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 4121121.13פ שיבוצעו עד ליום "הכרה בהשקעות יחיד בחברות מו

    1.13כהוצאה שוטפת בשנת המס 

הטבות מס נוספות להפחתת השקעות בתחום תעשיה עתירת ידע ומתן תמריץ להשבת 

 מדענים לישראל

 
 

 יקרים,לקוחות וידידים 

, הרינו להזכירכם לגבי הטבות מס להפחתת השקעות בתחום 4114לקראת סוף שנת המס 

תעשיה עתירת ידע ומתן תמריץ להשבת מדענים לישראל אשר נקבעו כהוראת שעה לשנים 

ובפרט לגבי האפשרות להכרה בהשקעות יחיד בחברות מו"פ שיבוצעו עד ליום , 4111-4112

  1.132שנת המס כהוצאה שוטפת ב 4121121.13

 

נכלל פרק ז'  4111-)תיקוני חקיקה(, התשע"א 4114-ו 4111בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 

הטבות במס להפחתת השקעות בתחום תעשיה  - 4112עד  4111הכולל הוראת שעה לשנים 

 עתירת ידע ומתן תמריץ להשבת מדענים לישראל. 

 

מיליון ש"ח במניות של  2קעה של עד בפרק זה נכללו הטבות מס כדלקמן: התרת עלות הש

, כהוצאה בידי משקיע יחיד על פני שנה עד שלוש שנים; Seed-חברה עתירת מו"פ, בשלב ה

עידוד השקעה של חברות ישראליות גדולות/בינוניות בחברות ישראליות קטנות, שעיסוקן בתחום 

חמש שנים; תמריץ תעשיות עתירות הידע, באמצעות ניכוי חלק מההשקעה במניות על פני 

להשבת מדענים ישראלים השוהים בחו"ל לישראל ולעליית מדענים לראשונה לישראל באמצעות 

 מתן פטור ממס לגבי הכנסה מתמלוגים מסוימים.

 

)תיקוני חקיקה ליישום המדיניות  4112הצעת חוק התכנית הכלכלית לשנת נציין כי במסגרת 

 11מיום  988חוק הממשלה מס'  )הצעת 4114-(, התשע"ה4112הכלכלית לשנת התקציב 

צעו מספר שינויים לחוק האנג'לים. שינויים אלה נועדו לפשט את החוק ( הו4114בנובמבר 

ולהפכו לאטרקטיבי יותר מנקודת מבטם של המשקיע ושל החברה. לאור התפזרותה של הכנסת, 

 אין וודאות כי הצעת החוק תגיע לכדי חקיקה סופית ומחייבת ומה יהיה הנוסח הסופי שלה.
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