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7.20119חוזר מסים   
 טכנולוגי ולמפעל מועדף טכנולוגי למפעל הטבות
 מיוחד מועדף
  מכוחו ותקנות הון השקעות לעידוד לחוק 73 תיקון

 

 

 שלום לכולם,

חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי  פורסם 29/12/2016ביום 

 73במסגרתו נכלל תיקון מס'  2016-(, התשע"ז2018-ו 2017התקציב לשנות 

 .של משרדנו( 26.2016ים חוזר מס)ראה  לחוק לעידוד השקעות הון

 

מסלולים )מסלולי מס נוספים חדשים נקבעו, בין היתר,  73במסגרת תיקון 

או באזור פיתוח א'  7.5%למפעל טכנולוגי מועדף )שיעור מס של ( טכנולוגיים

( ולמפעל טכנולוגי מועדף מיוחד )שיעור מס של באזור אחר 12%שיעור מס של 

6%.) 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2016/26_2016.pdf
http://www2.deloitte.com/us/en.html


הטכנולוגיים, נקבע בתיקון, כי שר האוצר יקבע תקנות בהתייחס לגבי המסלולים 

לנושאים שונים באישור ועדת הכספים של הכנסת. ועדת הכספים דנה ביום 

ואישרה את תקנות לעידוד השקעות הון )הכנסה טכנולוגית מועדפת  16/05/2017

פורסמו אך התקנות טרם "(, התקנות)" 2017-ורווח הון למפעל טכנולוגי(, התשע"ז

  ברשומות.

 

בחוזר המלא מובאת סקירה של עיקרי החוק לגבי המסלולים הטכנולוגיים בצוותא עם 

 טיוטת התקנות שאושרו )בהתאם לנוסח שהועמד לדיון(. 

 

 לחצו כאן –לחוזר המלא 
 

 לחצו כאן –( 272-261)עמודים  לחוק 73תיקון לנוסח 
 

 לחצו כאן – התקנות שנשלחו לאישור ועדת הכספיםלנוסח 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085378שותף, מנהל מחלקת תמריצים, חטיבת המס, טל': , רו"ח נדב גיל

 דירקטור, מנהל המחלקה המקצועית בחטיבת המס, , רו"ח ועו"ד דני גבאי

 03-6085532טל': 
 
 

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

 בו. החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור

 כל הזכויות שמורות.© 
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