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7.20129חוזר מסים   

 על המעידים תנאים: מועדף טכנולוגי למפעל הטבות

 הוראות טיוטת – חדשנות כמקדם מפעל

 

 

 שלום לכולם,

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

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

  .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 

 של משרדנו. 19.2017חוזר מסים ראו  - (6%

 

באחת מהחלופות לעמידה בהגדרת מפעל טכנולוגי מועדף המאפשרת הטבות לפי 

 מפעל -המפעל של היותו על המעידים ו תנאיםיקבעכי מסלולים הטכנולוגיים, נקבע ה

של טיוטת ההוראה העוסקת מובאת סקירה  המלאבחוזר . חדשנות מקדם

 בקריטריונים להיות מפעל מקדם חדשנות. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2017/full_circular/19_2017.pdf
http://www2.deloitte.com/us/en.html


 

 לחצו כאן –לחוזר המלא 

 

תנאים המעידים על )של הוראות לעידוד השקעות הון  הטיוטל

לצורך הגדרתו כמפעל טכנולוגי מקדם חדשנות כהיות מפעל 

 לחצו כאן – 2017-ז"התשע(, מועדף

 

 
 למידע ופרטים נוספים:

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

 ,חטיבת המס, מחלקת תמריצים, שותף ,צביקה לייבוביץ( משפטן)ח "רו

 .073-3994157: 'טל

 חטיבת המס,  ,דירקטור, מנהל המחלקה המקצועית, 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 

 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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