:
"החוק") נקבעו כהוראת שעה תמריצי מס ,שמטרתם עידוד פעילות של חברות העוסקות
בתעשיות עתירות ידע בשלבים שונים של צמיחתן (להלן" :חוק האנג'לים").
סעיף  20לפרק ז' לחוק קבע מנגנון שמטרתו תמרוץ בעלי הון לבצע השקעות בחברות
ישראליות פרטיות עתירות מחקר ופיתוח ,המצויות בשלב הראשוני של המחקר והפיתוח
(שלב ה -,(seedוהעומדות בתנאים שנקבעו (להלן" :חברת מטרה") .בהתאם ,נקבע בחוק
כי סכום ההשקעה שהשקיע יחיד ב"חברת מטרה" ,עד לסך של  5מיליון ש"ח בתמורה
להקצאת מניות בה ,החל ביום  1בינואר  2011ועד תום שנת המס  ,2015יותר לו בניכוי כנגד
הכנסתו מכל מקור ,וזאת תוך אפשרות לפריסה על פני שלוש שנים.
ב 12.01.2016 -התקבל תיקון לחוק המדיניות הכלכלית  2011ו( 2012 -תיקוני חקיקה)
(תעשייה עתירת ידע – הוראת שעה) התשע"ו – ( 2016להלן" :התיקון לחוק").
במסגרת התיקון לחוק נכלל מסלול חדש המכונה מסלול "חברה מתחילה" .מסלול זה נועד
עבור חברות מתחילות הנמצאות בשלבי פעילותן הראשוניים ומתקשות בגיוס כספים
לקידום פעילותן.
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היתרון העיקרי במסלול החדש הוא מתן וודאות למשקיע ,שכן במסלול זה ,ובניגוד למסלול
הישן (השקעה ב"חברת מטרה") ,ככל ולא תהיה עמידה בתנאים בתקופה שלאחר ביצוע
ההשקעה ,הסנקציה תחול על החברה ולא על המשקיע.
בנוסף נקבע כי גם שותפות של יחידים תיחשב כמשקיע הזכאי להטבות על-פי החוק,
והוארכה התקופה בה ניתן להשקיע ולהיות זכאים להטבות לתום שנת .2019
 הגדרות:
 חברת מטרה :חברה שהתאגדה בישראל  ,שהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים
בישראל ואשר התקיימו לגביה מס' תנאים מצטברים:


ניירות הערך שלה אינם רשומים בבורסה במשך כל תקופת



 75%לפחות מסכום ההשקעה של היחיד הינה לצרכי הוצאות מחקר ופיתוח.



 75%לפחות מהוצאות המו"פ שהוציאה החברה הינן בישראל.



הכנסותיה של חברת המטרה בשנה שבה שולם סכום ההשקעה לא עלה על

ההטבה10.

 50%מסכום הוצאות המו"פ.


במהלך כל תקופת ההטבה הוצאות המו"פ הוצאו לשם קידומו או פיתוחו
של מפעל בבעלות החברה.



במהלך תקופת ההטבה הוצאות המו"פ מהוות לפחות  70%מכלל ההוצאות.



יש לשים לב שאם אין עמידה בתנאים הנמשכים ,המשקיע לא יהיה זכאי
להטבה.

 חברת מתחילה:
חברה תחשב כ"חברה מתחילה" בתנאי שהתאגדה בישראל והשליטה והניהול
מופעלים בישראל לרבות:


מיום התאגדותה ועד מועד ביצוע ההשקעה (להלן" :תקופת הבחינה")
טרם חלפו  4שנים (או  5שנים אם החברה פועלת באזור פיתוח א').

 10תקופה של  3שנות מס החל משנת המס בה בוצעה ההשקעה.
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היקף המכירות בתקופת הבחינה לא עלה על  2מיליון  ₪לשנה ו 4.5 -מיליון
 ₪מצטבר.



סך ההוצאות בתקופת הבחינה לא עלה על  3מיליוני  ₪לכל שנה ו12 -
מיליוני  ₪במצטבר.



היקף ההשקעות  +ההלוואות שניתנו לה  +ההשקעה המזכה אינו עולה על
 12מיליון .₪



רו"ח של החברה אישר למועד ההשקעה את התקיימות התנאים דלעיל.



המדען הראשי אישר במועד ההשקעה כי  70%לפחות מהוצ' החברה
במישרין או בעקיפין הוצאו בקשר למוצר המבוסס על המו"פ שבוצעה
החברה ,וכן ,שהמוצר וכל הזכויות הנובעות ממנו הם בבעלות החברה מיום
היווצרו.

 השקעה מזכה:


סכום ההשקעה אשר ישולם ע"י המשקיע יהיה כדלקמן:


לחברת המטרה בתקופה שבין . 01.01.2011-31.12.2019



לחברת מתחילה בתקופה שבין . 01.01.2016-31.12.2019



על היחיד להחזיק במניות שהוקצו לו בחברה במשך כל תקופת ההטבה.



על ההשקעה להתבצע במזומן.



מגבלת הטבה של  5מיליון  ₪להשקעה בחברה מטרה או מתחילה בנפרד
(המגבלה היא מהצד של המשקיע 11,ולא מהצד של החברה).

 תנאים נמשכים:
יש לשים לב שהן לגבי "חברת מטרה "והן לגבי "חברה מתחילה" קיימים תנאים נמשכים
שעל החברות לעומד בהן במשך תקופת ההטבה .אי-עמידה בתנאים הנמשכים במסלול של
"חברת מטרה" יביא לשלילת ההטבה למשקיע ,בעוד אי עמידה בתנאים הנמשכים במסלול
של "חברה מתחילה" יביא להטלת סנקציה על החברה.

 11לרבות קרובו.
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 ההטבה למשקיע:
עלות ההשקעה המזכה בחברת המטרה או בחברה המתחילה תותר למשקיע כהוצאה
לצרכי מס כנגד כל הכנסה מכל מקור ,תוך אפשרות לפריסה על פני שלוש שנות מס החל
בשנת המס שבה סכום ההשקעה שולם בפועל לחברה.

משרדינו הינו בעל ידע רב ביישומו של חוק עידוד השקעות הון ,וכן חוקים מטיבים נוספים לרבות
חוק האנג'לים.
אנו מזמינים אתכם לפגישת יעוץ במשרדינו ,בה יינתנו לכם כלים לזיהוי הזדמנויות לצורך קבלת
הטבות מס ומענקים.
הננו עומדים לרשותכם להבהרת האמור לעיל ככל שיידרש.
לקריאת חומר מקצועי נוסף רב ומגוון הנכם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של משרדנו,
בכתובתWWW.AMOSKATZ.CO.IL :

בכבוד רב,
עמוס כץ ושות'
רואי חשבון

-19-

