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 5.2016 מסים חוזר
השקעות בחברות מו"פ המוכרות  – "לים'חוק האנג"תיקון ל

 כהוצאה שוטפת

 
 

 ,יקרים וידידיםלקוחות 
 

)תיקוני חקיקה(,  2012-ו 2011פורסם חוק המדיניות הכלכלית לשנים  2011בשנת 

הוראת שעה לשנים . חוק זה כלל פרקים רבים וביניהם גם פרק ז' שכלל 2010-התשע"א

הטבות במס להפחתת השקעות בתחום תעשיה עתירת ידע ומתן תמריץ  - 2015עד  2011

 להשבת מדענים לישראל )"החוק המקורי"(. 

 
 בוצעו עיקרי השינויים הבאים: לחוק, שבמסגרתו 5תיקון מס' , פורסם 2016בינואר  20ביום 

 המכונה גם חוק האנג'לים -לחוק המקורי 20סעיף  תוקף והארכת תיקונים 

מתן הטבות להשקעה בחברת מטרה או חברה מתחילה גם לשותפות בין יחידים  (1)

 שהוקמה במיוחד למטרה זו, ולא רק ליחידים.

תוקף הוראת השעה להשקעות יחיד או שותפות בין יחידים בחברת  הארכת (2)

 .31.12.2019מטרה עד 

מסלול חדש נוסף מתן הטבות גם להשקעות של יחיד או שותפות בין יחידים ב (3)

 .31.12.2019ועד  1.1.2016"חברה מתחילה", החל מיום של 

 קביעת הגדרה למונח חדש "מועד השקעה". (4)

  לחוק  21ההטבות למשקיע שהוא חברה )סעיף הארכת תוקף הוראת השעה של

 .31.12.2019המקורי( עד ליום 

 

 לחצו כאן -לצפייה בתיקון לחוק

 

 כאן צולח -לצפייה בחוזר המלא 

 
 למידע ופרטים נוספים:

 6085378-03: טל חטיבת המס, ,תמריצים מחלקתשותף, מנהל  ,ח נדב גיל"רו

  
 קישורים רלבנטיים: 

 

 2015חוברת תום שנת המס 

 

 המסדף הבית של חטיבת 

 לניוזלטר "רשת המס"

 2015לארכיון חוזרים מקצועיים 
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 6085532-03': טל, מנהל המחלקה המקצועית של חטיבת המס, דירקטור ,ד דני גבאי"ח ועו"רו
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