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מתן הטבות מס לקידום הנפקות  -לפקודת מס הכנסה 220תיקון 

בבורסה של חברות מחקר ופיתוח והשקעות של קופות גמל ב"קרן 
 טכנולוגיה עילית"

 

 

 לקוחות וידידים יקרים,

 

ושלישית את החוק לתיקון פקודת מס אישרה הכנסת בקריאה שניה  2016במרץ  21 ביום

  .2016.-והוראות שעה(, התשע"ו 220הכנסה )מס' 

 

 התיקון קובע, בין היתר, את ההטבות הבאות:

 ביולי 1 שמיום בתקופה -הטבה למשקיעים במסגרת הנפקה לציבור של חברת מו"פ (1)

 עדופיתוח,  חברת מחקר של במניה מזכה השקעה , סכום2022ביוני  30עד   2016

 שבה המס בשנת הון כהפסד יוכר למשקיע ,חדשים שקלים מיליון 5 של לגובה

 לגבי ויחולו ,ההטבה תקופת תום עד שלאחריה המס בשנות ההשקעה או את ביצע

 שסכום ובלבד)קיזוז הפסדי הון(  לפקודה 92סעיף  הוראות האמור ההון הפסד

 במהלך בישראל בבורסה החברה לציבור של הנפקה במסגרת שולם ההשקעה

  .2019ביוני  30עד  2016ביולי  1שמיום  התקופה

 

 התקופה במהלך - מו"פהטבה לבעלי שליטה במסגרת הנפקה לציבור של חברת  (2)

 שהם שליטה בעלי ליחידים , תינתן אפשרות2019ביוני  30עד  2016ביולי  1שמיום 

 שהתקבלוהאופציות  ערך עליית על במס ופיתוח, להתחייב בחברות מחקר עובדים

מעביד,  עובד יחסי עם להם בקשר וניתנו בבורסה החברה רישום טרם בידיהם

 המס שיעור שבו הון רווח במסלול מיסוי המאפשר ,לפקודה 102 סעיף במסגרת

 בישראל הרישום בבורסה ממועד האופציות ערך עליית על וזאתבלבד,   25%הוא

 .העובדים האמורים בידי שלהם המימוש מועד עד

 

 -ממס לקופות גמל על השקעות בקרן נאמנות מסוג "קרן טכנולוגיה עילית" פטור (3)

שהתקבלו  הצמדה מהפרשי או מדיבידנד, מריבית קופת גמל של הכנסתה לעניין

ביחד או  בקרן השליטה מאמצעי יותר או החזקת אחד – עילית טכנולוגיה מאת קרן

 ( מאמצעי50%)במקום  75% על עולה שאינו בשיעורקופות גמל,  כמה לחוד בידי

   
 קישורים רלבנטיים:  

 

 2015חוברת תום שנת המס 

 

 דף הבית של חטיבת המס

 לניוזלטר "רשת המס"
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, ועל כן לא ייפגע הפטור על הכנסות שיתקבלו שליטה תהווה לא השליטה בקרן,

 מהקרן.

 

 

 לחצו כאן - לצפייה בחוזר המלא
 

 כאן צולח - בנוסח התיקוןלצפייה 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085532דירקטור, מנהל המחלקה המקצועית של חטיבת המס, טל':  ,דני גבאי עו"דו רו"ח

 

 
 אין שכן מתאימה, מקצועית עצה לקבל מבלי כלשהו שימוש בו לעשות או/ו זה חוזר תוכן על להסתמך אין

 בו. לאמור לבך תשומת את להסב אלא החוזר מטרת

 כל הזכויות שמורות.© 
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